ЗВІТ
ректора Національного університету «Одеська морська академія»
про виконання умов контракту з Міністерством освіти і науки України
у 2016 році
Відповідно до умов контракту зобов’язання перед Міністерством освіти і
науки України та колективом університету ректором виконано.
1. Навчальний процес в університеті проводився згідно з Законом України
«Про вищу освіту», освітньо-кваліфікаційними характеристиками та освітньопрофесійними програмами підготовки фахівців на рівні національних
стандартів якості та вимог Міжнародної конвенції про підготовку і
дипломування моряків та несення вахти (Конвенція ПДНВ) з урахуванням
Манільських поправок 2010 року. Курсанти першого року навчання переведені
на навчання за новими освітніми програмами. Здійснювались заходи з
комунікації з МОН та Мінінфраструктури з питань удосконалення системи
підготовки та дипломування моряків, ініційовано створення спільної робочої
групи. Організовано семінари для співробітників університету з питань
розроблення освітніх програм та навчальних планів. Здійснювався супровід та
підтримка розроблення проекту стандарту вищої освіти за спеціальністю 271
«Річковий та морський транспорт». Розроблено та впроваджено Положення про
освітні програми і навчальні плани (як складова Системи внутрішнього
забезпечення якості вищої освіти). Утворені робочі (проектні) групи з
розроблення та моніторингу освітніх програм за усіма спеціальностями та
спеціалізаціями першого, другого та третього рівнів вищої освіти. Розроблено
нові форми документів про вищу освіту згідно наказу МОН від 22.06.2016
№ 701 (дипломи молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра,
додатки до дипломів, академічна довідка). Розпочата робота з розроблення
освітніх програм, у т.ч. – для третього рівня вищої освіти. Продовжено роботу з
удосконалення навчальних планів.
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 червня
2015 року № 623-р та Указу Президента України від 25 серпня 2015 року
№ 500 з 1 січня 2016 року Одеську національну морську академію
реорганізовано шляхом її перетворення в Національний університет «Одеська
морська академія» (НУ «ОМА»). НУ «ОМА» є правонаступником всього
майна, прав та обов’язків Одеської національної морської академії. У зв'язку з
цим, протягом лютого-липня 2016 року університетом проводились заходи
щодо переоформлення ліцензії на освітню діяльність та сертифікатів про
акредитацію.
Постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 року № 433
реорганізовано
факультет
Військово-Морських
Сил
Національного
університету «Одеська морська академія» шляхом перетворення його в
Інститут Військово-Морських Сил Національного університету «Одеська
морська академія». Спільно з командуванням Військово-Морськими Силами
Збройних Сил України проведено комплекс заходів щодо реорганізації.

2

Положення про Інститут Військово-Морських Сил Національного університету
«Одеська морська академія» затверджено спільним наказом Міністерства
освіти і науки України та Міністерства оборони України № 1455/652 від
01.12.2016 р.
В Інституті Військово-Морських Сил 7 жовтня 2016 р. було презентовано
морський тактичний комп'ютерний тренажер «Dangerous Waters», за допомоги
якого курсанти матимуть змогу відпрацьовувати дії у складі корабельних
бойових розрахунків. Тренажер сприятиме покращенню рівня підготовки
майбутніх корабельних офіцерів, під час проведення занять з тактичного
маневрування і тактики курсанти будуть відпрацьовувати дії бойових
розрахунків під час знаходження корабля в морі у складі з’єднання кораблів,
суден або катерів, у тому числі, в штормових умовах, з урахуванням усіх
маневрених якостей корабля. Створення даного тренажеру є результатом
співпраці факультету військово-морських сил з Військово-морською академією
імені Н.Й. Вапцарова (Республіка Болгарія). Також 25 листопада 2016 р. був
відкритий клас штурманської підготовки. Основним призначенням
штурманського класу є практичне відпрацювання завдань з навігації,
загального кораблеводіння і тактичного маневрування. Його поява сприятиме
удосконаленню освітнього процесу майбутніх штурманів корабельного складу
національного флоту.
Рішенням Вченої ради університету проведено перетворення Ізмаїльського
факультету НУ «ОМА» в Дунайський інститут НУ «ОМА», Центру підготовки
та атестації плавскладу в Інститут післядипломної освіти «Центр підготовки та
атестації плавскладу» університету. Протягом року підвищення кваліфікації в
Інституті післядипломної освіти університету пройшло більше ніж 5000
моряків.
Університет підтримує постійні контакти з Міжнародною морською
організацією (ІМО) при ООН (Лондон, Великобританія). Фахівці НУ «ОМА»
регулярно беруть участь в роботі сесій комітетів та підкомітетів ІМО (Комітет з
безпеки на морі (MSC), Підкомітет з людського фактору, підготовки та несіння
вахти (HTW), Підкомітет з безпеки судноплавства, зв’язку, пошуку та
рятування (NCSR)), асамблеях та дипломатичних конференціях у складі
відповідних делегацій України. Протягом року в роботі ІМО у складі делегацій
України та Міжнародної асоціації морських університетів взяли участь ректор
професор Міюсов М.В., проректор з науково-педагогічної роботи професор
Захарченко В.М., завідувач кафедрою морського радіозв'язку професор
Кошевий В.М. (двічі), старший викладач капітан далекого плавання Жуков Д.С.
На протязі багатьох років НУ «ОМА» має налагоджені стосунки з
науковими, науково-технічними та дослідними інститутами Великобританії. З
метою співробітництва та обміну інформацією НУ «ОМА» уклала договори з
Інститутом морської техніки, науки та технології (IMarEST, Лондон,
Великобританія), Морським Інститутом (Nautical Institute, Лондон,
Великобританія). На базі НУ «ОМА» також функціонують відділення
Інституту морської техніки, науки та технології та Морського Інституту.
Інженерні спеціальності НУ «ОМА» були акредитовані Інститутом морської
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техніки, науки та технології. Торський В.Г., професор кафедри морських
технологій, почесний секретар Морського інституту України, протягом 2016 р.
двічі брав участь у засіданнях Ради Морського інституту Великобританії.
З моменту створення Міжнародної асоціації морських університетів
(IAMU) НУ «ОМА» є одним з її активних членів. Фахівці НУ «ОМА» активно
приймають участь у діяльності асоціації та у роботі її Генеральних асамблей,
які проходять на базі університетів-членів IAMU. У жовтні 2016 р. ректор НУ
«ОМА» професор Міюсов М.В., начальник відділу міжнародних зв'язків
Чеснокова М.В. і старший викладач кафедри управління судном Жуков Д.С.
взяли участь у 17-й Щорічній Асамблеї IAMU, яка відбулася на базі
В'єтнамського морського університету у місті Хайфон (Соціалістична
Республіка В'єтнам).
НУ «ОМА» входить до Чорноморської асоціації морських інститутів
(BSAMI). У червні 2016 р. на базі Військово-морської академії імені Н.Й.
Вапцарова (Варна, Болгарія) відбулося чергове засідання Виконавчого комітету
BSAMI, у якому взяла участь к.ф.н. Чеснокова М.В., начальник відділу
міжнародних зв'язків.
У квітні 2016 р. НУ «ОМА» презентував новий повномасштабний тренажер
машинного відділення виробництва компанії Kongsberg Maritime (Норвегія).
Тренажер для університету придбано за кошти гранту, який НУ «ОМА»
отримав в рамках інвестиційного проекту Міжнародної ради морських
роботодавців зі штаб-квартирою у Лондоні (IMEC) та Профспілки працівників
морського транспорту України (ПРМТУ). Вартість проекту склала близько 17
млн. гривень. Тренажер призначений для набуття курсантами практичних
умінь несення вахти в машинному відділенні та на центральному посту
управління сучасного судна високого рівня автоматизації, управління,
технічного обслуговування і ремонту обладнання і систем енергетичної
установки судна. На тренажері моделюється машинне відділення сучасного
судна: системи і механізми, системи дистанційного автоматизованого
управління, пости локального управління, системи захисту, системи аварійнопопереджувальної сигналізації.
Презентацію нового тренажеру було проведено по завершенні
Міжнародного форуму «Освіта, підготовка та працевлаштування моряків»
(ETC-2016). Форум було проведено університетом спільно з Виставковим
центром «Одеській дім» у приміщеннях концертно-виставкового комплексу
Одеського морського порту. У конференції прийняли участь 70 компаній і
організацій, 150 делегатів з 17 країн світу, виставку відвідали тисячі учасників
та гостей.
НУ «ОМА» протягом 2016 р. брав участь у кількох міжнародних проектах,
що фінансуються Європейським Союзом, зокрема у трьох проектах програми
TEMPUS:
«Створення центрів компетенції з розвитку круїзного туризму в
Чорноморському регіоні» («CruiseT»). Основними завданнями проекту є:
створення трьох центрів компетенції у сфері круїзного туризму в
Чорноморському регіоні, удосконалення професійної кваліфікації партнерів

4

проекту у сфері круїзного туризму та пов’язаних з ним напрямів, підготовка
тренінгових і магістерських програм з менеджменту круїзного туризму;
«Підготовка з технологій автоматизації для України» («TATU»).
Основними завданнями проекту є: заснування 5 сертифікованих навчальних
центрів в українських університетах-партнерах, обладнаних 20-ма
інтелектуальними лабораторіями (Smart Labs), де буде проводитися
дистанційне та очне сертифіковане навчання студентів і молодих спеціалістів
відповідно до вимог української промисловості; створення робочої платформи
для дистанційного навчання та співпраці між європейськими та українськими
партнерами через поширенні матеріалів та інформації. Відповідне обладнання
встановлено на кафедрі теорії автоматичного управління та обчислювальної
техніки університету;
«Рамка кваліфікацій в галузі наук про навколишнє середовище в
українських університетах» («QANTUS»). Основними завданнями проекту є:
розроблення галузевої рамки кваліфікацій у сфері екології, охорони
навколишнього природного середовища та збалансованого природокористування; створення навчальних центрів; створення та впровадження
навчальних курсів з розроблення й реалізації нових навчальних програм,
сумісних з рамкою кваліфікацій у сфері екології, охорони навколишнього
природного середовища та збалансованого природокористування.
НУ «ОМА» активно підтримує зв’язки з іноземними партнерськими
університетами. З цією метою у 2016 р. діяли укладені раніше договори між НУ
«ОМА» та такими іноземними університетами: Університет Коджаелі
(Республіка Туреччина), Італійська торгова морська академія (Італійська
Республіка), Варненський вільний університет ім. Чорноризця Храбра
(Болгарія), Батумська державна морська академія (Грузія), Університет
Чукурова (Республіка Туреччина), Корейський морський університет
(Республіка Корея), Університет Різе (Республіка Туреччина), Бакинський
державний університет (Азербайджанська Республіка), Люблянський
університет, Факультет морського судноплавства і транспорту (Республіка
Словенія), Військово-морська академія «Мірча чель Батран» (Румунія). Також у
2016 р. було оновлено договір про співробітництво у сфері освіти між НУ
«ОМА» та Вищим військово-морським училищем імені Н.Й. Вапцарова
(Болгарія).
Розвитку міжнародних зв’язків університету також сприяє щорічне
направлення курсантів на плавальну практику на судна іноземних
судноплавних компаній. В результаті багаторічної роботи керівництву
університету вдалось встановити співробітництво з провідними судноплавними
та керуючими компаніями світу, серед них такі: Bernhard Schulte
Shipmanagement (Німеччина), Nordic Hamburg (Німеччина), Marlow Navigation
(Німеччина), MOL Ship Management (Японія), K-Line (Японія), V. Ships, MSC
Shipmanagement (Кіпр), Columbia Shipmanagement (Кіпр), Tsakos Shipping and
Trading S.A. (Греція), OSM Crew Management (Норвегія), Anglo-Eastern
(Гонконг), CMA CGM (Франція) та ін. Всього укладено біля 250 угод про
організацію практики курсантів. Враховуючи високий рівень підготовки
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спеціалістів в університеті, багато компаній зацікавлені у залученні до
практики наших курсантів, плануючи після закінчення навчання брати цих
курсантів на роботу.
22 грудня 2016 р. на судномеханічному факультеті відбулося відкриття
нового цеху механічних майстерень з високоякісним обладнанням. Університет
виконав роботи з реконструкції будівлі, а компанія V.Ships Ukraine в рамках
спонсорської допомоги поставила парк з 12 нових токарних станків для
виконання вимог Конвенції ПДНВ з урахуванням Манільських поправок.
Кожний курсант – майбутній судномеханік – зобов'язаний мати відповідні
навики та уміння з використання обладнання і інструментів для виготовлення і
ремонту деталей, мати 12 місяців комбінованої практики, з яких не менше 6
місяців – на суднах, а решта – або на суднах, або в механічних майстернях, або
на судноремонтних заводах.
За рахунок спонсорської допомоги компанії MSC Shipmanagement (Кіпр)
закуплено машину для кольорового друку Xerox Versant 2100 (вартістю 80 тис.
доларів США). Університетом через систему ProZorro закуплено цифровий
поліграфічний комплекс для монохромного друку високої продуктивності
(вартістю 2955 тис. грн). На базі академії функціонує регіональний
інформаційно-виробничий вузол ІВС «Освіта» для друку студентських та
учнівських квитків державного зразка. У 2016 р. забезпечено виготовлення
більш ніж 10 тис. студентських квитків на суму майже 600 тис. грн. На власній
поліграфічній базі здійснювалось виготовлення документів про вищу освіту
(дипломів та додатків до них) для університету, його структурних підрозділів
та інших навчальних закладів. Виготовлено біля 306 тис. одиниць
поліграфічної продукції на суму 1186,22 тис. грн.
Через систему Prozorro закуплено тренажерне обладнання на загальну суму
2890 тис. грн. (без врахування відокремлених структурних підрозділів):
тренажер машинного відділення ERS 5000 solo на 18 робочих місць для
судномеханічного факультету;
модулі тренажерів: двохпаливний двигун типу Dual Fuel Diesel-Electric MAN
L51/60DF для судна-газовоза (LNG Carrier); модуль пошуково-рятувальних
операцій (SAR Operations Functionality Module); модуль буксирних та
швартових операцій (Tug аnd Mooring Functionality Module); модулі п’яти
районів плавання та п’яти моделей суден,– для Інституту післядипломної
освіти «Центр підготовки та атестації плавскладу» університету.
Через систему Prozorro закуплено тренажерне обладнання для Дунайського
інституту НУ «ОМА» (Измаил) на загальну суму 3480 тис. грн.:
навігаційний тренажерний комплекс – програмно-апаратний модуль
візуалізації для навчання навігації та отримання навичок користуванням
електронними картографічними системами;
навчально-тренажерний комплекс – програмно-апаратний модуль для
навчання суднових механіків, а саме: машинне відділення з дизельним
двигуном типу MAN B&W 6S50MC‐C.
Протягом року проведено обладнання великого актового залу університету
системою кондиціювання повітря типу «зима-літо», встановлено проекційне
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обладнання та екран з дистанційним керуванням, завершено комплектування
комплексу звукопідсилюючої апаратури. Проведено закупівлю комп’ютерної,
копіювальної техніки, комплектуючих. Здійснювалась постійна підтримка
роботи локальної мережі академії та її підключення до мережі «УРАН». Всього
підключено до мережі «УРАН» 650 користувачів (кількість точок доступу
збільшено на 50). У локальній мережі здійснено перехід на нове антивірусне
програмне забезпечення Eset Endpoint Protection Advanced. Проведена закупівля
окремих ліцензійних програмних продуктів, продовжено системні заходи з
впровадження системи дистанційного моніторингу за використанням
ліцензійного програмного забезпечення на комп’ютерах, підключених до
локальної мережі. Продовжено роботи з підвищення надійності та безпеки
локальної мережі академії шляхом створення віртуальних серверів та
віртуальних локальних мереж структурних підрозділів VLAN. Розроблено
новій веб-сайт університету.
Бібліотечний фонд університету складає майже 544 тис. примірників. У
2016 р. було отримано 2540 примірників літератури, 563 найменувань, а також
підписано 115 назв періодичних видань, із яких понад 35 назв на кафедри та у
відділи. Продовжується поповнення електронної бази каталогу, ведено близько
89000 назв (за 2016 р. – 7000). У бібліотеці працює 14 комп'ютерів, 7 з яких
відведено для читачів. До технічного забезпечення бібліотеки входять ксерокс,
4 принтера та сканер. Читальний зал обладнаний зоною Wi-Fi. Бібліографічний
відділ забезпечений програмним комплексом Rize Information Systems, за
допомогою якого можливий доступ користувачів до міжнародних нормативних
документів, в тому числі Конвенцій ІМО та інших міжнародних організацій. За
допомогою програмного забезпечення нормативні документи періодично (раз
на місяць) оновлюються.
Протягом року було виконано робіт по капітальному та поточному ремонту
навчально-лабораторних корпусів та гуртожитків на загальну суму 9512 тис.
грн.
2. У 2016 р. до університету, включаючи структурні підрозділи, прийнято
на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст – 743
особи (з них 46 військових) (2015 р. – 653), бакалаврів – 1482 осіб (з них 59
військових) (2015 р. – 1078), спеціалістів – 552 осіб (з них 27 військових)
(2015 р. – 546), магістрів –160 осіб (2015 р.– 146).
Станом на 1 жовтня 2016 р. в університеті та його структурних підрозділах
навчалось 10868 (2015 р. – 11034) курсантів та студентів, з них: 5859 (2015 р. –
6020) курсантів денної форми навчання, у тому числі за рахунок коштів
юридичних та фізичних осіб – 4453 (2015 р. – 3227); 5008 (2015 р. – 5014)
студентів заочної форми навчання, у тому числі за рахунок коштів юридичних
та фізичних осіб – 4877 (2015 р.– 4945). Станом на 1 жовтня, у порівнянні з
минулим роком, контингент курсантів і студентів університету в цілому
незначно зменшився (на 1,5 %), але у жовтні та листопаді поточного року було
прийнято ще 103 особи для навчання на заочну форму навчання.
У 2016 році випущено 989 (2015 – 1033) – молодших спеціалістів, 1375
(2015 р. – 1378) – бакалаврів (з них 27 військовий офіцер), 659 (2015 р. – 702) –
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спеціалістів (з них 32 військових офіцерів) та 130 (2015 р. – 127) – магістрів.
Загальна кількість випускників у 2016 р. зменшилась у порівнянні з 2015 р. на
167 особи і склала 3073 осіб (2015 р. – 3240). Зменшення кількості випускників
у 2016 році пов’язано з значним зменшенням прийому абітурієнтів на навчання
бакалаврів у 2012 р.
Практично всі випускники працевлаштовані за фахом на підприємствах, в
організаціях та установах державної та недержавної форм власності
морегосподарського комплексу.
3. У 2016 р. в університеті виконувалися 2 бюджетні науково-дослідні
роботи:
фундаментальне дослідження на тему «Теоретичні засади, методи та
інструментальні засоби інформаційної технології діагностування динамічних
об’єктів на основі моделей Вольтера» – науковий керівник к.т.н., доцент М.І.
Ковальов, термін виконання 2015-2017 рр., фінансування у 2016 р. склало 94,52
тис. грн.;
прикладне дослідження на тему «Акустична система моніторингу
терористичних погроз на водному транспорті» – науковий керівник д.т.н.,
професор Л.В. Вишневський, термін виконання 2015-2016 рр., фінансування у
2016 р. склало115,43 тис. грн.
Зв'язок науки з виробництвом забезпечують:
Науково-навчально-технічний
комплекс
«Безпека
судноплавства»,
науковий керівник д.т.н., професор Мальцев А.С. У складі цього комплексу діє
«Антикризовий центр з безпеки судноплавства». Антикризовим центром під
керівництвом к.т.н., с.н.с., доцента Голікова В.В. були виконані дослідження та
експертизи:
«Розробка та здійснення імітаційного моделювання добового руху суден на
акваторії МП «Южний» відповідно плану розвитку порту на 2023 рік в режимі
реального часу з застосуванням навігаційного тренажера з візуалізацією
TRANSAS NAVI TRAINER PROFESSIONAL 5000», вартість роботи 1960,0 тис.
грн., замовник ДП «ЧорноморНДІпроект»;
«Підготовка експертного висновку щодо правомірності висунення вимог в
документації конкурсних торгів (послуги з підготовки та проведення XXII
Української антарктичної експедиції)» - вартість роботи 30,0 тис. грн.,
замовник ДУ «Національний Антарктичний науковий центр»;
«Науково-технічна експертиза положень пункту 3.3 розділу III Порядку
справлення та розмірів ставок портових зборів», вартість роботи 10,0 тис. грн.,
замовник ТОВ «Юридична компанія Лігал Грант»;
«Проведення повторного пробного подрібнення та помелу вугільноволокнистої тканини АУВМ «Дніпро»», вартість роботи 13,38 тис. грн.,
замовник ТОВ «МеДетокс».
Науково-навчально-технічний комплексом (ННТК) «Суднова енергетика»,
який було створено у 2003 році. Науковий керівник ННТК д.т.н., професор
Голіков В.А. У складі цього комплексу діє науково-виробничий центр
«Енергетика», у якому була виконана «Первинна науково-технічна експертиза
по кримінальному провадженню № 12015160240002981 від 17.10.2015 р. за
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фактом затонулого судна «Іволга»», вартість роботи 30,0 тис. грн. - замовник
Прокуратура Одеської області.
На кафедрі теорії та устрою судна була виконана робота «Підготовка
експертного висновку про вплив пошкодженого правого гребного гвинта на
стан пропульсивного комплексу т/х «ZOYA»», вартість роботи 50,0 тис. грн.,
замовник компанія Almar Shipping Corp.
Звіти по усім договорам були передані замовникам робіт своєчасно.
Рекламацій по виконаним роботам немає, що підтверджує високий рівень
виконання досліджень та їх відповідність запитам практики.
Обсяг надходжень по виконаним науково-дослідним роботам у 2016 р.
складає: по держбюджетним НДР – 209,96 тис. грн.; по госпдоговірним НДР –
1 525,22 тис. грн.
На кафедрах університету у 2016 р. виконання пошукових
фундаментальних та прикладних наукових досліджень здійснювалось за 41
темою. В університеті у 2016 р. були проведені: Міжнародний форум «Освіта,
підготовка та працевлаштування моряків» та науково-технічні конференції:
«Морський та річковий флот: експлуатація і ремонт»; «Суднові комп'ютерні
технології»; «Економіка та менеджмент морського і річкового транспорту»
(АМІ НУ «ОМА»); «Річковий та морський транспорт: інфраструктура,
судноплавство, перевезення, безпека»; «Практичні проблеми розвитку
радіозв’язку і радіонавігації в ГМССБ, системах АІС, СУДС та РІС»; «Суднова
енергетика: технічні засоби та експлуатація»; «Актуальні проблеми суднової
електроенергетики, електротехніки і радіотехніки» та інші.
За результатами наукових досліджень, які були виконанні на кафедрах,
захищено 11 кандидатських дисертацій (Князь О.І., Берестовий І.О.,
Якушев О.О., Бурмака О.І., Бужбецький Р.Ю., Булгаков О.Ю., Чеснокова М.В.,
Терновський В.Б., Голубєв М.В., Стеценко М.С., Астайкін Д.В.) та 1
докторська дисертація (Сотніченко Л.Л.).
4. В докторантурі університету навчається 5 докторантів, а в аспірантурі –
73 аспіранта, з яких 35 – аспіранти з відривом від виробництві і 38 – без
відриву від виробництва.
У 2016 р. науковцями університету було подано 8 заявок на отримання
патентів України, отримано 6 патентів України, автори яких: Голіков В.А.,
Голубєв М.В., Стеценко М.С., Голіков В.В., Мальцев С.Е.; Великодний С.С.,
Савчук В.Д., Клименко Є.М., Хом'яков В.Ю., Будашко В.В., Нікольський В.В.,
Хнюнін С.Г. та 1 патент Німеччини – автори Кошевий В.М., Шишкін О.В. За
результатами наукових досліджень, які виконувалась на кафедрах університету,
опубліковано 5 монографій, 38 навчальних посібників та 325 наукових статей.
До наукової роботи залучаються також курсанти, за звітами кафедр в 2016
р. в дослідженнях взяли участь понад 1000 курсантів, по результатам роботи
курсанти виступили з доповідями на наукових конференціях, які проводились в
університеті, курсантами опубліковано 76 тез доповідей, з них 31 – самостійно.
Курсанти університету в 2015/2016 навчальному році взяли активну участь у
Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих,
технічних та гуманітарних наук. Учасниками II етапу конкурсу стали 38
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курсантів. Наказом Міністра освіти і науки України від 20.07.2016 року № 859
дипломами II ступеня нагороджені курсанти Курочкін С.В. (керівник професор
Кошевий В.М.) та Гавращенко П.О. (керівник Половинка Е.М.), дипломами III
ступеня нагороджені курсанти Шулянський О.О. (керівник доцент Варбанець
Т.В.), Садабутіна Д.С. (керівник професор Михайлов С.А.), Клименко М.Є. та
Загонтова А.Г. (керівник ст. викладач Домбровський В.А., ДІ НУ «ОМА»),
дипломами галузевих конкурсних комісій нагороджені курсанти Шулянський
О.О., Дуванов В.Ю., Калуга О.О., Зацепілов А.С., Кокошенко Д.Д., грамотами
відмічені курсанти Клименко М.Є., Гаврашенко П.О., Міщенко І.А., Курочкін
С.В. , Салабутіна Д.С., Попова Н.А., Сухий О.В.
5. Забезпечено високоефективне і стійке фінансово-економічне становище
університету. У 2016 р. за рахунок власних надходжень університетом (без
урахування відокремлених структурних підрозділів) отримано доходів на суму
105689 тис. грн. (на 26,3 % більше, ніж в 2015 р.), а з урахуванням залишку
коштів на початок року – 123482 тис. грн. За рахунок власних надходжень
виконано робіт по капітальному та поточному ремонту навчальних будівель та
гуртожитків на суму 9512 тис. грн., поточному ремонту обладнання – 1636 тис.
грн., придбано обладнання та предметів довгострокового користування на суму
7653,3 тис. грн., направлено на виплату заробітної плати, матеріальну допомогу
та матеріальне заохочення за рахунок спеціального фонду – 40911,2 тис. грн., за
рахунок загального фонду бюджету – 37282,0 тис. грн. (без нарахувань на
заробітну плату). Університетом отримано спонсорську допомогу всього на
суму 24127 тис. грн., у тому числі від іноземних компаній, у грошовій формі на
суму 2538,16 тис. грн., та у натуральній формі (обладнання, програмне
забезпечення, виконання капітального ремонту) на суму 19894 тис. грн.
6. Забезпечена рентабельність навчально-виробничих підрозділів. В
університеті створені структурні підрозділи, які надають додаткові навчальні та
інші послуги курсантам, студентам, морякам та населенню, в тому числі: Центр
підготовки та атестації плавскладу, Навчально-тренажерний центр глобального
морського зв’язку, Центр виживання в екстремальних умовах на морі,
Видавничо-інформаційний центр, Медичний центр, Центр громадського
харчування та інші. Ці підрозділи за 2016 р. отримали дохід 36835,7 тис. грн.
(на 53,2 % більше ніж у 2015 р.). Крім того, в університеті успішно працюють
відокремлені структурні підрозділи: Азовський морський інститут НУ «ОМА»
(м. Маріуполь), Дунайський інститут НУ «ОМА» (м. Ізмаїл), Інститут
Військово-Морських Сил НУ «ОМА» (м. Одеса),
Морехідний коледж
технічного флоту НУ «ОМА» (м. Одеса), Морехідне училище ім. О.І.
Маринеска НУ «ОМА» (м. Одеса), Відділення військової підготовки
Морехідного коледжу технічного флоту НУ «ОМА» (м. Одеса), які мають
власні банківські рахунки та відокремлений баланс в межах балансу
університету. Організовано централізований контроль за діяльністю
відокремлених структурних підрозділів, роботою відбіркових комісій в них.
7. Умови колективного договору виконуються у повному обсязі.
8. В університеті створено умови для ефективної роботи органів
курсантського самоврядування. 2 грудня 2016 року в НУ «ОМА» пройшла
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конференція курсантського складу, на якій таємним голосуванням був обраний
Курсантський Парламент. Головою Парламенту було обрано курсанта 5 курсу
факультету морського права та менеджменту Чабан Тетяну Сергіївну.
Адміністрація університету плідно співпрацює з органами курсантського
самоврядування. Особи, які навчаються, приймають участь у роботі
конференцій трудового колективу, засіданнях вчених рад університету і
факультетів. Адміністрація забезпечує фінансування органів курсантського
самоврядування згідно з планом, в тому числі, витрати на відрядження
курсантів і аспірантів для участі в суспільних, наукових, спортивних та
культурних заходах.
9. Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників університету
проводиться не рідше ніж один раз на п’ять років та є обов’язковим. Протягом
2016 р. пройшли підвищення кваліфікації 57 (2015 р. – 100) науковопедагогічних працівників і спеціалістів університету, у тому числі: стажування
на морських суднах – 12 (2015 р. – 23) осіб, стажування у ВНЗ – 31 (2015 р. –
77) особа, на підприємствах – 14 осіб, у тому числі 6 осіб – за кордоном.
10. Забезпечено захист відомостей, що складають державну, службову та
комерційну таємницю відповідно до Закону України «Про державну
таємницю». 12 лютого 2016 р. за результатами спеціальної експертизи
університетом отримано спеціальний дозвіл на провадження діяльності,
пов’язаної з державною таємницею.
11. У липні 2016 р. в університеті була проведена планова виїзна перевірка
(за період діяльності з 01.04.2013 р. по 31.03.2016 р.) Державної податкової
інспекції у Приморському районі м. Одеса Головного управління ДФС в
Одеській області.
Закупка товарів, послуг та робіт проводилась відповідно до чинного
законодавства з використанням Системи публічних закупівель ProZorro.
У липні 2016 р. університет успішно пройшов сертифікаційний аудит
системи управління якістю у відповідності з вимогами міжнародного стандарту
ISO 9001:2008 та сертифікаційний аудит у відповідності з вимогами стандарту
ДСТУ ISO 9001:2009 з боку органу з акредитації Бюро Верітас Сертифікейшн.
Наказом ректора від 10.12.2013 р. № 559 «Про призначення осіб з питань
запобігання та виявлення корупції» уповноваженою особою з питань
запобігання та виявлення корупції в університеті призначено Фрасинюка Ігора
Івановича, проректора з навчально-виховної роботи. Уповноважена особа
плідно співпрацює з органами курсантського самоврядування. Протягом року
проведені такі заходи:
функціонує телефон довіри (0482) 35-67-17 і адреса електронної пошти, за
якою можна направити звернення чи скаргу igor-f@onma.edu.ua;
проведено збори абітурієнтів і їх батьків з роз’яснюванням їм порядку
роботи та повноважень приймальної комісії;
проведено наради з керівниками підрозділів з питань профілактики і
попередження фактів корупції, хабарництва та зловживань;
проведено на факультетах правові лекторії з залученням до лекцій
працівників прокуратури і органів внутрішніх справ;
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перед початком сесії проведено зустрічі з курсантами заочної форми
навчання;
проведено анонімне анкетування курсантів з питань хабарництва та
правопорушень;
згідно з наказом ректора керівними працівниками університету складено
декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру,
які перевірені уповноваженою особою і передані до фіскальних органів.
19 жовтня 2015 р. Приморський районний суд засудив громадянку К.,
старшого викладача кафедри безпеки і охорони на морі університету, за
вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368 ч. 1 КК
України, і призначив покарання за ст. 368 ч.1 КК України у вигляді штрафу у
розмірі 1500 (тисяча п’ятсот) неоподатковуваних мінімумів доходу громадян, а
саме (двадцять п’ять тисяч п’ятсот) гривень у доход держави із призначенням
додаткового покарання у вигляді позбавлення права займати посади, пов’язані
зі здійсненням організаційно-розпорядчих функцій строком на 1 (один) рік та 6
місяців та спеціальною конфіскацією предмету злочину 500 (п’ятсот) доларів
США. На виконання рішення суду наказом ректора громадянку К. було
звільнено з займаної посади, але вона звернулась з позовом до суду про
незаконне звільнення. Протягом 2016 року пройшло декілька засідань суду, в
задоволенні позову громадянці К. було відмовлено, наказ ректора про
звільнення громадянки К. залишився діючим. Адміністрацією університету
було прийнято рішення про реорганізацію кафедри безпеки і охорони на морі
шляхом її об’єднання з іншою кафедрою університету.
12. Університетом забезпечено своєчасні розрахунки з установами,
організаціями, банками, іншими організаціями. Платежі до бюджету,
включаючи внески до Пенсійного фонду, внесенні своєчасно та в повному
обсязі. Заборгованості з заробітної плати, оплати податків, зборів та
обов'язкових платежів допущено не було. Затвердження кошторисів доходів і
видатків проводилось Міністерством освіти і науки України. Було забезпечене
дотримання порядку обслуговування і використання коштів університету,
укладання договорів оренди нерухомого майна, закріпленого за університетом;
дотримання порядку здійснення розрахунків в іноземній валюті. Простроченої
заборгованості з орендної плати не було.
13. Програми соціального розвитку колективу виконувались. У 2016 р. в
базовому закладі на заохочувальні виплати (надбавки, матеріальну допомогу,
преміювання) направлено 18333,3 тис. грн., в тому числі: на заохочувальні
надбавки – 10813,33 тис. грн., матеріальну допомогу – 2637,5 тис. грн.,
преміювання – 4882,5 тис. грн. Протягом року на поточний рахунок
профспілки, крім відповідних внесків, перераховано відповідно до
законодавства 0,3 % фактично нарахованого фонду заробітної плати у розмірі
246,96 тис. грн., які направлені на соціальні потреби співробітників.
14. В 2016 р. НУ «ОМА» прийняв участь у 8 виставках, де представники
університету гідно презентували здобутки навчального закладу. В експозиціях
виставкових стендів пріоритетними напрямами є інновації в діяльності
університету, нововведення в організації навчального процесу, наукові
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досягнення НУ «ОМА» в таких галузях, як новітні технології в судноплавстві,
суднобудуванні, судноремонті, екології та охороні морського середовища,
удосконаленні правових питань у морській галузі.
НУ «ОМА» є учасником головних галузевих міжнародних виставок:
«Сучасні заклади освіти – 2016» (гран-прі «Лідер вищої освіти України»,
дипломом за презентацію досягнень і впровадження педагогічних інновацій у
національний освітній простір), «Вища освіта – 2016», «Інтер-Транспорт», 13-а
Міжнародна виставка з судноплавства, суднобудування й розвитку портів
«Одеса 2016», Міжрегіональна виставка-презентація «Полтавський абітурієнт
2016», Міжнародна спеціалізована виставка «Освіта та кар’єра – День студента
2016» (гран-прі у номінації «Міжнародне співробітництво в галузі освіти і
науки», звання «Лідер міжнародної діяльності») та Міжнародний форум
«Освіта, підготовка та працевлаштування моряків» тощо.
В цьому році ватерпольна команда НУ «ОМА» посіла 1-е місце серед
кращих одеських команд у змаганнях ХХV Обласних студентських ігор, 2-е
місце в Чемпіонаті України серед студентів і 3-є місце в Чемпіонату України
серед чоловічих команд вищої ліги. Відповідальний за підготовку та виступ
ватерпольної команди – завідувач кафедри фізичного виховання та спорту
Свиридов В.М.
Команда НУ «ОМА» з футболу в 2016 р. брала участь в різних змаганнях та
одержала такі результати: у Студентській футбольній лізі України в першому
колі – 3-є місце; у змаганнях на Першість м. Одеси з футболу – 3-є місце; у
змаганнях на Першість м. Одеси з футболу 8 х 8 – 2-е місце; у змаганнях ХХV
Обласних студентських ігор серед студентів з футболу 4-е місце.
Відповідальними за підготовку та виступ команд з футболу та футзалу є
старший викладач кафедри фізичного виховання та спорту Ставертій О.В. і
футбольний клуб НУ «ОМА» – «Юнга – Морська Академія».
Призерами у змаганнях ХХV Обласних студентський ігор 2016 р. стали
курсанти:
ватерпольна команда університету посіла перше місце в ХХV Обласних
студентських іграх, у складі: Чубенко О.А., Лєщенко М.Ю., Нечитайло В.С.,
Омельяненко М.Ю., Крещенко М.Д., Калайда С.І., Зимарев П.А.,
Івангородський Д.К., Войцеховський І.Д., Гороховський М.В., Медведєв В.А.,
Шупік Б.С., Свінцов А., Братим Ю.;
Гунченко В.Ю. – перше місце з дзюдо в змаганнях серед працівників
силових структур Першості Одеського державного університету внутрішніх
справ;
команда університету з вільної й греко-римської боротьби у складі:
Калініченко Є.В. – 2-е місце, Савитський Д.А. – 3-є місце, Білий А.А. – 3-є
місце, Ремізов М.Є. – 5-е місце, Каранфилов П.О. – 5-е місце.
Спортивна база НУ «ОМА» – сучасний спортивний комплекс, до якого
входять: гральний зал – 648 м2, гральний зал – 364 м2, тренажерний зал – 213
м2, тренажерний зал – 210 м2, критий 50-метровий плавальний басейн – 1800 м2,
баскетбольний майданчик – 450 м2, футбольний майданчик – 800 м2.
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Протягом серпня 2016 р. було проведено комплекс робіт по профілактиці
обладнання басейну, заміні фільтруючих елементів, чищенню та дезінфекції
чаші басейну. Проведено окремі ремонтні роботи у спортивному комплексі.
Витрати на закупку спортивного майна і обладнання для забезпечення заходів
із фізичного виховання та спорту у 2016 році склали 444,59 тис. грн.
Центр культури НУ «ОМА» будує свою роботу так, щоб і курсантам і
співробітникам було цікаво не тільки відвідувати заходи, а й самим брати
участь в концертах і вечорах відпочинку в стінах академії і за її межами. При
Центрі культури постійно працюють вокальний ансамбль, клуб «Ерудит»
(команди по грі в Брейн-ринг), поетичний клуб «Парус», хореографічний
ансамбль «Хвиля», Народний духовий оркестр, команда КВК, вокальноінструментальний ансамбль співробітників академії.
Протягом року курсанти університету брали участь у різноманітних
конкурсах. Курсанти факультету електромеханіки і радіоелектроніки Ірина
Журбенко і судномеханічного факультету Анатолій Штапенко зайняли 1 місце
у конкурсі «Творча молодь Одещини 2016», жанр «мала хореографія». Збірна
команда НУ «ОМА» зайняла 3 місце у інтелектуальній грі «Уніон ринг»
(капітан команди – курсант факультету морського права і менеджменту
Владислав Бондик). Курсанти Ірина Журбенко, Олена Димова, Оксана Бикова,
Ольга Дудник зайняли призові місця у Міжвузівському конкурсі «Студентська
весна 2016» в жанрах «мала хореографія» та «вокал». Фіналістом конкурсу
«Одеська хвиля 2016» стала курсант судноводійного факультету Юлія
Жулякова. Центром культури проведено шість святкових концертів, турніри з
Брейн-рингу на приз ректора, конкурс «Міс Академія 2016», переможницею
якого стала курсант судноводійного факультету Аліна Гоцульска.
15. Забезпечено виконання екологічної програми. Університетом укладені
відповідні договори зі спеціалізованими підприємствами щодо утилізації
шкідливих відходів, отримані відповідні дозволи та ліміти, проведена здача
відходів.
16. Встановлена статистична, бухгалтерська звітність, а також інші
відомості про роботу і стан університету подавались міністерству своєчасно.
17. Щорічний звіт ректора перед загальними зборами (конференцією)
колективу університету з питань, що відносяться до їх компетенції, як органу
громадського самоврядування, а також з питань дотримання в університету
законодавства України про працю, про освіту, Указів Президента України,
постанов Уряду України, нормативно-правових актів Міносвіти і науки
України та інших питань діяльності університету, схвалений конференцією
трудового колективу університету 29 грудня 2016 року.
Ректор Національного університету
«Одеська морська академія»,
Заслужений працівник освіти України,
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