
 

ЗВІТ 

ректора Національного університету «Одеська морська академія»  

Міюсова Михайла Валентиновича про  виконання умов контракту 

 з Міністерством освіти і науки України у 2021 році 

Відповідно до умов контракту зобов’язання перед Міністерством освіти і 

науки України та колективом університету ректором виконано. 

1. Освітній процес провадиться в університеті відповідно до Закону 

України «Про вищу освіту», стандартів вищої освіти, вимог Міжнародної 

конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з 

поправками (Конвенція ПДНВ) та на основі системи внутрішнього 

забезпечення якості.  

В умовах пандемії коронавірусу COVID-19 університет зумів організувати 

проведення освітнього процесу онлайн, забезпечити можливість курсантам 

пройти практичну підготовку на суднах, на тренажерах і в лабораторіях, а тим, 

хто затримався в морі, пройти підсумкову атестацію в додатковому потоці. 

Суттєвою проблемою для світового судноплавства стала заміна екіпажів суден 

після закінчення термінів контрактів моряків через карантинні обмеження, які 

було введено у більшості країн світу. Незважаючи на це, завдяки нашим 

партнерам, які організували відправку курсантів на практику за кордон на 

судна та повернення їх на Батьківщину, було забезпечено виконання програм 

практичної підготовки. Протягом року плавальну практику на суднах 

іноземних компаній пройшли 949 (у 2020 році 779) курсантів денної форми 

навчання базового закладу (без врахування відокремлених структурних 

підрозділів та студентів заочної форми навчання). Компанія MSC 

Shipmanagement надала можливість 125 курсантам базового закладу пройти 

практику на суднах компанії. Три компанії забезпечили плавальну практику 

більш ніж 50 курсантів кожна, 22 компанії – по 10 і більше, 47 компаній – по 5 і 

більше, всього курсанти пройшли практику у 133 іноземних компаніях. Значно 

збільшилась (на 70 %) кількість курсантів другого курсу, які отримали 

можливість пройти практику в іноземних компаніях, з 193 у 2020 році до 329 – 

у 2021. Всі іноземні компанії, з якими укладено угоди, беруть на себе витрати, 

які пов’язані з забезпеченням плавальної практики курсантів, у тому числі на: 

авіа перельоти та інші транспортні витрати до місця посадки на судно та назад, 

харчування, страхування, добові, керівництво практичною підготовкою на 

борту судна та інші. Іноземні судноплавні та крюїнгові компанії зацікавлені в 

постійному підвищенні рівня підготовки курсантів НУ «ОМА». Завдяки 

підтримці цих компаній у 2021 році в НУ «ОМА» було реалізовано низку 

проєктів. Особлива подяка тим компаніям, які в цей складний рік підтримали 
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академію фінансово, надали спонсорську допомогу, придбали обладнання. Це 

компанії MSC Shipmanagement, OSM Maritime, Stolt-Nielsen, Minerva Marine, 

Nordic Hamburg, Морський транспортний банк. Успішно продовжується проєкт 

переведення викладання на англійську мову для курсантів окремих груп 

інституту навігації та інституту інженерії.   

Відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту» та Положення про 

оцінювання якості науково-педагогічних та педагогічних працівників 

університету здійснюється щорічне оцінювання якості науково-педагогічного 

(НПП) та педагогічного персоналу (ПП), зокрема складено загальний рейтинг 

НПП та ПП університету, список 10 % викладачів з найкращими показниками 

оприлюднюється на офіційному веб-сайті НУ «ОМА», де також розміщуються 

рейтингові списки здобувачів освіти всіх спеціальностей академії. 

Здійснювались заходи з комунікації з МОН та Мінінфраструктури з питань 

удосконалення системи підготовки та дипломування моряків.  

Представники університету взяли участь у роботі робочих груп 

центральних органів виконавчої влади та профспілок: 

міжвідомча робоча група щодо вдосконалення нормативно-правових актів 

з питань підготовки моряків (наказ МІУ від 16.11.2020 р. № 787) – регулярна 

участь у спільних заходах з Міністерством інфраструктури та Міністерством 

освіти і науки, підготовка пропозицій та надання відповідних консультацій 

щодо удосконалення нормативно-правової бази з питань підготовки і 

дипломування моряків; постійна робота над змістом проекту нової редакції 

Положення про звання осіб командного складу морських суден та порядок їх 

присвоєння (проект постанови Кабінету Міністрів України); 

робоча група з питань методичного, організаційного та аналітичного 

забезпечення проведення Єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ) 

(наказ МОН від 24.02.2020 р. № 276) – внесок у розроблення постанови 

Кабінету Міністрів України від 19.05.2021 р. № 497 «Про атестацію здобувачів 

ступеня фахової передвищої освіти та ступенів вищої освіти на першому 

(бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях у формі єдиного 

державного кваліфікаційного іспиту»;  

робоча група з розроблення заходів щодо забезпечення відповідності 

Національної рамки кваліфікацій критеріям Європейської рамки кваліфікацій 

навчання впродовж життя та критеріям Рамки кваліфікацій Європейського 

простору вищої освіти, підготовки і оприлюднення звіту про самосертифікації 

(наказ МОН від 24.12.2020 р. № 1554) – розроблено проекти зіставлень 

дескрипторів Національної рамки кваліфікацій з дескрипторами Рамки 

кваліфікацій Європейського простору вищої освіти та дескрипторами 

Європейської рамки кваліфікацій; 
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робоча група Профспілки працівників морського транспорту України з 

питань перегляду нормативно-правової бази підготовки і дипломування моряків 

України. 

Проректор Захарченко В.М. взяв участь у заходах на національному рівні: 

X міжнародна науково-практична конференція «Європейська інтеграція вищої 

освіти України в контексті Болонського процесу. Оцінювання якості: підходи та 

інструменти», 10 листопада 2021 р. (онлайн), організатор – Національний 

Еразмус+ офіс в Україні; міжнародна конференція «Розроблення систем 

внутрішнього забезпечення якості у закладах вищої освіти України», 21-21 

жовтня 2021 р. (участь у онлайн режимі), організатор – Київський національний 

університет ім. Т.Г. Шевченка. Спільно з Національним агентством кваліфікацій 

29-30 червня 2021 р. організовано та проведено на базі НУ «ОМА» форум 

«Професійні кваліфікації: формування та присвоєння».  

Організовано семінари для співробітників університету з питань 

підготовки до акредитації освітніх та освітньо-наукових програм. У 2021 році 

акредитовано 16 освітніх програм: у базовому закладі – 11, у тому числі, 

програма підготовки доктора філософії за спеціальністю 271 Річковий та 

морський транспорт;  в Азовському морському інституті – 3;  у Дунайському 

інституті – 2. Переоформлено ліцензію на провадження освітньої діяльності: на 

перший (бакалаврський) рівень вищої освіти; на другий (магістерський) рівень 

вищої освіти; на третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти, а також, на 

освітні програми за спеціальностями 271 Річковий та морський транспорт та 

081 Право (для професій, для яких запроваджено додаткове регулювання). 

Оновлено внутрішні  нормативні документи університету: Положення про 

освітні програми і навчальні плани; Положення про самостійну роботу 

здобувачів вищої освіти;  Положення про надання грифів навчальній літературі 

і засобам навчання та видання навчальної літератури. Розроблено та 

впроваджено нові внутрішні  нормативні документи університету: Положення 

про запобігання академічному плагіату; Положення про формування переліку 

вибіркових освітніх компонентів та порядок їх вибору здобувачами вищої 

освіти; наказ ректора «Про заходи з удосконалення інформаційних пакетів 

ЄКТС».  На регулярній основі забезпечувався супровід: системи дистанційного 

доступу до навчальних матеріалів; моніторингу освітніх програм та внесення 

відповідних змін до них; формування макетів документів про освіту (дипломів 

та додатків до них);  розроблення навчальних планів.   

Протягом 2021 року здійснено редакційну перевірку та підготовку до 

видання 83 рукописів (із них: 3 підручники, 24 навчальні посібники, 56 інших 

навчально-методичних видань). Видавничим центром університету було 
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видано 2 підручники, 15 навчальних  посібників та 48 інших навчально-

методичних видань з грифом НУ «ОМА». 

2. Продовжено роботи з оптимізації організаційної структури 

університету. Проведено реорганізацію та створення окремих структурних 

підрозділів університету. 

Відповідно до наказу МОН від 16.12.2019 р. № 1572 за рішенням вченої 

ради наказом ректора з 1 вересня 2021 р. було ліквідовано кафедру фізичного 

виховання і спорту та створено Центр фізичної культури та спорту 

університету. 

Наказом ректора університету № 497 від 26.11.2021 р. за рішенням вченої 

ради (протокол № 3 від 28.10.2021 р.) створено відокремлений структурний 

підрозділ Дунайський фаховий коледж Національного університету "Одеська 

морська академія" у м. Ізмаїл. Основною метою створення коледжу, як 

відокремленого структурного підрозділу університету в м. Ізмаїл, є 

задоволення потреб регіонального ринку праці у фахівцях морегосподарського 

комплексу та наближення місця навчання здобувачів фахової передвищої 

освіти до їх місця проживання. 

3. У 2021 році МОН України надано вчені звання науково-педагогічному 

персоналу університету: професора – Будашку В.В., Герганову Л.Д., Даниленку 

О.Б., Донніковій І.А.; доцента – Архипенку К.М., Астайкіну Д.В., Бабаченко 

М.В., Берестовому І.О., Бондаренку А.В., Гавалюху О.С., Голікову А.О., 

Даниленку О.Б., Дворніченку Д.Ю., Загородній Ю.В.,  Кірсановій В.В., 

Ковбану Д.В., Левінському М.В., Мусоріній М.О., Ніколаєвій Г.В., Русавській 

О.О., Сороці О.М., Хнюніну С.Г.,  Харченку Р.Ю., Шевченку Р.І.,  Шелухіній 

О.М., Щепцову О.В., Яремчуку С.О.; старшого дослідника – Гордійчуку В.В.  

У 2021 році освітян університету було нагороджено: грамотою МОН 

України – Чимшира В.І., директора ДІ НУ «ОМА»; відзнакою МОН України 

«Подяка» – Сандлера А.К., доцента кафедри теорії автоматичного управління й 

обчислювальної техніки; викладачів ДІ НУ «ОМА»: Биковець Н.П., Бондаренко 

І.В., Даниленко О.Б., Желяскова В.Я.,  Маслова І.З., Смирнову І.М., Тарасенко 

І.В. 

4. Представники університету продовжують брати участь у роботі 

Міжнародної морської організації (ІМО) при ООН (м. Лондон, 

Великобританія).  

З 5 по 14 травня 2021 р. у штаб-квартирі ІМО відбулася 103 Сесія Комітету 

безпеки мореплавства (КБМ) ІМО. Уже вдруге Сесія КБМ відбувалася 

дистанційно. Як представник Міжнародної асоціації морських університетів 

(IAMU) у роботі 103 Сесії КБМ брав участь старший викладач кафедри 

«Управління судном» Жуков Д.С. 
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1 лютого 2021 р. Національний університет «Одеська морська академія» та 

Кіпрський морський інститут (CMMI) підписали Меморандуму про 

взаєморозуміння, який встановлює основу для співпраці між двома 

організаціями. Угоду підписали ректор НУ«ОМА» Михайло Міюсов та 

головний виконавчий директор CMMI Захаріас Сіокурос. 

10 лютого 2021 р. відбулася онлайн-конференція Чорноморської асоціації 

морських університетів (BSAMI). НУ«ОМА» представили ректор Міюсов М.В. 

і начальник відділу міжнародних зв’язків Чеснокова М.В. У рамках засідання 

BSAMI були розглянуті питання просування та реорганізації спільних проектів 

членами асоціації, план роботи на наступний рік, фінансові питання, а також 

питання прийняття у BSAMI нових членів. 

Правління Інституту морської техніки, науки і технології (IMarEST) 

провело Щорічні генеральні збори членів IMarEST 11 березня 2021 р., а 

засідання членів Ради Інституту 8 грудня 2021 р. – в режимі онлайн 

конференції. Основною метою цих нарад було обговорення питань роботи 

відділень Інституту з різних країн світу, а також залучення молодих фахівців до 

лав IMarEST. У телеконференції взяли участь 43 учасника з 10 країн. 

Університет представляв докторант Кар’янській С.А. (почесний секретар 

Одеського відділення IMarEST). 

8 червня 2021 р. ректор Михайло Міюсов взяв участь у семінарі «Україна – 

джерело з підготовки майбутнього екіпажу» як один із спікерів. У веб-семінарі 

виступили: Шон Молоні – керуючий директор Elaborate Communications Ltd, 

Хенрік Дженсен –  керуючий директор Danica Crewing Services, Лука Поддін – 

керівник департаменту екіпажу Sea World Management та Тамара Іванова – 

керуючий директор Danica Crewing Services в Україні. Вебінар охоплював такі 

важливі питання як: демографія країн, морська освіта та системи сертифікації 

моряків. Після виступів доповідачів відбулись плідні дискусії на теми, 

пов’язані з морською освітою, програмами навчання тапрактичною 

підготовкою командного складу суден, екологічною стійкістю та глобальною 

модернізацією індустрії. 

23 липня 2021 р. в університеті «AMET», м. Ченнаї, Індія, було проведено 

віртуальну Міжнародну конференцію з питань судноплавства та торгівельних 

зв’язків (ICSNS 2021) за темою «Впровадження технологічного прогресу». НУ 

«ОМА» було представлено начальником відділу міжнародних зв'язків 

Чесноковою М.В. та старшим викладачем кафедри «Управління судном» 

Жуковим Д.С. Їх сумісна презентація була присвячена сучаснім та майбутнім 

викликам до морської освіти та практичної підготовки. 

6-10 вересня 2021 р. делегація НУ «ОМА» у складі начальника відділу 

міжнародних зв'язків Чеснокової М.В |та старшого викладача кафедри 
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управління судном Жукова Д.С., а також представників Інституту Військово-

Морських Сил НУ «ОМА» та Дунайського інституту НУ «ОМА» на чолі з 

першим проректором університету Шемякіним О.М. відвідали Військово-

морську академію ім. Ніколи Вапцарова (м. Варна, Республіка Болгарія). 

Основною метою візиту була участь в урочистих заходах, присвячених 140-

річчю від дня заснування Академії ім. Ніколи Вапцарова. Також у ході візиту 

відбулася зустріч між керівництвом академії та НУ «ОМА», під час якої 

обговорювалися основні напрямки співробітництва та питання щодо подальшої 

співпраці між закладами вищої освіти,  начальник Академії ім. Ніколи 

Вапцарова, адмірал флотилії, професор Боян Медникаров щиро подякував 

українським колегам за візит до Республіки Болгарія. 

6 вересня 2021 р. ректор НУ «ОМА» Міюсов М.В. підтримав важливу 

ініціативу щодо вирішення ситуації з піратством у Гвінейській затоці, 

підписавши Декларацію Гвінейської затоки. Ця декларація, що була створена за 

ініціативою Балтійської та міжнародної морської ради (Baltic and International 

Maritime Council, BIMCO), отримала підтримку від найбільших у світі 

морських компаній та організацій і має вже 400 підписантів.  

З 8 по 10 вересня 2021 р. Світовий морський університет (Мальме, 

Швеція) провів унікальний онлайн-захід, який вперше об’єднав Міжнародну 

асоціацію морських лекторів (IMLA) з усіма трьома її групами спеціальних 

інтересів: Міжнародна конференція з тренажерів машинного відділення 

(ICERS), Міжнародна Конференція морської англійської мови (IMEC) та 

Міжнародна конференція лекторів навігаційних тренажерів (INSLC). Від 

НУ«ОМА» у конференції взяв участь докторант Кар’янській С.А. 

22 вересня 2021 р. на базі НУ «ОМА» відбулася Міжнародна науково-

практична конференція на тему: «Роль і значення Nautical Institute для 

морського співтовариства в світі і в Україні», присвячена 20-річчю створення 

Морського інституту України – МІУ (відділення Морського інституту 

Великобританії в Україні). 

З 26 по 28 жовтня 2021 р. в м. Александрія (Єгипет) на базі Арабської 

академії науки, техніки та морського транспорту проведено 21-у Щорічну 

генеральну асамблею та конференцію Міжнародної асоціації морських 

університетів (IAMU). На заході університет представили ректор Міюсов М.В. 

(онлайн), начальник відділу міжнародних зв'язків Чеснокова М. В., старший 

викладач кафедри «Управління судном» Жуков Д.С. та докторант Кар’янській 

С.А. Підчас Щорічної генеральної асамблеї начальник відділу міжнародних 

зв'язків Чеснокова М.В. та докторант Кар’янській С.А. отримали сертифікати 

подяки за проведення оцінювання міжнародних проектів, які буди подані 

представниками асоціації. Завдяки співробітництву з IAMU курсанти 3 курсу 
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навчально-наукового інституту навігації університету Тюпіков О.Є. та 

Самсонюк Н.П. отримали гранти Пілотного стипендіального проекту IAMU 

терміном два роки. 

З 27 по 28 жовтня 2021 р. компанія Kongsberg Digital (Норвегія) провела 

онлайн-конференцію користувачів продуктів цифрового морського 

моделювання. Від НУ «ОМА»  у конференції взяли участь ректор Міюсов М.В. 

та докторант Кар’янській С.А. 

Університет продовжує приймати участь у міжнародних проєктах.  

Університет здійснює роботу в якості Національного координатора 

проєкту програми Еразмус+ «Підтримка визнання кваліфікацій для українських 

університетів» (QUARSU), який є проєктом структурних реформ у системі 

вищої освіти України та передбачає впровадження його результатів на 

національному рівні. Основні заходи: розроблено проєкт Порядку визнання у 

вищій та фаховій передвищій освіті результатів навчання, здобутих шляхом 

неформальної та/або інформальної освіти (проєкт наказу МОН знаходиться на 

погодженні Державною регуляторною службою та Міністерством юстиції); 

організовано онлайн тренінг з питань визнання академічних кваліфікацій у 

закладах вищої освіти для науково-педагогічних працівників українських 

університетів (сертифіковано 14 працівників НУ «ОМА»); продовжується 

робота із організації закупівлі обладнання (закупівля очікується у першій 

половині 2022 р. на суму до 40 000 євро); реалізовано інші заходи за проектом. 

У рамках проекту QUARSU  було проведено декілька онлайн зустрічей та 

тренінгів. 

15 січня 2021 р. Національним  Еразмус+ Офісом в Україні за участі Белєн 

Енцісо, представника Виконавчого агентства з питань освіти, аудіовізуальних 

засобів і культури (ЕАСЕА, Брюссель), координаторів та виконавців Еразмус+ 

CBHE проєкту QUARSU  проведено он-лайн моніторинг виконання цього 

проєкту. Представники Національного Еразмус+ офісу в Україні досить високо 

оцінили реалізацію проєкту та порекомендували приділити увагу забезпеченню 

сталості проєкту, зокрема зростанню на національному рівні впливу очікуваних 

результатів проєкту щодо методології визнання кваліфікацій, отриманих у 

результаті інформального та неформального навчання. 

13 травня 2021 р. відбулась онлайн зустріч партнерів проєкту QUARSU, у 

якій взяли участь координатор проєкту та представники українських 

університетів. 17 травня 2021 р. відбулась нарада членів консорціуму проєкту 

QUARSU, представників МОН України та експертів з метою обговорення 

проєкту наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження 

Порядку визнання результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або 

інформальної освіти у вищій та фаховій передвищій освіті». 
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10-17 червня 2021 р. в рамках проєкту QUARSU було проведено тренінг, 

присвячений визнанню академічних кваліфікацій. Модератором заходу був 

національний координатор проєкту Вадим Захарченко, проректор з науково-

педагогічної роботи НУ «ОМА». У тренінгу взяли участь представники 

українських закладів вищої освіти та закладів-партнерів з Естонії, Польщі та 

Португалії, Національного агентства кваліфікацій. У заході взяли участь 

представник Виконавчого агентства з освіти та культури Європейської Комісії 

Бел’н Енцісо та директор Національного Еразмус+ офісу в Україні Світлана 

Шитікова.  У тренінгу взяли участь 14 представників НУ «ОМА».  

Проректор університету з науково-педагогічної роботи Захарченко В. М. 

взяв участь у міжнародних заходах: конференція “Recognition of Prior Learning 

in Higher Education”, 16 березня 2021 р. (он-лайн), організатор - Swedish Council 

for Higher Education (Шведська Рада з питань вищої освіти);  вебінар "Future 

competencies for seafarer", 28 квітня 2021 р. (онлайн), організатор – IAMU;  

вебінар “Smooth recognition of academic qualifications: The role of quality 

assurance”, 29 квітня 2021 р. (онлайн), організатор - European University 

Association (Європейська асоціація університетів); серія вебінарів “Advanced 

Training Program for Maritime Instructors and Administrators from MET Institutions 

2021”, 22 жовтня – 3 листопада 2021 р. (онлайн), організатори - Shanghai 

Maritime University and International Maritime Lecturers Association (Морський 

університет Шанхая та Міжнародна асоціація морських лекторів);  річна 

(підсумкова) конференція для національних експертів з реформування вищої 

освіти (HERE Annual (Final) Conference ”Looking back, looking forward: 

Perspectives on Higher Education Reform”), 18-19 листопада 2021 р. (онлайн), 

організатор – Виконавче Агентство з питань освіти та культури Європейської 

Комісії. 

29-30 червня 2021 р. на базі НУ «ОМА» відбувся форум «Професійні 

кваліфікації: формування та присвоєння». Організаторами форуму були 

партнери Еразмус+ проекту QUARSU Національний університет «Одеська 

морська академія» і Федерація роботодавців України, а також Національне 

агентство кваліфікацій, Об’єднання організацій роботодавців Одеської області, 

Департамент освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації. У 

форумі взяли участь представники закладів вищої та фахової передвищої освіти 

Одеського регіону. 6 грудня 2021 р. відбулась онлайн зустріч партнерів проєкту 

QUARSU. У зустрічі взяли участь координатори проєкту та представники всіх 

українських і європейських університетів та організацій, що працюють у 

проєкті. 

24 листопада 2021 р. в Національному університеті «Одеська морська 

академія» відбувся міжнародний семінар з проєкту «Сприяння розвитку 
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туризму маломірних суден і яхтинга в Чорному морі». Проєкт виконується за 

рахунок фондів Євросоюзу у рамках акції «Підтримка реалізації 

багатостороннього напрямку Східного партнерства  та реалізація взаємодії 

Північного регіону та Чорного моря – BSEC PERMIS (ENI/2020/421-957). 

Основними завданнями проєкту є аналіз поточного стану ситуації, а також 

екологічний та соціально-економічний потенціал для нових інноваційних/ 

оригінальних ідей щодо сприяння розвитку туризму маломірних суден і 

яхтинга в Чорному морі та виявлення потенційних проблем. Координатор 

проєкту – Міжнародний центр вивчення Чорного моря (ICBSS), Афіни, Греція. 

Партнерами проєкту є навчальні закладі з Туреччини, Болгарії, Румунії, Грузії. 

У семінарі взяли участь: заступник директора департаменту інвестиційної та 

зовнішньоекономічної діяльності, міжнародного співробітництва і туризму, 

начальник управління туризму, рекреації та курортів департаменту 

інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності, міжнародного 

співробітництва і туризму Одеської обласної державної адміністрації – Шека 

О.О., директор департаменту культури та туризму Одеської міської ради 

Маркова Т.А., директори яхт-клубів Одеського регіону та співробітники  НУ 

«ОМА». 

У період з 1 жовтня 2021 р. по 20 січня 2022 р. курсант 3 курсу 

університету Володимир Супрун та курсант 2 курсу Дунайського інституту 

НУ«ОМА» Ташев Максим проходили навчання y Військово-морської академії 

«Mircea cel Batran» по програмі Еразмус+ «Академічна мобільність KA107». 

30 квітня 2021 р. до Інституту Військово-Морських Сил НУ «ОМА», 

згідно плану заходів міжнародного співробітництва Міністерства оборони 

України та Збройних Сил України, з дружнім візитом прибули представники 

Королівських Військово-Морських Сил Канади. Зустріч проведено за участю 

керівництва Інституту ВМС НУ «ОМА», представників Командування ВМС ЗС 

України та інструкторів Королівських ВМС Канади. 

2 вересня 2021 р. НУ «ОМА» відвідали представники Організації з безпеки 

та співробітництва в Європі: координатор проектів ОБСЄ в Україні посол 

Генрік Вілладсен та голова офісу Ради Європи в Україні Стін Ньорлов. Захід 

відбувся у рамках співробітництва з метою зустрічі з ректором, спілкування з 

науково-педагогічним складом та курсантами, знайомства з НУ «ОМА» та його 

матеріально-технічною базою.  

3 вересня 2021 р. до НУ «ОМА» відбувся візит пані консулки, заступниці 

голови місії Республіки Кіпр в Україні Аноджа Темістоклеус. Захід відбувся з 

метою зустрічі з ректором, знайомства з НУ «ОМА», його матеріально-

технічною базою, новітніми морськими тренажерами, історією університету. 
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17 вересня 2021 р. в університеті відбулась зустріч керівництва НУ 

«ОМА» з послом королівства Данії в Україні – Оле Егберг Міккельсен. Метою 

зустрічі сторін було обговорення подальшого співробітництва з НУ «ОМА». 

6 жовтня 2021 р. в НУ «ОМА» представником компанії Columbia 

Shipmanagement, офіцером-інструктором Ігорем Фозекош був проведений 

аудит наступних аспектів: схвалення виробника для симуляторів, обладнання, 

програмного забезпечення, останнє оновлення встановленого програмного 

забезпечення; нові проекти й альтернативні методи проведення навчання 

(програма дистанційного навчання), які було реалізовано в період пандемії 

Сovid-19 протягом 2020 та 2021 років, а також заходи для запобігання 

розповсюдження хвороби згідно вимог державного законодавства; наявність 

засобів першої допомоги та маркування засобів безпеки та ін. Під час аудиту 

також були відвідані навчальні заняття, на яких офіцер-інструктор мав змогу 

поспілкуватись з викладачами та курсантами. 

11 листопада 2021 р. НУ «ОМА» відвідала делегація на чолі з послом 

Франції в Україні паном Етьєном де Понсен, у складі: аташе з питань оборони 

Посольства Франції в Україні полковник Андре Еврар, асистент аташе з питань 

оборони Посольства Франції в Україні старший майстер-сержант Орелі Ле Ру, 

співробітник Посольства Франції в Україні пані Полін Мофре, асистент-

перекладач аташе з питань оборони Посольства Франції в Україні пані Оксана 

Панченко, стажер Посольства Франції в Україні пані Філіпін Шевальє, аташе з 

питань оборони Посольства Німеччини в Україні полковник Ральф Маєр, 

помічник аташе з питань оборони Посольства Німеччини в Україні  майстер-

сержант Сергєй Кук. Проведено зустріч з керівництвом університету, 

презентація матеріально-технічної бази та діяльності, встановлено контакти з 

Інститутом ВМС НУ «ОМА» для налагодження співробітництва зі Службою 

оборонних питань Посольства Франції в Україні. 

Інститут Військово-Морських Сил НУ «ОМА» продовжує брати участь у 

Програмі НАТО «Удосконалення військової освіти» (Defence Education 

Enhancement Program – DEEP). Метою DEEP є надання підтримки країнам-

партнерам НАТО у розвитку та реформуванні системи військової освіти. 

Основна увага приділяється питанням опрацювання програм певних 

навчальних дисциплін та методиці їх викладання у визначених вищих 

військових навчальних закладах.   

Розвитку міжнародних зв'язків університету сприяє щорічне направлення 

курсантів на плавальну практику на судна іноземних судноплавних компаній. У 

результаті багаторічної роботи керівництву університету вдалось встановити 

співробітництво з провідними судноплавними та керуючими компаніями світу, 

серед них такі: Nordic Hamburg (Німеччина), Marlow Navigation (Кіпр), K-Line 
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(Японія), V. Ships (Велика Британія), MSC Shipmanagement (Кіпр), Columbia 

Shipmanagement (Кіпр), OSM Crew Management (Норвегія), Anglo-Eastern 

(Гонконг), CMA CGM (Франція), Goldenport Shipmanagement (Греція) та ін. 

Враховуючи високий рівень підготовки спеціалістів в університеті, багато 

компаній зацікавлені у залученні на практику та стажування курсантів 

університету з подальшим працевлаштуванням. Було проведено ряд зустрічей з 

представниками судноплавних компаній, на яких обговорено питання 

практичної підготовки курсантів університету на суднах, а також заключено 

договори про співпрацю. 

        5. На базі університету функціонує регіональний інформаційно-

виробничий вузол ІВС «Освіта» для друку студентських та учнівських квитків 

державного зразка. У 2021 році забезпечено виготовлення студентських 

квитків, дипломів та додатків до них для інших навчальних закладів на суму 

544,4 тис. грн. Видавничим центром університету було надруковано: 

навчальної літератури 4724 примірників на суму біля 194 тис. грн., наукової 

літератури бланків та іншої поліграфічної продукції – 53 тис.  одиниць на суму  

600 тис. грн., а також для медичного центру – 95 тис. одиниць документів на 

суму біля 465 тис. грн. На власній поліграфічній базі здійснювалось 

виготовлення документів про вищу освіту (дипломів та додатків до них) для 

університету, його структурних підрозділів та інших закладів освіти. Всього 

виготовлено біля 157 тис. одиниць поліграфічної продукції на суму понад  1400 

тис. грн.  

Оформлено підписку на використання програмного забезпечення 

Microsoft, яке включає в себе пакети Windows та Office останньої версії, а 

також клієнтські ліцензії підключення до серверу WINEDU ALNG UpgrdSAPk 

OLV E 1Y Acdmc Ent та OfficeProPlusEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc на 

суму 140 тис. грн., антивірусне програмне забезпечення Eset Endpoint Protection 

Advanced (EES, EFS)' (G) 1Y для захисту 515 ПК на суму біля 200 тис. грн. 

За рахунок компанії MSC встановлено та введено в експлуатацію на 

кафедрі автоматизації суднових енергетичних установок мобільний дизельний 

симулятор системи управління двигуном Wartsila RT-flex вартістю біля 80 тис. 

доларів США. За рахунок компанії OSM проведено модернізацію навігаційних 

тренажерів із заміною процесорів та програмного забезпечення NT-PRO-5000 

нової версії 5.20: повномасштабного тренажеру ходового містка (2 навчальний 

корпус, аудиторія 311) та класу тренажерів на 6+1 робочих місць (2 навчальний 

корпус, аудиторія 239) на суму 53 924 дол. США. Крім того, за рахунок коштів 

спонсорів закуплено комп’ютерне обладнання та офісна техніка відповідно на 

суму: 16250 дол. США – Stolt Tankers; 9000 євро – Minerva Marine Inc.; 141 тис. 

грн. – Nordic Hamburg; 100 тис. грн. – Морський транспортний банк. 
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Здійснювалась постійна підтримка роботи локальної мережі університету 

та її підключення до мережі «УРАН». Всього підключено до мережі «УРАН» 

біля 700 користувачів. Продовжено системні заходи з дистанційного 

моніторингу за використанням ліцензійного програмного забезпечення на 

комп’ютерах, підключених до локальної мережі.  

Бібліотечний фонд університету  складає понад 547 тис. примірників. У 

2021 році  було закуплено 1445 примірників літератури, 304 найменувань. Було 

підписано 52 назви  періодичних видань, із яких 21 назва  на кафедри та у 

відділи. Продовжується поповнення електронної бази каталогу. За 2021 рік до 

бази введено близько 3000 назв. У бібліотеці працює 14 комп’ютерів, 7 з яких 

відведено для читачів. До технічного забезпечення бібліотеки також входять 

копіювальний апарат, 4 принтери, сканер. У читальній залі наявна безоплатна 

зона Wi-Fi. У бібліографічному відділі на комп’ютері встановлено програмний 

комплекс Rize Information Systems, за допомогою якого забезпечено доступ 

користувачів до міжнародних нормативних документів, у 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 7 навчально-лабораторних корпусів та 3 гуртожитків, курсантської 

їдальні, спортивного комплексу з басейном на загальну суму 12 305,0  тис. грн. 

за рахунок власних надходжень університету. Крім того, виконано роботи з 

монтажу автоматичної пожежної сигналізації екіпажу (гуртожитку) № 1 на 

суму 1 500 тис. грн. за рахунок загального фонду державного бюджету згідно з 

вимогами Державної служби України з надзвичайних ситуацій. На придбання 

предметів довгострокового користування витрачено 428,1 тис. грн. (в тому 

числі, кондиціонери для видавничого центру). 

Для забезпечення протипожежних заходів: закуплено 160 шт. 

вогнегасників та пожежні рукава на суму 102,0 тис. грн.; перевірено та 

випробувано пожежні гідранти, внутрішні пожежні крани та їх обладнання 

пожежними рукавами, а також перевірено стан пожежних водоймищ на суму 

39,2 тис. грн.; проведено технічне обслуговування 1189 од. вогнегасників на 

суму 45,0 тис. грн; проведено вогнезахисну обробку дерев’яних конструкцій 

горищних приміщень навчального корпусу №№ 3, 4 на суму 146,7 тис. грн.; 

укладено договір на обов’язкове особисте страхування членів ДПД на 2021 рік 

на суму 7,4 тис. грн.; закуплено новий електронасос на пожежну насосну 

станцію екіпажів №№ 5, 6 на суму 26,0 тис. грн.; закуплені фільтрувальні 

протидимні капюшони «Пульс» та нові пожежні шафи на суму 23,0 тис. грн.; 

виготовлено 90 важелів для поліпшення відкривання вентилів ПШ; замінено 

протипожежний водопровідний стояк у навчальному корпусі № 2 на суму 14,0 
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тис. грн.; встановлено 45 шт. світлових покажчиків «ВИХІД» на суму 8,2 тис. 

грн.; проведено розрахунок категорійності деяких приміщень екіпажу та 

проведено експертну оцінку з впровадження блискавкозахисту у навчальному 

корпусі № 7 на суму 62,0 тис. грн.; розроблено проект блискавкозахисту 

екіпажу (фінансування Облдержадміністрації). Витрати на протипожежне 

забезпечення університету за 2021 рік склали 2 315,9 тис. грн. 

Відділом головного енергетика закуплено електротехнічних товарів на 

суму 286,9 тис. грн. та забезпечено виконання монтажних робіт та послуг на 

суму 342,0 тис. грн. Відділом головного механіка забезпечено організацію 

виконання робіт з поточного та аварійного ремонту теплотрас, мереж 

водопостачання та водовідведення, чищення каналізаційних колекторів, 

димарів та повітропроводів, систем водяного пожежогасіння на суму 458,6 тис. 

грн. Відділом матеріально-технічного забезпечення придбано матеріалів (у 

тому числі, миючи засоби, будівельні, матеріали, м’який інвентар та інші) на 

загальну суму 1564,8 тис. грн., у тому числі, дезінфікуючі засоби для боротьби 

з COVID-19 на суму 172,9 тис. грн. Відділом з організації процедур державних 

закупівель за 2021 рік проведено 30 процедур відкритих торгів на суму 23 959,6 

тис. грн., 110 переговорних та спрощених процедур закупівель на суму 43 372,0 

тис. грн. Дунайським інститутом закуплено обладнання на суму 760,7 тис. грн., 

Фаховим коледжем морського транспорту – 1295,9 тис. грн. У Морехідному 

фаховому коледжі встановлено автоматичну пожежну сигналізацію на суму 1 

952,2 тис. грн. 

6. У 2021 році випущено: молодших спеціалістів – 835 (2020 р. – 874), з 

них – 14 військових; фахових молодших бакалаврів – 4, бакалаврів – 1699 

(2020 р. – 1348), з них –19 військових; магістрів – 367 (2020 р. – 338), з них 

військових – 34 особи.  

Загальна кількість випускників у 2021 р. збільшилася порівняно з 2020 р. 

на 345 осіб і склала 2905 (2020 р. – 2560).  

У 2021 році до університету, включаючи структурні підрозділи, прийнято 

– 2420 осіб: за освітньо-професійним ступенем фаховий молодший бакалавр – 

699, з них 50 військових; бакалаврів – 1209 осіб, з них 66 військових; магістрів 

– 512 осіб, з них 11 військових. 

Станом на 1 жовтня 2021 року в університеті та його структурних 

підрозділах навчалось – 9227 (2020 р. – 9031) здобувачів, з них 5169 (2020 р. – 

5785) курсантів денної форми навчання, у тому числі за рахунок коштів 

юридичних та фізичних осіб – 3009 (2020 р. – 3216); 4058 (2020 р. – 3246) 

студентів заочної форми навчання, у тому числі за рахунок коштів юридичних 

та фізичних осіб – 3948 (2020 р. – 3140).  
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Практично всі випускники працевлаштовані за фахом на підприємствах, в 

організаціях та установах державної та недержавної форм власності морської 

індустрії.  

У 2021 році прийнято 23 іноземці до навчально-наукових інститутів 

університету та 5 – на підготовче відділення. Загалом в університеті навчається 

125 іноземців (з них: 120 осіб у навчально-наукових інститутах та 5 – на 

підготовчому відділенні) з 21 країни світу. 

7. Фінансування наукової та науково-технічної діяльності за рахунок 

загального фонду державного бюджету склало 303,2 тис. грн. Виконано 

науково-технічну роботу «Енергетична установка, пропульсивний комплекс і 

система управління автономного плавального апарата подвійного 

призначення», науковий керівник – д.т.н., професор В.В. Будашко. 

Надходження до спеціального фонду за виконання науково-технічних 

робіт склали 3186,4 тис. грн., у тому числі:  науково-технічні роботи за 

госпдоговорами та наукові послуги – 39,4 тис. грн.; проєкти міжнародного 

співробітництва, гранти – 3 147,0 тис. грн.: Проєкт програми ЄС Еразмус+ 

«Qualifications recognition support for Ukrainian universities” (координатор В.М. 

Захарченко) – 798,8 тис. грн.; Проєкт «Стратегія розвитку малого водного 

туризму та яхтингу» програми ЄС "Підтримка реалізації багатостороннього 

виміру Східного партнерства та реалізації Північного виміру і Чорноморської 

синергії» – 50,0 тис. грн.; постачання комп’ютерної та оргтехніки від компанії 

Minerva Marine Inc. – 274,0 тис. грн.; симулятор машинного відділення від 

компанії MSC Shipmanagement – 2 024,0 тис. грн. 

Кафедрами університету  у 2021 році завершено дослідження за 7 науково-

дослідними роботами, за якими підготовлено звіти, облікові та інформаційні 

картки для передачі до УкрІНТЕІ. Співробітниками університету було подано 

23 заявки на отримання патентів України. Отримано 20 патентів України. 

У 2021 році в університеті було проведено такі конференції: 

Науково-технічна конференція «Морський та річковий флот: експлуатація  

і  ремонт», відповідальний Колегаєв М.О. (25-25 березня); 

XIV Міжнародна науково-практична конференція «Міжнародне право та 

менеджмент: еволюція та сучасність», відповідальна Савінова Н.А. (9-10 

квітня);  

Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвитку 

морської галузі, підвищення ефективності безпеки та судноплавства», 

відповідальний Лисий О.П. (23 квітня); 

V Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні підходи 

розвитку компетентнісних якостей фахівців в умовах професійного 

становлення», відповідальний Чимшир В.І. (6-7 травня); 
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Круглий стіл «Створювальне знання: науково-освітні практики», 

відповідальні    Савінова Н.А. та Доннікова І.А. (11 липня);  

Міжнародний форум «Освіта,  практична підготовка та працевлаштування 

моряків» (ETC-2021), голова організаційного комітету Міюсов М.В. (31 серпня 

– 1 вересня);  

Міжнародна науково-практична конференція «Роль і значення Морського 

інституту  (Nautical Institute) для морського співтовариства у світі та в Україні», 

відповідальні Ворохобін І.І., Торський В.Г. (22 вересня); 

Всеукраїнська конференція «Практичні проблеми розвитку морського 

радіозв'язку, радіолокації, радіонавігації і річкової інформаційної служби та 

кібербезпеки на морському транспорті»,  відповідальні Будашко В.В., Кошевий 

В.М. (21 жовтня);  

Науково-технічна конференція молодих дослідників «Суднові енергетичні 

установки: експлуатація і ремонт», відповідальний Колегаєв М.О. (16 

листопада);  

Науково-теоретична конференція «Судноводіння, морські перевезення та 

технології», відповідальні Цимбал М.М., Ворохобін І.І. (18-19 листопада);  

Міжнародна науково-технічна конференція  «Суднова електроінженерія, 

електроніка та автоматика», відповідальні Будашко В.В.,  Глазєва О.В. (23-24 

листопада); 

VII Міжнародна  науково-практична конференція молодих науковців та 

студентів  «Морське право та менеджмент: еволюція  та сучасність»,  

відповідальна Савінова Н.А. (25-26 листопада); 

XII Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні підходи до 

високоефективного використання засобів транспорту», відповідальний Чимшир 

В.І. (9-10 грудня). 

У 2021 році науково-педагогічними працівниками університету  

опубліковано у наукових виданнях (журналах), які індексуються у 

наукометричних базах даних: Scopus – 40 публікації, Web of Science – 29 

публікацій (48 авторів). За результатами наукових робіт, які виконувалась на 

кафедрах університету, опубліковано 17 монографій, 378 наукових статей, у 

тому числі: у вітчизняних виданнях – 255, у зарубіжних виданнях – 123, 

опубліковано 798 тез доповідей на конференціях.  

До наукових досліджень залучаються курсанти, які у 2021 році виступили 

на конференціях в університеті з 137 доповідями. Курсанти університету також 

взяли участь у другому турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт 2020/2021 навчального року. Із 16 учасників другого туру 3 курсанти 

стали переможцями (усі нагороджені дипломами ІІI-го ступеня). Керівники: 

Сагін С.В., Медведева Ю.С., Петриченко О.О. Два здобувача вищої освіти НУ 
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«ОМА» взяли участь у Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт 

на базі Кременчуцького національного університету імені Михайла 

Остроградського. Обидва курсанти стали переможцями конкурсу, отримали 

дипломи ІI-го та ІІI-го ступеня. Керівники: Глазева О.В., Бушер В.В. 

За результатами наукових досліджень, які були виконанні на кафедрах 

університету, у спеціалізованих вчених радах університету захищено 8 

докторських дисертацій – Бурмака І.О., Ворохобін І.І., Голіков В.В., 

Михайленко В.С., Піпченко О.Д., Петров І.М., Шевченко В.А, Шишкін О.В. та 

14 кандидатських дисертацій: Букарос В.М., Власенко Є.А.,  Капочкіна М.Б., 

Кульбацький А.А., Пасечнюк А.С., Петриченко О.О., Слободянюк М.В., 

Соколенко В.І., Стукаленко О.М., Фусар І.Ю., Хомяков В.Ю., Цимбал М.М., 

Яковенко А.Ю., Янчецький О.В. Захищено 3 дисертації на здобуття наукового 

ступеня доктора філософії: Бражник І.Д., Куропятник О.А., Мальцев С.Е.         

В інших спеціалізованих вчених радах було захищено: 1 докторська дисертація 

(Бєлякова О.В. (АМІ)); 9 кандидатських дисертації (Войтецький І.Є., Задерей 

А.Є., Пархоменко В.М., Сандлер А.К., Самоненко Н.В., Сіваченко І.В., 

Очередько О.О. (АМІ), Найдьонов А.І.(ДІ), Федоренко А.В. (ДІ)); 1 дисертація 

на здобуття наукового ступеня доктора філософії (Дрожжина А.В. (ДІ)). 

8. У докторантурі університету протягом року навчався 1 докторант. Для 

провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти на третьому (освітньо-

науковому) рівні підготовки докторів філософії зі спеціальності 271 «Річковий 

та морський транспорт» та 073 «Менеджмент» було зараховано до аспірантури 

5 аспірантів з відривом від виробництва та 3 без відриву від виробництва 

(контрактна форма навчання). Усього зараз в університеті навчаються 1 

докторант та 38 аспірантів, з них: 22 – за денною формою навчання, 16 – за 

заочною. За звітній період у разовій вченій раді захистилося 3 аспіранти: 

Куропятник О. А., Бражнік І.Д. та Мальцев С.Е., які навчалися за спеціальністю 

271 «Річковий та морський транспорт».  

9. Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» в університеті 

розроблено «Положення про систему запобігання та виявлення академічного 

плагіату у наукових працях працівників та здобувачів вищої освіти НУ «ОМА»,  

яке введено у дію з метою підвищення ефективності системи внутрішнього 

забезпечення якості шляхом запобігання та виявлення академічного плагіату у 

наукових роботах працівників, докторантів, аспірантів та курсантів 

університету. Відповідно до Положення науково-дослідна частина університету 

здійснює перевірку матеріалів на наявність академічного плагіату при 

підготовці до друку монографій, наукових статей, перед захистом дисертацій і 

магістерських робіт з використанням спеціалізованого програмного 

забезпечення. 
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10. Забезпечено високоефективне і стійке фінансово-економічне 

становище університету. У 2021 р. за рахунок власних надходжень 

університетом (без урахування відокремлених структурних підрозділів) 

отримано доходів на суму 131675,4 тис. грн., з ПДВ, а з урахуванням залишку 

коштів на початок року – 160 687,2 тис. грн., з ПДВ (у 2020 р. – 157403,0 тис. 

грн., з ПДВ). За рахунок власних надходжень: виконано робіт з капітального та 

поточного ремонту навчальних будівель та гуртожитків на суму 12 908,03 тис. 

грн.; направлено на оплату комунальних послуг 13 651,7 тис. грн. (витрати на 

комунальні послуги за рахунок загального фонду склали 8150,1 тис. грн.), на 

придбання малоцінних та витратних матеріалів – 4 825,2 тис. грн., оплату 

послуг – 5073,2 тис. грн.; придбано обладнання та предметів довгострокового 

користування на суму 428,1 тис. грн.; направлено на виплату заробітної плати, 

матеріальну допомогу та матеріальне заохочення (з нарахуваннями на 

заробітну плату) – 88 852,1 тис. грн. (за рахунок загального фонду бюджету – 

84 030,8 тис. грн.). Університетом  отримано  спонсорську допомогу  всього  на  

суму 1 975,3  тис. грн.,  у тому числі від іноземних компаній, у грошовій та 

натуральній формі (обладнання, програмне забезпечення). Всього на утримання 

та експлуатацію навчального парусного судна «Дружба» протягом року 

витрачено 438,7 тис. грн. (без врахування оплати праці). 

11. 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: 

Інститут післядипломної освіти «Центр підготовки та атестації плавскладу»,  

відділ довузівської підготовки, кафедра військової підготовки, Навчально-

тренажерний центр глобального морського зв’язку, Навчально-тренувальний 

центр виживання в екстремальних умовах на морі, Навчальний центр 

підготовки «Марін Лінгва», Видавничо-інформаційний центр, Медичний центр, 

Центр громадського харчування та інші. Ці підрозділи за 2021 р. отримали 

дохід 55 554,9 тис. грн., на 21 % більше, ніж у минулому році (у 2020 р. – 45 

931,6 тис. грн.). Крім того, в університеті успішно працюють відокремлені 

структурні підрозділи: Азовський морський інститут НУ «ОМА» (м. 

Маріуполь), доходи склали 24 947,9 тис. грн.; Дунайський інститут НУ «ОМА» 

(м. Ізмаїл), доходи склали 30 930,5 тис. грн.; Інститут Військово-Морських Сил 

НУ «ОМА» (м. Одеса); Фаховий коледж морського транспорту НУ «ОМА» (м. 

Одеса), доходи склали 16 814,2 тис. грн.; Морехідний фаховий коледж ім. О.І. 

Маринеска НУ «ОМА» (м. Одеса), доходи склали 8 827,7 тис. грн., Відділення 

військової підготовки Фахового коледжу морського транспорту НУ «ОМА» (м. 

Одеса), – які мають власні банківські рахунки та відокремлений баланс в межах 
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балансу університету. Організовано централізований контроль за діяльністю 

відокремлених структурних підрозділів, роботою відбіркових комісій в них. 

12. Умови колективного договору виконуються у повному обсязі. 

13. В університеті створено умови для ефективної роботи органів 

курсантського самоврядування. Адміністрація університету плідно співпрацює 

з органами курсантського самоврядування. Особи, які навчаються, приймають 

участь у роботі конференцій трудового колективу, засіданнях вчених рад 

університету і науково-навчальних інститутів. 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.  

14. Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників 

університету проводиться не рідше одного разу на п’ять років та є 

обов’язковим. У 2021 р. пройшли підвищення кваліфікації (стажування) 283 

(2020 р. – 209) науково-педагогічних і педагогічних працівників університету, у 

тому числі в базовому ЗВО: стажування на морських суднах – 16 осіб (2020 р. – 

13), стажування у ЗВО, установах, організаціях тощо – 23 (2020 р. – 18). 

Протягом 2021 року підвищення кваліфікації в Інституті післядипломної 

освіти «Центр підготовки і атестації плавскладу» університету пройшли 

загалом 3137 осіб командного складу, з яких: судноводіїв – 1352, 

судномеханіків – 1390  та електромеханіків – 395. Зниження кількості тих, хто 

пройшов підвищення кваліфікації, більш ніж на 20 % порівняно з 2020 роком, 

пов'язано зі зміною керівництва Морської адміністрації України, зупинкою 

роботи системи дипломування моряків з середини липня до кінця вересня 2021 

року, відміною обов’язкового підвищення кваліфікації кожні п’ять років, 

подовженням Міністерством інфраструктури України терміну дії документів 

моряків у зв’язку з пандемією коронавірусу. 

15. Забезпечено захист відомостей, що складають державну, службову та 

комерційну таємницю відповідно до Закону України «Про державну 

таємницю». У 2021 році університет пройшов спеціальну експертизу наявності 

умов, необхідних для провадження діяльності, пов’язаної з державною 

таємницею, та отримав спеціальний дозвіл на провадження діяльності, 

пов’язаної з державною таємницею, зі строком дії до грудня 2025 року. 

Значний обсяг роботи підрозділів, які забезпечують виконання вимог Закону 

України «Про державну таємницю», обумовлено специфікою роботи 

військових структурних підрозділів та міжнародною діяльністю університету. 

16. Університет 23 червня 2021 р. успішно пройшов повторний 

сертифікаційний аудит системи управління якістю з боку органу акредитації 

Бюро Верітас Сертифікейшн. Під час перевірки зовнішні аудитори підтвердили 
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відповідність освітньої діяльності університету міжнародним вимогам для всіх 

освітніх і наукових рівнів вищої освіти, а також – методичної, наукової, 

науково-технічної та інноваційної діяльності, практичної підготовки та 

сприяння працевлаштуванню моряків. Після завершення аудиту термін дії 

сертифікатів університету на відповідність системи управління якістю 

організації стандартам ISO 9001:2015 (ДСТУ 9001:2015) було подовжено до 

липня 2022 р. 

17. Наказом ректора уповноваженою особою з питань запобігання та 

виявлення корупції в університеті призначено Сарафанюк Юлію Миколаївну. 

Уповноважена особа плідно співпрацює з органами курсантського 

самоврядування, з проректором з навчально-виховної роботи. Протягом року 

проведені такі заходи протидії корупції: функціонує телефон «гарячої лінії» 

(048) 793-29-17 і електрона пошта, на яку можна направити звернення чи 

скаргу stopcor@onma.edu.ua (інформація розміщена на офіційному веб-сайти 

університету), проведено збори абітурієнтів та їх батьків з роз’ясненням їм 

порядку роботи та повноважень приймальної комісії; на офіційному сайті 

університету розміщена Антикорупційна програма університету зі змінами та 

Положення про організацію роботи із повідомленнями про корупцію, 

внесеними викривачами; працює комісія з оцінки корупційних ризиків у 

діяльності університету; Положення про уповноважену особу з питань 

запобігання корупції та про врегулювання конфлікту інтересів затверджено 

вченою радою університету; згідно з наказом ректора керівними працівниками 

університету складено електронні декларації про майно, доходи, витрати і 

зобов’язання фінансового характеру, які перевірено уповноваженою собою; 

здійснювався контроль за дотриманням антикорупційного законодавства; перед 

початком сесії проведено зустрічі зі студентами заочної форми навчання; 

проведено анонімне анкетування курсантів з питань вимагання подарунків та 

правопорушень, пов’язаних з корупцією; виявлення та врегулювання 

конфліктів інтересів. Закупка товарів, послуг та робіт проводилась відповідно 

до чинного законодавства з використання Системи публічних закупівель 

ProZorro. Повідомлень про порушення працівниками університету 

законодавства у сфері запобігання і протидії корупції не надходило. Фактів 

порушення антикорупційного законодавства при виконанні працівниками 

університету своїх посадових обов’язків не виявлено. Особи, притягнуті до 

відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією 

правопорушень, відсутні. 

18. Університетом забезпечено своєчасні розрахунки з установами, 

організаціями, банками, іншими організаціями. Платежі до бюджету, 

включаючи внески до Пенсійного фонду, внесені своєчасно та в повному 

mailto:stopcor@onma.edu.ua
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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 забезпечено 

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. 

19. Програми соціального розвитку колективу виконувались. У 2021 р. в 

базовому закладі на заохочувальні виплати (надбавки, матеріальну допомогу, 

преміювання) направлено 29 629,3 тис. грн., в тому числі: на заохочувальні 

надбавки – 14164,4 тис. грн., матеріальну допомогу – 5586,7 тис. грн., 

преміювання – 9878,2 тис. грн. Протягом року на поточний рахунок профспілки 

перераховано відповідно до законодавства 0,3 % фактично нарахованого фонду 

заробітної плати у розмірі 507,36 тис. грн., які направлені на соціальні потреби 

співробітників (путівки до санаторіїв та будинків відпочинку, екскурсії, 

подарунки тощо). Відповідно до умов колективного договору співробітникам 

університету надано право безкоштовного користування спортивними 

об’єктами.     

20. У 2021 р. НУ «ОМА» взяв участь у 3 виставках онлайн та 1 офлайн, де 

представники університету гідно презентували здобутки закладу освіти. В 

експозиціях університету пріоритетними напрямами є інновації в діяльності 

університету, нововведення в організації навчального процесу, наукові 

досягнення.  

Успішно проведено Міжнародний форум з питань освіти, практичної 

підготовки та працевлаштування моряків ETC-2021. Форум, організований 

Національним університетом «Одеська морська академія» та Виставочним 

центром «Одеський дім», об’єднав конференцію і виставку, в яких прийняли 

участь понад 100 компаній з 15 країн світу. Учасники форуму – морські 

навчальні заклади, крюїнгові та транспортні компанії, розробники морських 

тренажерів і програмного забезпечення, банки, медичні центри та інші 

організації, пов’язані з навчанням, працевлаштуванням і роботою моряків. 

Генеральним партнером Форуму є компанія Anglo-Eastern Ship Management 

(Гонконг) – провідний незалежний постачальник послуг з управління суднами 

для судновласників по всьому світу. Генеральний партнер виставки – компанія 

Wärtsilä (Фінляндія), яка є світовим лідером у сфері розумних технологій та 

комплексних рішень на морських та енергетичних ринках. Форум об’єднав 

партнерів, зацікавлених в якісному навчанні, практичної підготовці та 

працевлаштуванні моряків, безпечній та ефективній експлуатації морських 

суден, і надав відмінні можливості для обговорення актуальних питань, що 
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стоять перед морською галуззю. Програма конференції включала 5 пленарних 

засідань, 8 презентацій і 2 панельних дискусії. Теми пленарних засідань і 

панельних дискусій: глобальне судноплавство сьогодні і завтра; людський 

фактор і робота моряків в умовах пандемії; майбутні виклики для крюїнгових 

агентств; освіта і практична підготовка моряків; використання тренажерів, нові 

технології навчання та оцінювання знань. 

 21. Клуб 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 університету і за його 

межами. При клубі постійно працюють вокальний ансамбль, клуб «Ерудит» 

(команди по грі в брейн-ринг), поетичний клуб «Парус», хореографічний 

ансамбль «Хвиля», Народний духовий оркестр, команда КВК, вокально-

інструментальний ансамбль співробітників університету. Протягом року 

курсанти університету брали участь у різноманітних конкурсах. У зв'язку з 

епідемією коронавируса і скасуванням культурно-масових заходів, клуб 

університету підчас знаходження Одеської області у помаранчевій та червоній 

зонах будь-яких розважальних заходів не проводив. 

22. Фізкультурно-оздоровча і спортивно-масова робота в університеті 

проводилась з урахуванням обмежень, обумовлених пандемією коронавірусу. 

Усі заходи з фізичного виховання та спорту на протязі року проводились з 

всебічним виконанням рекомендацій Міністерства охорони здоров’я України з 

профілактики та протидії коронавірусній інфекції COVID-19. 

Роботу з фізичного виховання здійснює центр фізичної культури та спорту 

(ЦФКтаС) на базі спортивного комплексу університету. У вільний  від 

аудиторних занять час курсанти відвідували заняття в секціях: баскетболу, 

футболу, волейболу, водного поло, плавання, загальної фізичної підготовки, 

стретчінгу, аеробіки, бадмінтону, настільного тенісу. 

Курсанти брали участь у відповідних змаганнях. Збірна команда 

університету взяла участь в Обласній баскетбольній лізі ім. Віталія Радова і 

посіла третє місце. Збірна команда з футболу брала участь в 3 турнірах: 

пляжний футбол (ІІІ місце, м. Чорноморськ), першість Одеської області друга 

ліга – І місце, фінал Кубка патріотів у м. Львів – ІV місце. Футбольна команда 

університету бере участь у змаганнях на першість Одеської області, які 

продовжуються. Баскетбольна команда (чоловіки) бере участь у змаганнях 

баскетбольної ліги м. Одеса, які також продовжуються.  

   Загальна кількість курсантів, що приймали участь в роботі секцій, 

складала 210 осіб. Загальна кількість курсантів, що приймали участь у 

змаганнях склала 105 осіб. Було проведено змагання серед курсантів І курсу: з 

кросу, 2000 м і 1000 м для жінок; з плавання, 50 м вільним стилем; з 
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баскетболу, між групами; з волейболу, між групами; з футзалу, між групами; з 

настільного тенісу, особиста першість. 

У склад ЦФКтаС працюють: директор, 2 тренери та 1 провідний фахівець. 

Крім того, розвиток фізичної культури і спорту забезпечують фахівці 

спортивного комплексу та відділу маломірних суден. Спортивна база 

університету включає: критий 50-метровий плавальний басейн – 1800 кв. м, 

гральний зал – 648 кв. м, гральний зал – 364 кв. м, тренажерний зал – 213 кв. м, 

тренажерний зал – 210 кв. м, баскетбольний майданчик – 450 кв. м, футбольний 

майданчик – 800 кв. м, водно-спортивну базу на березі Чорного моря. Для 

розширення можливостей для занять спортивними одноборствами додатково 

створені спортивні зали для занять: всіма видами спортивної боротьби площею 

200 кв. м та тхеквондо – 200 кв. м. У 2021 році на ремонт об’єктів водно-

спортивної бази направлено 600 тис. грн. 

23. Забезпечено виконання екологічної програми. Університетом укладені 

відповідні договори зі спеціалізованими підприємствами щодо утилізації 

шкідливих відходів, отримані відповідні дозволи та ліміти, проведена здача 

відходів. 

24. Встановлена статистична, бухгалтерська звітність, а також інші 

відомості про роботу і стан університету подавались міністерству своєчасно. 

25. Щорічний звіт ректора перед конференцією колективу університету з 

питань, що відносяться до їх компетенції, як органу громадського 

самоврядування, а також з питань дотримання в університеті законодавства 

України про працю, про освіту, Указів Президента України, постанов Кабінету 

Міністрів України, нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки 

України, інших питань діяльності університету, схвалений конференцією 

трудового колективу університету 27 січня 2022 р. 
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