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розроблення та 

впровадження 

  Судноплавна галузь, як невід’ємна і важлива складова світової економіки, і на долю якої припадає більше 

90% всієї світової торгівлі, має сталий, стабільний розвиток. За останні роки спостерігається безперервне 

збільшення дедвейту і кількості суден різноманітного флоту (пасажирського, суховантажного, танкерного, 

спеціального та інші). Інтенсивність судноплавства, збільшення кількості і тоннажу світового флоту, його 

робота в складних, часто непередбачуваних умовах мореплавання збільшує величину ризиків щодо аварій 

суден, пошкодження і втрати вантажу, травмування і загибелі пасажирів і членів екіпажу, забруднення 

навколишнього середовища. Міжнародна морська організація (International Maritime Organization) 

перманентно моніторить гучні ситуації, аналізує виклики, приймає відповідні рішення, що в підсумку 

знаходить своє відображення в розробці і впроваджені нормативних документів, які регламентують 

функціонування Світового флоту і, найважливіше, з позиції системного забезпечення його безаварійності і 

надійності. 

 Основними документами Міжнародної організації є: Міжнародна конвенція про  підготовку і 

дипломування моряків та несення вахти 1978р. з поправками; Міжнародна конвенція з охорони людського 



життя на морі 1974р.; Міжнародна конвенція про вантажну  марку 1966р.; Міжнародна конвенція з пошуку 

і спасінню на морі; Міжнародна конвенція про контроль суднових  баластних вод й осадків та управління 

ними 2004р.. Розробка освітньої програми Безпека судноплавства освітнього рівня «Магістр», що 

здійснюється в рамках політики і вимог IMO, обумовлена необхідністю підготовки фахівців для зайняття 

керівних, командних посад на суднах, судноплавних компаніях, підприємствах морегосподарського 

комплексу, в умовах зростання конкуренції на міжнародних ринках, пов’язаних з судноплавством і 

морським транспортним бізнесом.  

         ОП Безпека судноплавства була започаткована у 2019 р. Під час розробки ОП ураховувалися 

тенденції ринку праці, транспортна стратегія та розвиток річкового та морського транспорту України, 

потреби роботодавців, а також попит з боку вступників. На етапі розробки ОП залучалися роботодавці за 

фахом: директори крюінгових компаній «OlviaMaritime» та «The  best crew», директор казенного 

підприємства «Морська пошуково-рятувальна служба України», директор компанії «MSC Crewing Services 

Ukraine», президент судноплавної компанії «Trans Ship» та , президент ЗАО «Судноплавна компанія 

«UkrFerrry». 

ОП містить відомості щодо обсягу кредитів ЄКТС: обов`язкові компоненти (цикл нормативних дисциплін 

та цикл дисциплін вибору ОНМУ –39, переддипломна практика – 3, дипломне проектування – 24) – 66 

кредитів, вибіркові компоненти освітньої програми – 24 кредити. 

   У 2019 р. ОП Безпека судноплавства була затверджена, інформація про неї внесена до Правил прийому 

ОНМУ та був оголошений перший набір. Вперше було проведено набір здобувачів за програмою Безпека 

судноплавства на другому(магістерському) рівні за спеціальністю 271 Річковий та морський транспорт в 

тому ж році. 

 

1. Проектування та цілі освітньої програми 

 

Якими є цілі ОП? У 

чому полягають 

особливості 

(унікальність) цієї 

програми? 

Цілі ОП: Набуття здобувачами  ступеня магістра знань, розумінь, умінь та інших компетентностей, що 

створять умови для підготовки і становлення конкурентоспроможних  фахівців на міжнародному 

ринку морського і річкового судноплавства, і які необхідні для: зайняття посад осіб командного 

складу морських та річкових суден (за спеціалізацією «Навігація і управління морськими суднами»)  

роботи на підприємствах, установах та організаціях морегосподарського комплексу, що забезпечують 

експлуатацію флоту, управління рухом суден та безпеку судноплавства, й закладах освіти за відповідним 



профілем. 
 Унікальність освітньої програми базується на фундаментальних етапах та напрямах професійної 
діяльності: Впровадження комплексних підходів, щодо безпеки суден, екіпажу, вантажу та судноплавних 
компаній, оцінки і управління ризиками. Удосконалення методологічних основ управління процесами, 
рятування і пошуку на морі. Розробка методів, технологій щодо організації перевезень пасажирів і 
вантажів річковим і морським транспортом у відповідності з можливим рівнем безпеки. Аналіз впливу 
методів навігації  і управління судном  в різних умовах плавання на забезпечення безаварійної експлуатації 
флоту. Формування політики морських судноплавних компаній, адміністрацій. Застосування правових 
норм «держави прапору» і «держави порту» направлене на зменшення числа аварій, травмування і 
загибель екіпажу, пошкодження суден,  вантажу та забруднення навколишнього середовища. 

 

Продемонструйте, із 

посиланням на 

конкретні документи 

ЗВО, що цілі ОП 

відповідають місії та 

стратегії ЗВО 

Місія  Одеського національного морського університету – полягає у підготовці фахівців, 

конкурентоспроможних на світовому ринку праці у галузі перевезень водним транспортом, за рахунок 

залучення провідних наукових та науково-педагогічних працівників, використання результатів сучасних 

наукових досліджень та впровадження інноваційних методів навчання. 

Стратегія Одеського національного морського університету : 

Підвищення ролі Університету в модернізації вищої освіти на основі інноваційного підходу, що поєднує 

освіту, науку, бізнес, владу і інститути громадянського суспільства. 

Вдосконалення підготовки висококваліфікованих кадрів. 

Зміцнення інноваційно-освітніх і науково-виробничих зв'язків з навчальними, науковими і виробничими 

організаціями зарубіжних країн і активізація процесу інтеграції у світовий освітній простір. 

Університет визначає шість основних напрямів розвитку, які є взаємопов’язаними і для реалізації 

завдань за якими необхідна взаємодія адміністрації, структурних підрозділів, науково-педагогічних 

працівників і здобувачів вищої освіти, а також їхніх громадських об’єднань: освітній процес; наукові 

дослідження та інновації; міжнародне співробітництво; інформатизація;  управління університетом та 

кадровий потенціал; модернізація матеріально-технічної бази та фінансування діяльності. 

Стратегічний план розвитку ОНМУ на період  2020-2025 роки  

https://onmu.odessa.ua/images/applic/pdf/develop_strat_2020_2025.pdf 

 

Опишіть, яким чином - здобувачі вищої освіти та випускники програми коротке поле 



інтереси та пропозиції 

таких груп 

заінтересованих 

сторін 

(стейкхолдерів) були 

враховані під час 

формулювання цілей 

та програмних 

результатів навчання 

ОП: 

Інтереси здобувачів вищої освіти були враховані під час формування цілей та результатів навчання 

освітньо-професійної програми Безпека судноплавства таким чином: досягненням мети навчання; 

готовністю до працевлаштування, забезпеченням умов формування та розвитку професійних 

компетентностей магістра освітньої програми, оволодінням знаннями, уміннями і навичками, необхідними 

для здійснення фахової діяльності у сфері морського та річкового транспорту на підприємствах, що 

пов’язані з  безпекою судноплавства та судноводінням. Щодо результатів навчання, то вони укладені 

відповідно до Національної рамки кваліфікації, частина програмних результатів навчання стосуються 

дисциплін, що розвивають формування загальних та фахових компетентностей. Для набуття здобувачами 

компетентностей, що дозволять самовдосконалюватись в майбутньому, до освітньої програми було 

включено додатковий програмний результат – Уміння  розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі 

морського та річкового транспорту або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або 

здійснення інновацій та характеризується проблемною визначеністю умов і вимог.  

- роботодавці 

Інтереси роботодавців враховані в підготовці фахівців (відповідно до цілей та результатів) з розвинутими 

професійними компетентностями, які могли б реалізувати свої знання, уміння і навички, необхідні для 

здійснення фахової діяльності у сфері морського та річкового  транспорту на підприємствах 

морегосподарської галузі.  

Урахуванням відгуків роботодавців, можливості перегляду бажаних програмних результатів навчання на 

основі опитувань https://58fe96c0-13f2-47b0-82c7-

b65721d422bb.filesusr.com/ugd/54ab9d_ac635048ad314f9992f1474b5bf177c2.pdf  

- академічна спільнота 

Інтереси академічної спільноти у формулюванні цілей та програмних результатів ОП були ураховані 

наступним чином: максимальна їх відповідність місії та стратегії розвитку університету, точність 

формулювання для конкретизації результатів та інших визначальних складових освітніх компонентів; 

створенням умов для співпраці з представниками інших закладів вищої освіти, наукових установ, як 

вітчизняних так і закордонних. 

- інші стейкхолдери 

Побажання інших стейкхолдерів можуть бути враховані за результатами зустрічей членів робочої групи з 

розробки ОП з представниками інших закладів вищої освіти, коледжів під час  профорієнтаційної роботи  

 



Продемонструйте, 

яким чином цілі та 

програмні результати 

навчання ОП 

відбивають тенденції 

розвитку 

спеціальності та 

ринку праці 

         Цілі та програмні результати навчання освітньо-професійної програми відбивають тенденції розвитку 
спеціальності та ринку праці, оскільки їх формулювання здійснювалось в 2019 р. з врахуванням 
актуальних інтересів усіх зацікавлених сторін: здобувачів вищої освіти, роботодавців та академічної 
спільноти. На ринку праці спостерігається гостра потреба в фахівцях, здатних впроваджувати комплексні 
підходи, щодо безпеки суден, екіпажу, вантажу та судноплавних компаній, оцінки і управління ризиками, 
удосконалювати методологічні основи управління процесами, рятування і пошуку на морі, розробляти 
методи, технології щодо організації перевезень пасажирів і вантажів річковим і морським транспортом у 
відповідності з можливим рівнем безпеки.  
Саме на це спрямований основний фокус освітньо-професійної програми, зміст якої забезпечує 
формування компетентностей, необхідних для практичного використання. 
 

Продемонструйте, 

яким чином під час 

формулювання цілей 

та програмних 

результатів навчання 

ОП було враховано 

галузевий та 

регіональний 

контекст 

     Одеський регіон має багаторічні традиції у функціонуванні судноплавної галузі, підготовці морських 

офіцерів для судноплавних компаній і підприємств морегосподарського комплексу. Цілі і результати 

навчання коригуються з цілями і завданнями транспортної галузі нашої держави, що, в тому числі, 

сформувалися на підставі політики і нормативів Міжнародних морських організацій і засадах чесної 

конкуренції в морському бізнесі. 

      Відповідно до результатів моніторингу ринку праці, маркетингових досліджень на теренах Південного  

регіону України працює багато підприємств морегосподарського комплексу державної форми власності та 

більше середніх і малих підприємств приватної форми власності, які потребують фахівців високої 

кваліфікації з Річкового та морського транспорту.  Потреба у цих фахівцях щорічно становить близько 25-

30 осіб і має тенденцію до зростання. На міжнародному ринку праці ця цифра  сягає більш 1000 осіб на рік. 

Галузевий контекст враховується через формування та реалізацію моделі підготовки магістрів з акцентом 

на технічний напрям та урахуванням потреб безпеки судноплавства, судноводіння на річковому та 

морському транспорті.   

 

Продемонструйте, 

яким чином під час 

формулювання цілей 

та програмних 

результатів навчання 

      Програмні результати навчання були сформовані, враховуючи досвід ОП Міжнародного морського 

університету (м. Мальме, Швеція), Модельних курсів Міжнародної морської організації для підготовки 

капітанів і старших помічників капітана  Морської академії в Щецині (Польша). 
Під час формулювання цілей та програмних результатів навчання за освітньо-професійною програмою  
Безпека судноплавства було використано досвід, отриманий науково-педагогічними працівниками кафедри 



ОП було враховано 

досвід аналогічних 

вітчизняних та 

іноземних програм 

«Судноводіння і морська безпека». При розробленні ОП аналізувалися аналогічні програми провідних 
вітчизняних ЗВО таких як: Національний університет «Одеська морська академія»,  Херсонська  державна 
морська академія,  Державний   університет інфраструктури та технологій. 

Зміст освітніх компонентів формувався з врахуванням наявного обладнання та програмного забезпечення. 

Порівняльний аналіз свідчить про конкурентоздатність ОП, що акредитується, поряд з аналогічними 

вітчизняними та іноземними аналогами. 

 

Продемонструйте, 

яким чином ОП 

дозволяє досягти 

результатів навчання, 

визначених 

стандартом вищої 

освіти за відповідною 

спеціальністю та 

рівнем вищої освіти 

Стандарту немає 

 

Якщо стандарт вищої 

освіти за відповідною 

спеціальністю та 

рівнем вищої освіти 

відсутній, поясніть, 

яким чином 

визначені ОП 

програмні результати 

навчання 

відповідають 

вимогам 

Національної рамки 

кваліфікацій для 

відповідного 

          Освітня програма Безпека судноплавства відповідає вимогам, які визначенні в Національній рамці 

кваліфікацій для магістерського рівня 7 підготовки здобувачів вищої освіти. Програмні результати 

навчання формують інтегральну компетентність,  

яка полягає у здатності розв’язувати складні спеціалізовані завдання та проблеми у галузі річкового і 

морського транспорту, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій в сфері 

судноводіння та безпеки судноплавства на основі глибокого переосмислення наявних та створення нових 

цілісних теоретичних або практичних знань та характеризується невизначеністю  умов та вимог, 

використанні професійно-профільні знання і практичні навички для вирішення конкретних завдань 

морського та річкового транспорту, здатність концептуально оцінювати сучасні  знання, теорії, принципи, 

методи навігації та управління морськими суднами у відповідності до новітніх вимог судноплавства,  

здатність аналізувати ризики при плануванні і навігаційній проробці рейсу, здатність здійснювати 

судноводіння в будь-яких умовах з застосуванням відповідних методів для отримання точного визначення 

місцезнаходження та оптимального використання всіх наявних навігаційних даних для здійснення 

плавання, здатність забезпечувати організацію та дотримання процедур несення безпечної  навігаційної 



кваліфікаційного 

рівня? 

вахти. Знання та уміння проводити дії під час отримання сигналу лиха на морі. Здатність планувати та 

забезпечувати безпечне завантаження, розміщення, кріплення, догляд під час рейсу та розвантаження 

вантажів, у тому числі небезпечних, оцінюючи при цьому відповідні ризики, здатність та вміння 

здійснювати контроль за посадкою, остійністю та напруженнями корпусу, забезпечувати функціонування 

судна в морехідному стані, аналізуючи системні ризики  судноплавства, здатність оцінювати виявлені 

дефекти та пошкодження вантажних приміщень, люкових закриттів і баластних танків та вживати 

відповідні заходи, здатність до аналізу та прогнозування процесів та стану навігаційного обладнання в 

умовах неповної або обмеженої інформації, здатність проводити аналіз, розв’язувати складні 

непередбачувані і системні проблеми  у сфері судноводіння, здатність до забезпечення безпечного 

плавання шляхом використання інформації від навігаційного обладнання та систем, що полегшують 

процес прийняття рішення. ОП передбачає формування у здобувачів вищої освіти знань, умінь, 

комунікативних здібностей та здатності до автономії і відповідальності необхідних для формування 

загальних та фахових компетентностей спеціальності 271 Річковий та морський транспорт, а також 

фахових компетентностей професійного спрямування, які забезпечуються варіативною можливістю 

вивчення спеціальних дисциплін, передбачених у вибірковому  циклі дисциплін.  

2. Структура та зміст освітньої програми 

Яким є обсяг ОП (у 

кредитах ЄКТС)? 
90 

Яким є обсяг освітніх 

компонентів (у 

кредитах Числове 

поле ЄКТС), 

спрямованих на 

формування 

компетентностей, 

визначених 

стандартом вищої 

освіти за відповідною 

спеціальністю та 

рівнем вищої освіти 

66 



(за наявності)? 

Який обсяг (у 

кредитах ЄКТС) 

відводиться на 

дисципліни за 

вибором здобувачів 

вищої освіти? 

24 

Продемонструйте, що 

зміст ОП відповідає 

предметній області 

заявленої для неї 

спеціальності 

(спеціальностям, 

якщо освітня 

програма є 

міждисциплінарною)? 

         Зміст освітньо-професійної програми Безпека судноплавства відповідає предметній області 
заявленої для неї спеціальності 271 Річковий та морський транспорт, повністю відповідає об’єктам 
вивчення та діяльності. Об’єктом вивчення освітньо-професійної програми Безпека судноплавства   є: 
процеси судноводіння, навігаційне обладнання, системи та процеси навігаційного обслуговування, 
методи обробки та розміщення вантажу на суднах, безпека судноплавства та управління ризиками, 
правління процесами рятування і пошуку на морі, безпечна організація морських перевезень, 
забезпечення навігаційної безпеки плавання, законодавство і політика в морській сфері. Для цього 
студенти вивчають поняття, методи та концепції в області безпеки судноплавства, необхідні  для  
аналізу впливу методів навігації  і управління судном  в різних умовах плавання та забезпечення 
безаварійної експлуатації флоту. 

         Освітня програма сформована таким чином, щоб забезпечити належний рівень розуміння 

здобувачами вищої освіти теоретичного змісту предметної області. Випускова кафедра повністю 

забезпечує вивчення здобувачем вищої освіти об’єктів/предметів в межах змісту ОП (освітніх 

компонент). Під час засвоєння освітніх компонент здобувачі оволодівають сучасними методами, 

методиками та технологіями, що необхідні для вирішення практичних задач з урахуванням тенденцій 

розвитку спеціальності, ринку праці, галузевого та регіонального контексту. 

      Реалізація освітніх компонент передбачає поєднання лекційних занять , практичних робіт, 

лабораторних занять та переддипломної практики. Особливий акцент зроблено на здобутті навичок та 

знань в області безпеки судноплавства з застосуванням сучасних комп’ютерно-інтегрованих технологій 

для моделювання та розв’язання оптимізаційних задач діяльності в судноводінні. Освітньо-професійна 

програма містить цикл  гуманітарної підготовки – «Ділова англійська  мова», «Методологія наукових 

досліджень».  

       Програма сфокусована на підготовку висококваліфікованих фахівців для зайняття керівних, 



командних посад на суднах судноплавних компаніях, підприємствах морегосподарського комплексу, в 

умовах зростання конкуренції на міжнародних ринках, пов’язаних з судноплавством і морським 

транспортним бізнесом, підготовку висококваліфікованих фахівців нового покоління, які мають глибоку 

теоретичну й методологічну базу, здатні вирішувати нестандартні завдання, приймати науково 

обґрунтовані  рішення, генерувати оригінальні й ефективні ідеї, к432реативно мислити та діяти, 

застосовувати сучасний інструментарій прийняття рішень. Освітньо-професійна програма базується на 

загальновідомих положеннях та результатах сучасних наукових досліджень із врахуванням актуального 

стану морегосподарського комплексу, орієнтує на потрібну ринку спеціалізацію, в рамках якої 

передбачається подальша професійна та наукова кар’єра. 

Яким чином 

здобувачам вищої 

освіти забезпечена 

можливість 

формування 

індивідуальної 

освітньої траєкторії? 

Структура освітньої програми передбачає можливість для формування індивідуальної освітньої траєкторії, 

зокрема через індивідуальний вибір здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін в обсязі, 

передбаченому законодавством. Процедура вибору здобувачами вищої освіти індивідуальної освітньої 

траєкторії регламентована 2-02-23 Положенням про організацію освітнього процесу в ОНМУ 

(https://onmu.odessa.ua/images/applic/pdf/polojenie_2-02-23_17_1.pdf 

(https://onmu.odessa.ua/images/applic/pdf/polojenie_2-02-23_17_dod.pdf)  

та  2-03-147 Положенням про індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти ННІМФ ОНМУ 

(https://58fe96c0-13f2-47b0-82c7-

b65721d422bb.filesusr.com/ugd/54ab9d_3f2eb4ba53f243e1bc71f476243a772d.pdf ). Формування 

індивідуальної освітньої траєкторії відображається в індивідуальних навчальних планах студентів та 

передбачає можливість індивідуального вибору ними навчальних дисциплін у межах, передбачених 

відповідною освітньою програмою та робочим навчальним планом, з дотриманням послідовності їх 

вивчення відповідно до структурно-логічної схеми підготовки фахівця. Вибір відбувається відповідно до 

Каталогу вибіркових компонентів ОПП Безпека судноплавства із спеціальності 271 Річковий та морський 

транспорт за другим (магістерським) рівнем (https://58fe96c0-13f2-47b0-82c7-

b65721d422bb.filesusr.com/ugd/54ab9d_88fc1320d73542af9b49418f352aacf7.pdf).  

 Здобувачі вищої освіти мають можливість обрати дисципліни інших освітньо-професійних програм 

ОНМУ. 

 

Яким чином 

здобувачі вищої 

           Реалізувати своє право на вибір навчальних дисциплін здобувачі вищої освіти  освітньо-професійної 

програми Безпека судноплавства із спеціальності 271 Річковий та морський транспорт за другим 

https://onmu.odessa.ua/images/applic/pdf/polojenie_2-02-23_17_dod.pdf


освіти можуть 

реалізувати своє 

право на вибір 

навчальних 

дисциплін? 

(магістерським) рівнем можуть відповідно до  2-03-147 Положення про індивідуальний навчальний план 

здобувача вищої освіти Навчально- наукового інституту морського флоту  Одеського національного 

морського університету. 

Для формування Каталогу вибіркових компонентів кафедри, які забезпечують викладання дисципліни, до 

10 лютого  кожного навчального року подають до дирекції список дисциплін, які пропонуються для 

вибору студентам на наступний навчальний рік, робочі навчальні програми і короткі анотації цих 

дисциплін. Переліки вибіркових дисциплін (спеціалізацій) для певної спеціальності повинні узгоджуватися 

із компетентностями фахівців та їх доповнювати, а також забезпечувати можливість студентів одержувати 

спорідненні компетентності інших спеціальностей. Перелік вибіркових дисциплін певної освітньої 

програми на наступний навчальний рік розміщується на офіційному сайті інституту для можливості 

ознайомлення студентами. 

За результатами ознайомлення Каталогу  вибіркових компонентів (спеціалізацій) здобувачі подають заяву 

на ім’я директора інституту про обрані ними дисципліни,  до 01 червня дирекцією ННІМФ формується 

розпорядження про обрані дисципліни на наступний навчальний рік та вноситься інформація у робочі 

навчальні плани, індивідуальні плани студентів. 

       Оновлення Каталогу вибіркових компонентів ОП відбувається із урахуванням кон’юнктури ринку 

праці, запитів роботодавців та із врахуванням рівня задоволеності здобувачів вищої освіти. Здобувачі ОП 

Безпека судноплавства мають право обирати дисципліни, які запропоновані іншими кафедрами ОНМУ. На 

кожну вибіркову компоненту кафедрою, що викладає дану дисципліну, складається анотація (опис), з яким 

вони можуть ознайомитися, куратори академічних груп здійснюють інформаційний та консультаційний 

супровід здобувачів вищої освіти впродовж усього процесу вибору компонентів ОП. 

Опишіть, яким чином 

ОП та навчальний 

план передбачають 

практичну підготовку 

здобувачів вищої 

освіти, яка дозволяє 

здобути 

компетентності, 

необхідні для 

        ОПП  Безпека судноплавства та відповідним навчальним планом передбачено переддипломну 

практику, що є невід’ємною та обов’язковою складовою підготовки фахівців вищої освіти. Під час 

практичної підготовки здобувачі формують наступні фахові компетентності: здатність концептуально 

оцінювати сучасні  знання, теорії, принципи, методи навігації та управління морськими суднами у 

відповідності до новітніх вимог судноплавства, здатність аналізувати ризики при плануванні і навігаційній 

проробці рейсу, здатність здійснювати судноводіння в будь-яких умовах з застосуванням відповідних 

методів для отримання точного визначення місцезнаходження та оптимального використання всіх наявних 

навігаційних даних для здійснення плавання, здатність забезпечувати організацію та дотримання процедур 

несення безпечної  навігаційної вахти, здатність обґрунтовувати власну точку зору та висновки, 



подальшої 

професійної 

діяльності 

використовуючи теорії, концепції, інновації у сфері судноплавства, здатність та уміння маневрувати та 

управляти судном  у будь-яких умовах і проводити оцінку відповідних ризиків. 

       Зміст практики формується виключно в результаті співпраці з роботодавцями. Цілі і завдання 

практичної підготовки формуються виходячи з потреб стейкхолдерів. 2-03-150 Положення про моніторинг 

стейкхолдерів щодо якості освітньої діяльності  ННІМФ ОНМУ  (https://58fe96c0-13f2-47b0-82c7-

b65721d422bb.filesusr.com/ugd/54ab9d_24e3d493eccd445c80c255bfed5bf551.pdf). 

Продемонструйте, що 

ОП дозволяє 

забезпечити набуття 

здобувачами вищої 

освіти соціальних 

навичок (soft skills) 

упродовж періоду 

навчання, які 

відповідають цілям та 

результатам 

навчання ОП 

результатам 

навчання ОП 

          Освітня програма дозволяє студентам впродовж періоду навчання сформувати соціальні навички 

(soft skills). ОК, які сприяють формуванню соціальних навичок (soft skills): Здатність до набуття 

спеціалізованих концептуальних знань на рівні новітніх досягнень, які є основою для оригінального 

мислення та інноваційної діяльності, зокрема в контексті дослідницької роботи. Здатність працювати в 

команді, комунікабельність та здатність до взаємодії. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та 

необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

Основними формами та методами навчання, які сприяють набуттю соціальних навичок згідно освітньої 

програми Безпека судноплавства: конкурси студентських робіт, олімпіади, захист курсових та 

кваліфікаційних робіт, наукові доповіді, студентські гуртки, конференції, практичні тренінги, мастер- 

класи тощо. Акцент на вище перераховані навичках обумовлений орієнтацією на світові тенденції ринку 

праці, а також особливостями предметної області ОП Безпека судноплавства, яка характеризується 

мінливістю та раптовим виникненням важких завдань, які вимагають від осіб,  що займають посади 

командного складу морських та річкових суден, високопрофесійного підходу для їх вирішення. 

Яким чином зміст ОП 

ураховує вимоги 

відповідного 

професійного 

стандарту? 

Вимоги до професійної кваліфікації встановлюються: 

- Міжнародною конвенцією про  підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978р. з 

поправками. 

- Наказом Міністерства інфраструктури від 07.08.2013р. за №567 «Про затвердження Положення про 

порядок присвоєння звання особам командного складу морських суден». 

 MODEL COURSE 7.01: MASTER AND CHIEF MATE (Типовий курс Міжнародної морської організації) 

Який підхід 

використовує ЗВО 

для співвіднесення 

обсягу окремих 

         Співвідношення обсягу окремих освітніх компонентів ОП із фактичним навантаженням здобувачів 

вищої освіти визначається 2-02-23 Положенням про організацію освітнього процесу в ОНМУ, згідно якого 

освітній процес в Університеті здійснюють відповідно до Європейської кредитної трансферно-

накопичувальної системи, яка базується на визначенні навчального навантаження здобувача вищої освіти, 



освітніх компонентів 

ОП (у кредитах 

ЄКТС) із фактичним 

навантаженням 

здобувачів вищої 

освіти (включно із 

самостійною 

роботою)? 

необхідного для досягнення очікуваних результатів навчання, та підраховується у кредитах ЄКТС. Обсяг 

одного кредиту ЄКТС становить 30 год. Структура кредиту ЄКТС – це частка аудиторного та 

позааудиторного навчального часу студента. При розподілі обсягу дисципліни на аудиторну (лекції, практичні 

чи семінарські заняття, лабораторні роботи) і самостійну (індивідуальні завдання) складові в Університеті діють 

такі обмеження: обсяг аудиторних занять з кожної дисципліни  становить від 1/3 до 1/2 загального обсягу 

дисципліни; тижневий обсяг освітнього навантаження студента становить 18 годин – для другого 

(магістерського) рівня. Позааудиторна робота студентів  спрямована на досягнення практичних результатів, 

залучення студентів до активної творчої роботи, зорієнтованої на вирішення проблемних ситуацій в 

науковій, проектно-дослідницькій та підприємницькій діяльності; переорієнтацію студента з пасивного 

користувача до активного, який уміє використовувати їх в практичних ситуаціях, може сформулювати 

проблему, аналізувати шляхи її вирішення, приймати обґрунтовані управлінські рішення тощо. 

Якщо за ОП 

здійснюється 

підготовка здобувачів 

вищої освіти за 

дуальною формою 

освіти, 

продемонструйте, 

яким чином 

структура освітньої 

програми та 

навчальний план 

зумовлюються 

завданнями та 

особливостями цієї 

форми здобуття 

освіти 

Підготовка здобувачів вищої освіти спеціальності 271 Річковий та морський транспорт за дуальною 

формою освіти  представлена у вигляді стажування на суднах здобувачів вищої освіти ННІМФ ОНМУ (за 

ОП Безпека судноплавства для другого (магістерського рівня в тому числі), що проводиться на суднах 

судноплавних компаній України, на суднах морських і річкових портів, на навчальних та навчально-

виробничих суднах, на суднах іноземних судноплавних компаній. Студенти можуть самостійно підбирати 

для себе базу проходження стажування  відповідно до 2-03-137 Положення про організаційно-методичне 

забезпечення та проведення практики в Навчально-науковому інституті морського флоту та 2-03-65 

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність в Одеському національному 

морському університеті У випадку, коли студент ОП Безпека судноплавства виявив бажання пройти 

стажування  на судні, він далі продовжуватиме виконання навчального плану за індивідуальним графіком. 

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання 

 

Наведіть посилання https://onmu.odessa.ua/images/applic/priem/Prav_Pryjm_2020_1.pdf 



на веб-сторінку, яка 

містить інформацію 

про правила прийому 

на навчання та 

вимоги до вступників 

ОП 

Поясніть, як правила 

прийому на навчання 

та вимоги до 

вступників 

ураховують 

особливості ОП? 

         Правила прийому на навчання в ОНМУ за освітньою програмою враховують особливості 
освітньої програми і відповідають вимогам прийому на навчання за другим (магістерським) рівнем. 

Підставою для оголошення прийому для здобуття вищої освіти є Відомості щодо здійснення 
освітньої діяльності Міністерства освіти і науки України. 
 Згідно з Правилами прийому на навчання в ОНМУ, програми вступних випробувань складаються для 
кожної спеціальності окремо та оприлюднюється на сайті Університету заздалегідь. Підготовку 
тестових завдань для вступних випробувань організовують голови фахових атестаційних комісій 
відповідних навчально-наукових інститутів, факультетів.  

Освітньо-професійна програма Безпека судноплавства розроблена для здобувачів вищої освіти на 
другому (магістерському) рівні, отже правила прийому на навчання та вимоги до вступників здійснюється 
на конкурсній основі,  на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня 
спеціаліста. Для реалізації права на вступ за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у 
ОНМУ та/або квотою для іноземців відповідно до Правил прийому до Одеського національного морського 
університету у 2020 р. 

ОНМУ створює консультаційні центри при Приймальній комісії для надання допомоги вступникам 
під час подання заяв в електронній формі.  

Яким документом 

ЗВО регулюється 

питання визнання 

результатів навчання, 

отриманих в інших 

ЗВО? Яким чином 

забезпечується його 

доступність для 

  Визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО відбувається відповідно до 2-03-65 

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність в Одеському національному  

морському університеті (САЙТ). Право на участь у програмах академічної мобільності мають усі  

учасникам освітнього процесу, чітко визначенні види та форми академічної мобільності; закріплено 

механізм перезарахування отриманих кредитів на основі Європейської кредитно-трансферної системи, 

зокрема шляхом порівняння змісту навчальних програм, а не назв курсів. Зберігаються місця навчання та 

стипендія для студентів та місця роботи для працівників ОНМУ, котрі беруть участь у програмах 

академічної мобільності. Академічна мобільність – важливе завдання в діяльності Університету. 



учасників освітнього 

процесу? 

             Відповідно до Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність в Одеському 

національному морському університеті перезарахування вивчених навчальних дисциплін здійснюється на 

підставі наданого здобувачем вищої освіти документа з переліком та результатами вивчення навчальних 

дисциплін, кількість кредитів ЄКТС та інформацію про систему оцінювання навчальних здобутків, 

завіреного в установленому порядку, на базі якого здійснюється академічна мобільність. Навчальні 

дисципліни та інші види освітньої діяльності  включаються до індивідуального навчального плану 

здобувача вищої освіти.  

 

Опишіть на 

конкретних 

прикладах практику 

застосування 

вказаних правил на 

відповідній ОП (якщо 

такі були)? 

Освітньо-професійна програма Безпека судноплавства за спеціальністю Річковий та морський транспорт на 

другому (магістерському) рівні впроваджена в ОНМУ з 1 вересня 2019 року, тому практики за ОП Безпека 

судноплавства  із застосуванням вказаних правил не було. 

Яким документом 

ЗВО регулюється 

питання визнання 

результатів навчання, 

отриманих у 

неформальній освіті? 

Яким чином 

забезпечується його 

доступність для 

учасників освітнього 

процесу? 

Питання визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті врегульовуються на основі 
двосторонніх та багатосторонніх угод між партнерами.     
Перезарахування вивчених навчальних дисциплін здійснюється на підставі наданого здобувачем вищої 
освіти документа з переліком та результатами вивчення навчальних дисциплін, кількістю кредитів ЄКТС 
та інформацією про систему оцінювання навчальних здобутків, завіреного в установленому порядку у 
закладі чи організації, на базі якого здійснювалось навчання. 

 

Опишіть на 

конкретних 

прикладах практику 

застосування 

Освітньо-професійна програма Безпека судноплавства за спеціальністю Річковий та морський транспорт на 

другому (магістерському) рівні впроваджена в ОНМУ з 1 вересня 2019 року, тому практики за ОП   із 

застосуванням  правил неформальної освіти не було. 



вказаних правил на 

відповідній ОП (якщо 

такі були)? 

4. Навчання і викладання за освітньою програмою 

Продемонструйте, 

яким чином форми та 

методи навчання і 

викладання на ОП 

сприяють досягненню 

програмних 

результатів 

навчання? Наведіть 

посилання на 

відповідні документи 

     Освітній процес в ОНМУ на ОП Безпека судноплавства згідно статті 50 ЗУ «Про вищу освіту», 2-02-23 

Положення про організацію освітнього процесу в ОНМУ здійснюється за такими формами навчання, як 

денна та заочна. Освітній процес в Університеті здійснюється у таких формах: навчальні заняття, 

виконання індивідуальних завдань, самостійна робота, практична підготовка, контрольні заходи. Основні 

види навчальних занять: лекція; лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття; консультація. 

       Форми, методи викладання та навчання на ОП добірно сприяють досягненню програмних результатів 

навчання, так як застосовується не лише теоретичне навчання, але й практичні за темою магістерської 

кваліфікаційної роботи.  Форми та методи навчання і викладання обираються викладачами відповідно до 

змісту освітніх компонентів. В ОНМУ у відкритому доступі кожному студенту інформація про навчальну 

дисципліну, питання семестрового контролю, систему оцінювання знань, перелік рекомендованої 

літератури, тестові завдання для самоконтролю,  методичні рекомендації для виконання практичних, 

лабораторних та курсових робіт тощо. Викладання здійснюється з активним використанням 

мультимедійних засобів, сучасного лабораторного обладнання та  спеціалізованого програмного 

забезпечення. 

 

Продемонструйте, 

яким чином форми і 

методи навчання і 

викладання 

відповідають 

вимогам 

студентоцентрованого 

підходу? Яким є 

рівень задоволеності 

здобувачів вищої 

освіти методами 

        Освітній процес в Одеському національному морському університеті – це інтелектуальна, 

організаційна та творча діяльність у галузі вищої освіти. ОП провадиться в Університеті через систему 

наукових, методичних і  педагогічних заходів та спрямована на передавання, засвоєння, примноження і 

використання знань, умінь та інших компетентностей у студентів. Також для студентів не мало важливим є 

формування гармонійно розвиненої особистості. Форми організації освітнього процесу та види навчальних 

занять регламентовані 2-02-23 Положенням про організацію освітнього процесу в ОНМУ та 2-04-114  

Положенням про студентське самоврядування 

(https://www.onmu.odessa.ua/images/applic/pdf/student_government.pdf) яке ґрунтується на 

студентоцентрованому підході. Відповідно до Положень ОП в Університеті здійснюють за наступними  

формами: навчальні заняття, самостійна робота студентів, виконання індивідуальних завдань, контрольні 

заходи, практична підготовка. В Університеті існують такі види навчальних занять, як лекція; лабораторне, 

https://www.onmu.odessa.ua/images/applic/pdf/student_government.pdf


навчання і 

викладання 

відповідно до 

результатів 

опитувань? 

практичне, семінарське, індивідуальне заняття, консультація.  Відповідно до 2-03-150 Положення про 

моніторинг стейкхолдерів щодо якості освітньої діяльності  Одеського національного морського 

університету проводяться анкетування студентів. Рівень задоволеності здобувачів вищої освіти методами 

навчання і викладання обговорено на Вченій раді ННІМФ ОНМУ. (https://58fe96c0-13f2-47b0-82c7-

b65721d422bb.filesusr.com/ugd/54ab9d_8cce88bb1a974da794d107e1d43d0cf3.pdf ) 

 

Продемонструйте, 

яким чином 

забезпечується 

відповідність методів 

навчання і 

викладання на ОП 

принципам 

академічної свободи 

        Відповідно до статті 54 Закону України "Про освіту", педагогічні, науково-педагогічні та наукові 

працівники мають право на вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають ОП. Методи 

навчання і викладання на ОП відповідають принципам академічної свободи. Кожен викладач застосовує 

методи навчання, які на його думку є найбільш доцільними і в яких він обізнаний і краще розкриває свій 

професіоналізм, що відповідає принципам академічної свободи, при цьому викладачі самостійно 

визначають, як саме читати лекцію, практичне, лабораторне чи інше заняття, та самостійно обирають 

навчальні матеріали, методи, формати запропонованого викладу матеріалу. Під час лекційних, практичних 

та лабораторних занять передбачено обговорення доречних питань у формі відкритої дискусії, де кожен з 

учасників освітнього процесу має рівне право на дотримання та відстоювання своєї думки. Так як ОП 

складається з обов’язкової та вибіркової частини, студенти мають право обрати тему магістерської 

кваліфікаційної роботи із переліку визначеному кафедрою, або запропонувати свою з обґрунтуванням 

доцільності та можливості її реалізації. 

 

Опишіть, яким чином 

і у які строки 

учасникам освітнього 

процесу надається 

інформація щодо 

цілей, змісту та 

очікуваних 

результатів навчання, 

порядку та критеріїв 

оцінювання у межах 

окремих освітніх 

       В Університеті згідно до 2-02-23 Положення про організацію освітнього процесу в ОНМУ, на основі 

освітньої програми розроблено  навчальний план, який визначає перелік та обсяг навчальних дисциплін у 

кредитах ЄКТС, послідовність вивчення дисциплін, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, 

форми поточного і підсумкового контролю. Відповідно до Положення для  кожної навчальної дисципліни, 

яка входить до освітньої програми, розробляють робочу програму навчальної дисципліни. Ця програма 

містить мету, завдання дисципліни, перелік загальних та фахових компетентностей, послідовний виклад 

змісту, програмні результати навчання, організаційні форми її вивчення та їхній обсяг, визначає форми та 

засоби поточного й підсумкового контролю, порядку та критеріїв оцінювання. На офіційному сайті 

Університету представлено основну інформацію про освітню програму та про окремі освітні компоненти. 

Магістрам ОП Безпека судноплавства доступні: навчальні плани, нормативний термін навчання, графік 

освітнього процесу, розділи теоретичної, практичної підготовки, обов’язкові та вибіркові компоненти ОП, 

https://58fe96c0-13f2-47b0-82c7-b65721d422bb.filesusr.com/ugd/54ab9d_8cce88bb1a974da794d107e1d43d0cf3.pdf
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компонентів дані про кількість і форми семестрового контролю, підсумкову атестацію, загальний бюджет навчального 

часу, його розподіл за семестрами, обсяг часу контактних занять та самостійної роботи, а також поділ 

навчального часу за окремими формами занять із кожної дисципліни.  

 

Опишіть, яким чином 

відбувається 

поєднання навчання і 

досліджень під час 

реалізації ОП 

        Згідно з 2-02-23 Положенням про організацію освітнього процесу в ОНМУ, 2-04-152 Положенням про 

відділ наукової роботи студентів ОНМУ 

(https://www.onmu.odessa.ua/images/applic/pdf/poloj_scientific_work_students.pdf ) та 2-04-154 Пложенням 

про центр міжвузівської освіти (https://www.onmu.odessa.ua/images/applic/pdf/interuniversity_education.pdf) 

здобувачі ОНМУ беруть участь у заходах з наукової, освітньої, науково-дослідної діяльності, що 

проводяться в Україні та за її кордонами.  Під час освітньої діяльності на освітній програмі застосовуються 

такі основні форми поєднання навчання і досліджень, як підготовка рефератів, доповідей на семінарах та 

виконання індивідуальних робіт з елементами наукових досліджень за тематикою навчальних дисциплін; 

проведення лабораторних і практичних занять, побудованих на принципах поєднання стандартних робіт і 

робіт з елементами досліджень та аналізу; наукове вирішення прикладних завдань під час проходження 

практики; курсові та випускні кваліфікаційні роботи, які містять вирішення наукових задач. Студенти 

також приймають участь у симпозіумах, конференціях, долучаються до опублікування отриманих 

результатів в наукових виданнях у вигляді наукової статті або тез. 

Студенти ОПП мають безпосередню можливість на практиці застосовувати набуті знання й уміння, 

активно залучаються до НДР в рамках кафедральних, держбюджетних та госпдоговірних наукових тем, що 

виконуються в ОНМУ. 

      ОПП Безпека судноплавства за спеціальністю Річковий та морський транспорт на другому 

(магістерському) рівні впроваджена в ОНМУ з 1 вересня 2019 року, тому учасників Всеукраїнської 

науково-практичної конференції за ОП не було. 

 

Продемонструйте, із 

посиланням на 

конкретні приклади, 

яким чином 

викладачі оновлюють 

зміст навчальних 

          У ОНМУ існує система перегляду та оцінювання змісту освітніх компонентів, яка регламентується 2-

02-23 Положенням про організацію освітнього процесу в ОНМУ та 2-03-151  Положенням про порядок 

розроблення та періодичного перегляду освітніх програм в  ОНМУ 

( https://www.onmu.odessa.ua/images/applic/pdf/procedure_review_educational_programs.pdf 

Оновлення змісту освіти на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі здійснюють 

науково-педагогічні працівники ОНМУ. Викладачі оновлюють зміст освітніх компонентів, включаючи у 

https://www.onmu.odessa.ua/images/applic/pdf/interuniversity_education.pdf
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дисциплін на основі 

наукових досягнень і 

сучасних практик у 

відповідній галузі 

робочі програми навчальних дисциплін найбільш актуальні та новітні наукові досягнення у галузі 

відповідних кафедр та використовують в освітньому процесі свій власний дослідницький досвід. Робочі 

програми, згідно Положення про навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін в ОНМУ 

щорічно оновлюються з урахуванням результатів моніторингу та періодичного перегляду освітніх 

компонентів.  Оновлення змісту освітніх компонентів на основі сучасних практик і наукових досягнень 

здійснюється для написання наукових рефератів з конкретної теми, виконання практичних і лабораторних 

робіт, самостійних завдань, індивідуальних робіт, підготовці та захисту курсових робіт, виконання завдань 

дослідницького характеру. Оновлення змісту освітніх компонентів на основі наукових досягнень та 

сучасних практик забезпечується шляхом поєднання різних форм організаційно-методичної та наукової 

діяльності викладачів. Університетський професорсько-викладацький штат постійно підвищує 

кваліфікацію під час відвідувань тренінгів, семінарів, круглих столів та інш. 

       Освітньо-професійна програма Безпека судноплавства на другому (магістерському) рівні впроваджена 

в ОНМУ з 1 вересня 2019 року ( один рік), тому її зміст поки що не переглядався, а оновлення навчального 

контенту не здійснювалось. За ініціативою гаранта ОПП та відповідно до 2-03-151  Положення про 

порядок розроблення та періодичного перегляду освітніх програм в  Одеському національному морському 

університеті вказані оновлення заплановані після офіційного затвердження відповідного Стандарту вищої 

освіти та/або визначення результатів якості ОПП. 

 

Опишіть, яким чином 

навчання, 

викладання та 

наукові дослідження у 

межах ОП пов’язані із 

інтернаціоналізацією 

діяльності ЗВО 

ОНМУ має давнішні традиції у галузі міжнародного співробітництва та встановлення контактів. 

Університет є членом таких міжнародних організацій: Хартія європейських університетів; Міжнародна 

асоціація морських університетів (IAMU); Асоціація європейських університетів (EUA); Організація 

Центрально-європейська ініціатива (СЕІ), де ОНМУ є координатором від України; Південно-східний 

європейський форум транспортних досліджень (SETREF) та Академічного впливу ООН – United Nations 

Academic Impact. 

ОНМУ буре участь у міжнародних освітніх та наукових  програмах транс’європейського 

співробітництва TEMPUS – TACIS, в програмах Центрально-європейської ініціативи та COMPRIS, в 

програмі Еразмус+. В ОНМУ у 2017р. був створений перший в Україні «Науковий центр досліджень 

соціального розвитку країн Нового Шовкового шляху», а у 2018 році КАСН-ОНМУ: Центр досліджень 

Китаю. 

Регламентує процеси інтернаціоналізації у ОНМУ– Стратегія розвитку міжнародної діяльності 



(інтернаціоналізації) ОНМУ 

https://www.onmu.odessa.ua/images/applic/pdf/Strategy_development_international_activity.pdf 

Тільки за останні 2 роки у ОНМУ укладено 12 міжнародних угод про реалізацію навчання в рамках 

Програми Два Дипломи та про співпрацю у галузі освіти і наукових досліджень з ВНЗ Польщі, Латвії,  

республіки Казахстан, Туреччини.  

     Інтернаціональна діяльність ННІМФ ОНМУ  передусім пов`язана з можливістю студентів проходити 

практику в інтернаціональних екіпажах на суднах далекого плавання з партнерами інших країн. 

 

5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність 

Опишіть, яким чином 

форми контрольних 

заходів у межах 

навчальних 

дисциплін ОП 

дозволяють 

перевірити 

досягнення 

програмних 

результатів 

навчання? 

         Контрольні заходи щодо перевірки досягнення програмних результатів з навчальних дисциплін  ОП 

Безпека судноплавства відповідно до 2-02-23 Положення про організацію освітнього процесу в Одеському 

національному морському університеті включають поточний та підсумковий контроль. 

Поточний контроль здійснюється протягом семестру і має за мету перевірку засвоєння студентами 

матеріалу навчальної дисципліни. На підставі розкладу занять, розробленого навчально-методичним відділом, 

декани факультетів, протягом першого тижня, складають графік освітнього процесу на поточний семестр і 

доводять його до відома студентів. Графік освітнього процесу визначає тижні, на яких студенти проходять 

модульний контроль з тієї чи іншої дисципліни. Кількість модулів в дисципліні не повинна перевищувати двох в 

одному семестрі. Модульний контроль проводиться, зазвичай, у формі тестування. Максимальна сума балів, яку 

може отримати студент при складанні модулю,  повинна дорівнювати 100 балам.  

Перездача проміжних модулів допускається впродовж двох тижнів після контрольного терміну 

складання модуля.  

Підсумковий контроль включає семестровий контроль та державну атестацію студента, 

проводиться з метою оцінки рівня знань на окремих завершених етапах навчання або на певному 

освітньому (кваліфікаційному) рівні та виставлення підсумкової оцінки. Результати підсумкового 

контролю перераховуються в національну шкалу та  шкалу оцінювання ECTS і фіксуються викладачем у 

відомості обліку успішності та  заносяться до індивідуального навчального плану та залікової книжки 

студента.  

Підсумкова оцінка визначається як середня арифметична оцінка результатів модульного контролю з 

дисципліни.  

 Якщо студент впродовж семестру при складанні змістовних модулів дисципліни не набрав у 

https://www.onmu.odessa.ua/images/applic/pdf/Strategy_development_international_activity.pdf


підсумку 60 балів, він має право на повторне складання змістовних модулів під час екзаменаційної сесії. 

          Кількість екзаменів під час сесії не перевищує 4. Перелік дисциплін, в яких формою підсумкового 

контролю є семестровий екзамен визначається робочим навчальним планом та робочою програмою 

дисципліни. 

У випадку, якщо формою підсумкового контролю є семестровий екзамен, загальна кількість балів з яких 

формуватиметься підсумкова оцінка розподіляється між поточним контролем та екзаменом наступним 

чином: результати модульного контролю можуть вплинути на 2/3 підсумкової оцінки, а екзамену – на 1/3. 

Під час екзамену студент має право повторного складання тестів поточного контролю. 

 

Яким чином 

забезпечуються 

чіткість та 

зрозумілість форм 

контрольних заходів 

та критеріїв 

оцінювання 

навчальних 

досягнень здобувачів 

вищої освіти? 

     Забезпечення чіткості та зрозумілості форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних 

досягнень здобувачів вищої освіти у межах навчальних дисциплін ОП відбувається у відповідності до 2-

02-23  Положення про організацію освітнього процесу в Одеському національному морському 

університеті; 2-03-87 Положення про систему внутрішнього забезпечення якості в Одеському 

національному морському університеті (https://www.onmu.odessa.ua/images/applic/pdf/polojenie-quality-

educ_1.pdf ). Форми контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої 

освіти включають до силабусів та/або навчальної програми дисципліни з якими знайомить студентів 

куратори та викладачі. А під час лекцій, практичних, лабораторних, семінарських та індивідуально-

консультативних занять з метою перевірки практичних знань та вмінь студента проводять поточний 

контроль. Це сприяє підвищенню мотивації студентів до системної активної роботи впродовж семестру. 

Кожна навчальна дисципліна чи інший компонент навчального плану, що їх вивчає студент упродовж 

семестру, завершується контролем (залік або екзамен). Форми поточного та підсумкового контролю 

результатів навчання студентів з навчальної дисципліни визначає робоча програма навчальної дисципліни, 

яку затверджують на засіданні відповідних кафедр. Результати підсумкового контролю регулярно 

обговорюватися на засіданнях кафедр та Вченої ради ННІМФ ОНМУ і є одним із важливих чинників 

управління якістю освітнього процесу в університеті. 

 

Яким чином і у які 

строки інформація 

про форми 

контрольних заходів 

      Інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання результатів навчання з кожної 

освітньої складової доступні для здобувачів вищої освіти  на сайті ННІМФ в кожній із освітніх програм. 

Крім того, на першій парі лектор доводить до відома студентів всю необхідну інформацію з навчальної 

дисципліни: про наявність робочої навчальної програми та методичного забезпечення. Проведення усіх 

https://www.onmu.odessa.ua/images/applic/pdf/polojenie-quality-educ_1.pdf
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та критерії 

оцінювання 

доводяться до 

здобувачів вищої 

освіти? 

видів контролю здійснюють з використанням методів і засобів, передбачених 2-02-23 Положенням про 

організацію освітнього процесу в Одеському національному морському університеті, 2-03-87 Положення 

про систему внутрішнього забезпечення якості в Одеському національному морському університеті. Збір 

інформації щодо чіткості і зрозумілості критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої 

освіти здійснюється шляхом бесід та обговорень з ними керівництва ННІМФ ОНМУ (інформаціний ресурс 

телеграм-каналі «ННІМФ спілкування» @MMI_ONMU). Отримана інформація в подальшому 

використовується для вдосконалення освітнього процесу шляхом внесення змін до нормативних актів, 

посилення контролю роботи професорсько-викладацького складу кафедри; встановлення постійного 

зворотнього зв’язку з кожним студентом та своєчасне коригування його навчальної діяльності; підвищення 

об’єктивності оцінювання результатів навчання студентів; зменшення психологічних, емоційних і 

фізичних перевантажень у період екзаменаційних сесій. 

 

Яким чином форми 

атестації здобувачів 

вищої освіти 

відповідають 

вимогам стандарту 

вищої освіти (за 

наявності)? 

Стандарту немає 

 

Яким документом 

ЗВО регулюється 

процедура 

проведення 

контрольних заходів? 

Яким чином 

забезпечується його 

доступність для 

учасників освітнього 

процесу? 

         Процедура проведення контрольних заходів регулюється 2-02-23 Положенням про організацію 

освітнього процесу в ОНМУ. Доступність даного положення для учасників освітнього процесу 

забезпечується висвітленням на сайті університету https://onmu.odessa.ua/images/applic/pdf/polojenie_2-02-

23_17_1.pdf    (https://onmu.odessa.ua/images/applic/pdf/polojenie_2-02-23_17_dod.pdf) 

Із процедурою проведення контрольних заходів викладачі знайомлять студентів на початку вивчення 

навчальної дисципліни. Для проведення атестації здобувачів створюються екзаменаційні комісії, 

персональний склад яких затверджується наказом ректора ОНМУ не пізніше ніж за місяць до початку її 

роботи. Графік проведення захисту кваліфікаційних робіт також затверджується наказом ректора ОНМУ та 

оприлюднюється на інформаційних стендах. Атестація випускників ОП Безпека судноплавства 

спеціальності 271 Річковий та морський транспорт буде здійснюватися у формі захисту магістерської 

https://onmu.odessa.ua/images/applic/pdf/polojenie_2-02-23_17_dod.pdf


роботи та завершується видачею документу встановленого зразка про присудження йому ступеня магістра 

із присвоєнням кваліфікації: Магістр річкового та морського транспорту за спеціалізацією навігація і 

управління морськими суднами.  

 

Яким чином ці 

процедури 

забезпечують 

об’єктивність 

екзаменаторів? 

Якими є процедури 

запобігання та 

врегулювання 

конфлікту інтересів? 

Наведіть приклади 

застосування 

відповідних процедур 

на ОП 

         Етичні принципи викладацької діяльності, ставлення до студентів зокрема при проведенні 

контрольних заходів, регламентує 2-03-149 Положення про врегулювання конфліктних ситуацій у ННІМФ 

ОНМУ. 

         Згідно з 2-02-23 Положенням про організацію освітнього процесу в Одеському національному 

морському університеті та 2-03-149  Положення про врегулювання конфліктних ситуацій у Навчально-

науковому інституті морського флоту Одеського національного морського університету (САЙТ) 

прозорість, неупередженість оцінювання досягнень студентів, об’єктивність екзаменаторів є одним із 

принципів забезпечення якості освітнього процесу. Об’єктивність екзаменаторів забезпечується: рівними 

умовами для всіх здобувачів (тривалість контрольного заходу, його зміст та кількість завдань, механізм 

підрахунку результатів тощо) та відкритістю інформації про ці умови, єдиними критеріями оцінки, 

оприлюдненням строків здачі контрольних заходів, можливістю застосування комп’ютерного тестування 

знань. Також встановлюються єдині правила перездачі контрольних заходів, оскарження результатів 

атестації. 

Випадків врегулювання конфліктів інтересів  на ОП Безпека судноплавства на другому(магістерському 

рівні  не було. 

 

Яким чином 

процедури ЗВО 

урегульовують 

порядок повторного 

проходження 

контрольних заходів? 

Наведіть приклади 

застосування 

відповідних правил 

на ОП 

          Процедури повторного проходження контрольних заходів регулюються 2-02-23 Положенням про 

організацію освітнього процесу в ОНМУ. Право повторного проходження підсумкового контролю з 

дисципліни мають студенти, які отримали незадовільну оцінку (менше 60 балів) дисциплін (курсових 

проектів). Студенти, які не з’явилися без поважної причини у визначені терміни для проходження 

підсумкового контролю, вважаються такими, що мають академічну заборгованість з дисциплін. У разі 

отримання незадовільної оцінки, повторне проходження контрольних заходів з дисципліни допускається 

не більше двох разів. Ліквідація академічної заборгованості здійснюється після закінчення екзаменаційної 

сесії протягом тижня для перездачі, який відводиться за рахунок канікул після закінчення семестру, або, за 

рішенням директора інституту або декана факультету, тиждень на початку наступного семестру. Прийом 

першої перездачі здійснюється лектором з навчальної дисципліни. Прийом другої – комісією, яка 



створюється директором інституту або деканом факультету. Оцінка комісії є остаточною. Для прийому 

першої перездачі директором інституту призначається тиждень після закінчення сесії. Завідувач кафедри 

складає графік консультацій та проведення контрольних заходів за дисциплінами кафедри. Проведення 

контрольного заходу (перша перездача) здійснюється лектором у формі, що визначена навчальним планом 

ОП, за затвердженими білетами (тестовими завданнями). 

 На ОП Безпека судноплавства повторного проходження контрольних заходів не було. 

 

Яким чином 

процедури ЗВО 

урегульовують 

порядок оскарження 

процедури та 

результатів 

проведення 

контрольних заходів? 

Наведіть приклади 

застосування 

відповідних правил 

на ОП 

         Порядок оскарження процедури та результатів проведення контрольних заходів регламентоване 2-02-

23 Положенням про організацію освітнього процесу в ОНМУ та 2-03-149 Положенням про врегулювання 

конфліктних ситуацій у ННІМФ ОНМУ. У переважній більшості випадків оскарження результатів 

контрольних заходів та їх перездача ініціюється студентами, які є претендентами на отримання диплому з 

відзнакою. Дана практика оскарження отриманих результатів контрольних заходів застосована не була.  

           У разі незгоди з оцінкою за результатами підсумкового контролю студент має право подати в день 

оголошення оцінки завідувачу кафедри письмову апеляцію, вказавши конкретні причини незгоди з 

оцінкою або процедурою проведення контрольного заходу. Завідувач кафедри разом з екзаменатором, 

залучаючи представників кафедри та дирекції, протягом трьох днів розглядає апеляцію і в усній формі 

сповіщає студента про результати розгляду. За результатами розгляду приймається рішення щодо 

оцінювання без повторного проходження контрольного заходу або з повторним проходженням 

контрольного заходу у період сесії зі створенням комісії у складі викладача, який викладав дисципліну, 

завідувача кафедри, викладача кафедри або представника дирекції. Оскільки значна частина контрольних 

заходів проводиться у тестовій формі, а за деякими дисциплінами запроваджено комп’ютерне тестування, 

випадків оскарження процедури і результатів контрольних заходів на ОП Безпека судноплавства не було. 

 

Які документи ЗВО 

містять політику, 

стандарти і 

процедури 

дотримання 

академічної 

доброчесності? 

          Політика, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності викладені у 2-03-132 

Положенні про академічну доброчесність в ОНМУ 

(https://www.onmu.odessa.ua/images/applic/pdf/poloj_academic%20integrity.pdf), 2-03-148 Положенні про 

комісію з питань академічної доброчесності Одеського національного морського університету 

(https://58fe96c0-13f2-47b0-82c7-b65721d422bb.filesusr.com/ugd/54ab9d_7ff6696338414aa982f6910859a10) та 

2-03-141 Інструкція, щодо порядку приймання та розміщення випускних робіт та розміщення в системі 

Unicheck (https://www.onmu.odessa.ua/images/applic/pdf/accepting_graduation_theses.pdf, які визначають 

https://www.onmu.odessa.ua/images/applic/pdf/poloj_academic%20integrity.pdf
https://www.onmu.odessa.ua/images/applic/pdf/accepting_graduation_theses.pdf


порядок здійснення перевірки академічних текстів здобувачів вищої освіти, які навчаються в Одеському 

національному морському університеті або перевірки академічних текстів викладачів та співробітників з 

використанням системи аналізу текстів  на  наявність запозичень.  Встановлює відповідальність студентів, 

викладачів та співробітників за недотримання вимог даного Положення, а також регламентує дії науково-

педагогічних працівників та адміністрації університету при виявленні відповідних порушень. 

Основними цілями при виявленні таких порушень є: 

- підвищення якості та ефективності навчального та наукового процесу; 

- контроль ступеня самостійності виконання студентських творів; 

- підвищення рівня самодисципліни студентів; 

- дотримання студентами та викладачами прав інтелектуальної власності фізичних та 

юридичних осіб. 

 

Які технологічні 

рішення 

використовуються на 

ОП як інструменти 

протидії порушенням 

академічної 

доброчесності? 

           Технологічні рішення на ОП Безпека судноплавства як інструмент протидії порушенням академічної 

доброчесності  використовуються Система «Unplag» 

https://www.nnimf.od.ua/%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8F 

Кваліфікаційні випускні роботи магістрів в електронному вигляді надаються відповідальному викладачу 

кафедри призначеному завідувачем кафедрою. Викладач перевіряє кваліфікаційну роботу та розміщає її у 

електронному архіві університету, де вона зберігається разом з протоколом перевірки. Діяльність 

відповідального викладача регламентується відповідною робочою інструкцією. Результати перевірки 

кваліфікаційних випускних робіт оприлюднюються відповідальним викладачем під час попереднього 

захисту на кафедрі. На підставі відомостей, що містяться у протоколі перевірки, кафедра має право 

відмовити автору у остаточному захисті роботи. У разі незгоди автора з рішенням кафедри щодо відмови у 

остаточному захисті він 

може оскаржити рішення у порядку встановленому Положенням. 

          Для запобігання недотримання правил академічної доброчесності в ОНМУ використовується 

комплекс профілактичних заходів. Посилено контроль завідувачів кафедр, наукових керівників 

кваліфікаційних робіт, членів екзаменаційних комісій щодо правильного оформлення посилань на джерела 

інформації у разі запозичень ідей, тверджень, відомостей тощо; передбачено перевірку на плагіат 

кваліфікаційних робіт студентів, рукописів дисертацій та монографій, рукописів статей.  

Додаткова перевірка може здійснюватися іншими вільнодоступними системами.  

https://www.nnimf.od.ua/%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8F


 

Яким чином ЗВО 

популяризує 

академічну 

доброчесність серед 

здобувачів вищої 

освіти ОП? 

        Популяризація академічної доброчесності серед здобувачів вищої освіти ОП Безпека судноплавства 

здійснюється шляхом  профілактики академічного плагіату у навчальному процесі,  а саме: розробки, 

видання та розповсюдження методичних рекомендацій з уніфікованим визначенням вимог щодо 

належного оформлення посилань на використані у письмових роботах матеріали; інформування студентів 

продовж всього навчання про принципи самостійності роботи над письмовими завданнями різних видів, 

коректного використання інформації з інших джерел та уникнення плагіату, а також правил 

бібліографічного опису джерел та оформлення цитувань; формування завдань для написання контрольних 

та курсових робіт з використанням творчих підходів, що сприяють розвитку самостійного підходу 

студента до їх виконання; ознайомлення студентів із цим Положенням через офіційний web-сайт 

університету. 

 

Яким чином ЗВО 

реагує на порушення 

академічної 

доброчесності? 

Наведіть приклади 

відповідних ситуацій 

щодо здобувачів 

вищої освіти 

відповідної ОП 

      За порушення академічної доброчесності педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники 

ОНМУ можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності: 

•  відмова у присудженні наукового ступеня чи присвоєнні вченого звання; 

•  позбавлення присудженого наукового ступеня чи присвоєного вченого звання; 

•  відмова в присвоєнні або позбавлення присвоєного педагогічного звання, 

кваліфікаційної категорії; 

•  позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів чи займати 

визначені законом посади. 

За порушення академічної доброчесності здобувачі вищої освіти можуть бути притягнені до такої 

академічної відповідальності: 

•  повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо); 

•  повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми; 

•  відрахування із закладу; 

•  позбавлення академічної стипендії; 

•  позбавлення наданих Університетом пільг з оплати навчання. 

         Порушення академічної доброчесності здобувачами вищої освіти спеціальності 271 
Річковий та морський транспорт за  ОП  Безпека судноплавства  на другому (магістерському) 
рівні не було. 



 

6. Людські ресурси 

Яким чином під час 

конкурсного добору 

викладачів ОП 

забезпечується 

необхідний рівень їх 

професіоналізму? 

        Конкурсний добір викладачів на вакантні посади науково-педагогічних працівників в ОНМУ 

ґрунтується на: Законах України «Про освіту», «Про вищу освіту», наказі МОН України від 05.10.2015 № 

1005 «Про затвердження Рекомендації щодо проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних 

посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів)», Статуті 

ОНМУ та 2-02-15 Положення про Порядок конкурсного відбору деяких категорій науково-педагогічних 

працівників ОНМУ (https://www.onmu.odessa.ua/images/applic/pdf/Polog_Vidbir_NPP_18_1.pdf 

https://www.onmu.odessa.ua/images/applic/pdf/Zminy_Polog_Vidbir_NPP_19_1.pdf.  

     Випусковою кафедрою зі спеціальності 271 Річковий та морський транспорт ОПП  Безпека 

судноплавства є кафедра «Судноводіння і морська безпека». Завідувач кафедри к.т.н., професор ОНМУ 

Волошин А.О. здійснює підбір викладачів відповідно до вимог академічної та професійної кваліфікації з 

метою забезпечення досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання. Для оцінки 

рівня професійної кваліфікації претендентів проводяться відкриті лекції чи практичні  

заняття в присутності представників навчально-методичного відділу, дирекції інституту 

та інших викладачів. Кваліфікація викладачів, залучених до реалізації ОП на другому (магістерському) 

рівні підготовки повністю відповідає кадровим вимогам щодо забезпечення провадження освітньої 

діяльності у сфері вищої освіти. Зведена інформація про викладачів ОП подано в Таблиці 2.  

 

Опишіть, із 

посиланням на 

конкретні приклади, 

яким чином ЗВО 

залучає роботодавців 

до організації та 

реалізації освітнього 

процесу 

      При організації та реалізації освітнього процесу, для організації і проведенні переддипломної практики 

для ОП Безпека судноплавства, для запровадження елементів дуального навчання ННІМФ ОНМУ залучає 

роботодавців із судноплавних та крюінгових компаній: крюінгова компанія «OlviaMaritime»; крюінгова 

компанія «The  best crew»; казенне підприємство «Морська пошуково-рятувальна служба України»; 

компанія «MSC Crewing Services Ukraine»; судноплавна компанія «Trans Ship»; ЗАО «Судноплавна 

компанія «UkrFerrry». 

 Активність потенційних роботодавців зумовлена необхідністю пошуку кваліфікованих 

професійних кадрів серед здобувачів вищої освіти. Роботодавці беруть участь у розробці, 

рецензуванні та затвердженні освітніх програм, стають учасниками круглих столів, беруть участь у захисті 

магістерських робіт у якості гостей та членів комісії, проводять тренінги для залучення майбутніх офіцерів 

до практичної підготовки. Участь роботодавців ще передбачена і у розробці та вдосконаленні навчальних 

https://www.onmu.odessa.ua/images/applic/pdf/Polog_Vidbir_NPP_18_1.pdf
https://www.onmu.odessa.ua/images/applic/pdf/Zminy_Polog_Vidbir_NPP_19_1.pdf


планів, тематики курсових та атестаційних робіт (проєктів), у проведенні атестації здобувачів вищої 

освіти. А також залучаються до проведення лекцій, практичних занять, наукових досліджень, стажування 

викладачів на виробництві, розробки  спільних програм. 

 

Опишіть, із 

посиланням на 

конкретні приклади, 

яким чином ЗВО 

залучає до 

аудиторних занять на 

ОП професіоналів-

практиків, експертів 

галузі, представників 

роботодавців 

        На ОП Безпека судноплавства існує практика проведення аудиторних занять семінарів та тренінгів за 

участі професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців, а саме: капітана судна 

пошуково-рятувальної служби,  Бурлаченка Д. А.  (казенне підприємство «Морська пошуково-рятувальна 

служба України»), капітана  далекого плавання Бичковського Ю.В. , капітана  далекого плавання  

Пастернака  О.Я.,  капітана  далекого плавання  Єпуре М.М. Професіонали-практики в формі дискусії 

обговорюють зі студентами основні проблеми щодо здійснення ефективного контролю та нагляду у сфері 

судноплавства,спрямованому на забезпечення високого рівня безпеки, виявлення, припинення та усунення 

порушень законності. Обговорюються актуальні проблеми  відносної аварійності, що не зменшується, а 

навпаки збільшується зі зростанням кількості морських і річкових суден та інших водних об’єктів, 

власники яких  нехтують  елементарними законодавчо  встановленими  правилами  безпеки судноводіння. 

Експерт галузі та  представники роботодавців вирішуються питання працевлаштування випускників, та 

питання  практичного характеру.  

      Також до реалізації освітнього процесу на ОП Безпека судноплавства  залучені викладачі, які мають 

вагомий досвід наукової  та професійної роботи.   

 

Опишіть, яким чином 

ЗВО сприяє 

професійному 

розвиткові 

викладачів ОП? 

Наведіть конкретні 

приклади такого 

сприяння 

2-02-27 Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників Одеського 

національного морського університету 

  https://www.onmu.odessa.ua/images/applic/pdf/poloj_advanced_training_internship.pdf 

визначає процедуру, види, форми, обсяг (тривалість), періодичність, умови підвищення кваліфікації 

педагогічних і науково-педагогічних працівників ОНМУ, включаючи умови і процедуру визнання 

результатів підвищення кваліфікації і механізм оплати.  

Взаємовідвідування занять, проведення відкритих лекцій за участю провідних фахівців 

сприяє професійному розвитку НПП, поліпшуючи методики викладання та зміст занять. 

НПП підвищує кваліфікацію на кафедрах провідних ЗВО та компаніях: крюінгова компанія 

«OlviaMaritime»; крюінгова компанія «The  best crew»; казенне підприємство «Морська пошуково-

рятувальна служба України»; компанія «MSC Crewing Services Ukraine»; судноплавна компанія «Trans 

https://www.onmu.odessa.ua/images/applic/pdf/poloj_advanced_training_internship.pdf


Ship»; ЗАО «Судноплавна компанія «UkrFerrry». 

Професійному розвитку НПП сприяє підготовка студентів до участі в олімпіадах і 

конкурсах. За останні п’ять років підвищення кваліфікації пройшли усі викладачі випускової кафедри, 

задіяні до викладання на ОП Безпека судноплавства. 

 

Продемонструйте, що 

ЗВО стимулює 

розвиток 

викладацької 

майстерності 

       Ефективними інструментами сприяння професійного розвитку викладачів є реалізація вимог 2-02-26   

Положення про Почесну грамоту ОНМУ https://www.onmu.odessa.ua/images/applic/pdf/poloj_award_17.pdf  

та 2-02-25   Положення про звання Почесний працівник ОНМУ 

https://www.onmu.odessa.ua/images/applic/pdf/poloj_honorary_worker.pdf,  нагородження співробітників 

Університету цінними подарунками до ювілейних дат,  матеріальне заохочення за  значні досягнення в 

роботі,  за багаторічну сумлінну працю, значний особистий внесок у навчальний процес і наукову роботу 

та забезпечення основної діяльності Університету, які виконують викладачі чи будь-які інші працівники. 

Зокрема передбачено матеріальне стимулювання науково-педагогічних працівників за підготовку 

висококваліфікованих наукових кадрів, опублікування наукових статей у наукових періодичних виданнях, 

що входять до міжнародних науко метричних баз даних Scopus,Web of Science, досягнення значення h-

індексу в науко метричних базах даних Scopus,Web of Science, підготовку наукових та навчально-

методичних видань, здобуття закордонних освітніх або наукових грантів, викладання курсів зі спеціальних 

дисциплін англійською мовою, отримання міжнародних мовних сертифікатів, підготовку студентів, 

аспірантів – переможців та призерів всеукраїнських олімпіад та конкурсів, удосконалення матеріально-

технічної бази тощо Університету (у формі премії, надбавки за високі досягнення у праці та за складність і 

напруженість у роботі, доплати).  

 

7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси 

Продемонструйте, 

яким чином фінансові 

та матеріально-

технічні ресурси 

(бібліотека, інша 

інфраструктура, 

обладнання тощо), а 

Здобувачі вищої освіти ОП Безпека судноплавства за другим (магістерським) рівнем достатньо забезпечені  

матеріально-технічними ресурсами. Студенти мають можливість у повному обсязі користуватися 

послугами бібліотеки, в якій для цього створені належні умови. В науково-технічній бібліотеці імені Г.К. 

Суслова добре налагоджено обслуговування читачів. Бібліотечний фонд постійно поповнюється новими 

підручниками, навчальними посібниками, періодичними виданнями фахового спрямування, методичною 

літературою, налічує близько 770000 одиниць. В НТБ є автоматизована інформаційно-бібліотечна система 

«Liber Media» з локальною мережею і доступом в Інтернет https://onmu.odessa.ua/ua/biblioteka-2.html. На 

https://www.onmu.odessa.ua/images/applic/pdf/poloj_award_17.pdf
https://www.onmu.odessa.ua/images/applic/pdf/poloj_honorary_worker.pdf


також навчально-

методичне 

забезпечення ОП 

забезпечують 

досягнення 

визначених ОП цілей 

та програмних 

результатів 

навчання? 

кафедрах створено бібліотечні фонди для забезпечення навчального процесу ОП Безпека судноплавства, 

які також постійно оновлюються та поповнюються.   

        В університеті діє система відео- та комп`ютерних фондів забезпечення навчального процесу. 

Навчальний процес забезпечують такі технічні засоби навчання, як мультимедія та кіно-проектори.  

       Всі комплекти методичних матеріалів щорічно переглядаються, підтверджуються або коригуються. 

Навчально-методичні матеріали оновленого змісту з усіх дисциплін за ОП Безпека судноплавства  

доступні для студентів.        

Навчально-методичне забезпечення ОП забезпечують досягнення визначених ОП цілей та програмних 

результатів навчання. 

Навчальний процес методично, технічно, комп'ютерно обладнаний на достатньому рівні.  

 

Продемонструйте, 

яким чином освітнє 

середовище, створене 

у ЗВО, дозволяє 

задовольнити потреби 

та інтереси здобувачів 

вищої освіти ОП? Які 

заходи вживаються 

ЗВО задля виявлення 

і врахування цих 

потреб та інтересів? 

Одеський національний морський університет забезпечує  доступ науково-педагогічних працівників та 

здобувачів вищої освіти до інформаційних ресурсів та інфраструктури, які необхідні для викладацької, 

наукової  діяльності  та для навчання  в межах освітньої програми. В університеті щорічно проводяться 

заходи щодо удосконалення освітнього середовища. Розроблений та затверджений 2-03-84 Стратегічний 

план розвитку ОНМУ на період 2020-2025 роки 

https://www.onmu.odessa.ua/images/applic/pdf/ONMU%20Strategic%20Development%20Plan.pdf, мета 

якого полягає у забезпеченні високих рейтингових позицій серед переліку провідних університетів 

України та покращення показників рейтингування у світових системах ранжування закладів вищої 

освіти. З метою визначення потреб та інтересів здобувачів вищої освіти, кожного року проводиться 

анкетування, результати яких обговорюються на засіданнях Вченої ради ННІМФ 

Для покращення результативності навчання передбачена практична підготовка студентів, що 

здійснюється відповідно до 2-03-137 Положення про організаційно-методичне забезпечення та проведення 

практики в Навчально-науковому інституті морського флоту (https://58fe96c0-13f2-47b0-82c7-

b65721d422bb.filesusr.com/ugd/54ab9d_82e41831c98e4beda18cca2804d95245.pdf).  

 

Опишіть, яким чином 

ЗВО забезпечує 

безпечність 

освітнього 

   Університет забезпечує безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я здобувачів ВО суворим 
дотриманням норм техніки безпеки, постійним інструктуванням викладачів та здобувачів вищої освіти, 
проведенням заходів, які стосуються здорового способу життя тощо. 
В ОНМУ існує єдина система організації роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності, 

https://www.onmu.odessa.ua/images/applic/pdf/ONMU%20Strategic%20Development%20Plan.pdf
https://58fe96c0-13f2-47b0-82c7-b65721d422bb.filesusr.com/ugd/54ab9d_82e41831c98e4beda18cca2804d95245.pdf
https://58fe96c0-13f2-47b0-82c7-b65721d422bb.filesusr.com/ugd/54ab9d_82e41831c98e4beda18cca2804d95245.pdf


середовища для 

життя та здоров’я 

здобувачів вищої 

освіти (включаючи 

психічне здоров’я)? 

забезпечуються умови безпечного навчання та праці, комфортної взаємодії викладачів та студентів, 
дотримання прав і норм фізичної, психологічної та соціальної безпеки всіх учасників освітнього процесу. 

В Університеті забезпечена підтримка психічного здоров’я здобувачів вищої освіти та науково-

педагогічних працівників, проводяться зустрічі з професійними психологами, працює кабінет психологічної 

підтримки та Центр духовного розвитку 

https://www.onmu.odessa.ua/images/applic/pdf/extracurricular_activities.pdf. За час реалізації ОПП звернень 

щодо проблем психічного здоров’я не було. 

В Університеті регулярно проводяться заходи з цивільного захисту та заходи щодо усунення пожежної 

небезпеки, навчальні приміщення Університету повністю відповідають існуючим санітарним нормам, 

вимогам правил пожежної безпеки, існуючим нормам з охорони праці. 

  З метою запобігання поширенню серед студентів, викладачів, аспірантів, докторантів захворювання на 

короновірус СOVID-19, ректором було підписано наказ відповідно до Наказу МОНУ від 11.03.2020 р. № 

1/9-154 «Про забезпечення виконання профілактичних і  протиепідемічних заходів», 

https://onmu.odessa.ua/ua/pubinfo-2.html?id=2444.pdf 

 

Опишіть механізми 

освітньої, 

організаційної, 

інформаційної, 

консультативної та 

соціальної підтримки 

здобувачів вищої 

освіти? Яким є рівень 

задоволеності 

здобувачів вищої 

освіти цією 

підтримкою 

відповідно до 

результатів 

опитувань? 

    Одеський національний морський університет забезпечує інформаційну, організаційну, освітню, 

консультативну соціальну підтримку здобувачам вищої освіти. Заняття проводяться відповідно до 

розкладу за кожною спеціальністю. На офіційному сайті університету розміщена вся необхідна інформація 

для здобувачів вищої освіти, яка необхідна для організації освітнього процесу. Зв'язок  із студентами 

відбувається шляхом доведення інформації до здобувачів вищої освіти як викладачами під час навчальних 

занять, консультацій та виховних годин, так з використанням сучасних інформаційних технологій. 

        Для освітньо-організаційної підтримки створено навчально-методичне та матеріально-технічне 

забезпечення. Відповідно до розроблених графіків за кожною дисципліною,  науково-педагогічні 

працівники проводять консультації та індивідуальні заняття. Для здобувачів вищої освіти, які навчаються 

за індивідуальним графіком,  застосовується дистанційна форма навчання за допомогою системи Moodle 

відповідно до 2-03-88    Положення про дистанційне навчання в ОНМУ 

https://www.onmu.odessa.ua/images/applic/pdf/polojenie_distance_learning.pdf  та соціальні мережі фейсбук. 

Соціальна підтримка здобувачів вищої освіти за ОП проводиться при підтримці профспілкового комітету 

студентів, студентського самоврядування та дирекції. В університеті існує Центр позанавчальної 

діяльності 2-04-129 Положення про центр поза навчальної діяльності 

https://www.onmu.odessa.ua/images/applic/pdf/extracurricular_activities.pdf
https://www.onmu.odessa.ua/images/applic/pdf/polojenie_distance_learning.pdf
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в склад якого входить студентське самоврядування, метою якого є організація систематичної роботи з 

пріоритетних напрямів студентського життя, участь у проектуванні, формуванні та виконанні усіх 

необхідних заходів задля нормального існування та розвитку студентства ОНМУ.  Студентське 

самоврядування  сприяє заохоченню здобувачів вищої освіти приймати участь в  різноманітних 

студентських гуртках, товариствах, об’єднаннях, клубах за інтересами та координує їх діяльність. 

Відповідно до 2-03-150 Положення про моніторинг стейкхолдерів щодо якості освітньої діяльності  

Одеського національного морського університету(https://58fe96c0-13f2-47b0-82c7-

b65721d422bb.filesusr.com/ugd/54ab9d_24e3d493eccd445c80c255bfed5bf551.pdf ) проводяться анкетування 

студентів. За результатами опитування, 93% здобувачів позитивно оцінюють освітню підготовку в 

університеті, більш ніж половина здобувачів вважають достатньою соціальну, організаційну та 

інформаційну підтримку, 89 % здобувачів вважають, що отримали навички спілкування, комунікації. Це 

підтверджує належний рівень механізмів освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та 

соціальної підтримки здобувачів вищої освіти. (https://58fe96c0-13f2-47b0-82c7-

b65721d422bb.filesusr.com/ugd/54ab9d_6063f9a537dd4d2195dc67304c28a09f.pdf ) 

 

Яким чином ЗВО 

створює достатні 

умови для реалізації 

права на освіту 

особами з особливими 

освітніми потребами? 

Наведіть посилання 

на конкретні 

приклади створення 

таких умов на ОП 

(якщо такі були) 

          Відповідно по 2-03-130 Порядку супроводу (надання допомоги) особам з інвалідністю та іншим 

маломобільним групам населення (https://onmu.odessa.ua/images/applic/pdf/polojenie_disabled_group.pdf) в 

ОНМУ відповідальна особа супроводжує особу (осіб), що потребує допомоги, а в разі настання 

надзвичайної ситуації відповідає за евакуацію МГН і осіб з інвалідністю з території університету. При 

відвідуванні території університету особами, які потребують допомоги відповідальна особа роз'яснює 

Правила внутрішнього розпорядку університету, а також години прийому громадян і вказує на особливості 

будівель: кількість поверхів; поручнів, інших пристосувань і пристроїв для осіб з інвалідністю стосовно 

його функціональних обмежень; розташування санітарних кімнат, можливі перешкоди на шляху та ін.; 

структуру університету, в якому кабінеті і до кого звернутися з питань, які можуть виникнути. У разі 

необхідності та за згодою маломобільного громадянина або особи з інвалідністю наказом ректора 

призначається індивідуальний куратор. Маломобільні громадяни або особи з інвалідністю мають право 

вивчати всі дисципліни навчального плану дистанційно. Центр освітніх послуг, а саме Сектор дистанційної 

освіти реєструє дану особу і відкриває всі програми навчальних дисциплін для їх вивчення та складання 

атестаційних процедур дистанційно. 

https://www.onmu.odessa.ua/images/applic/pdf/extracurricular_activities.pdf
https://58fe96c0-13f2-47b0-82c7-b65721d422bb.filesusr.com/ugd/54ab9d_24e3d493eccd445c80c255bfed5bf551.pdf
https://58fe96c0-13f2-47b0-82c7-b65721d422bb.filesusr.com/ugd/54ab9d_24e3d493eccd445c80c255bfed5bf551.pdf
https://58fe96c0-13f2-47b0-82c7-b65721d422bb.filesusr.com/ugd/54ab9d_6063f9a537dd4d2195dc67304c28a09f.pdf
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       За ОП Безпека судноплавства за другим (магістерським) рівнем  здобувачів вищої освіти з особливими 

освітніми потребами немає. 

 

Яким чином у ЗВО 

визначено політику 

та процедури 

врегулювання 

конфліктних ситуацій 

(включаючи 

пов’язаних із 

сексуальними 

домаганнями, 

дискримінацією та 

корупцією)? Яким 

чином забезпечується 

їх доступність 

політики та процедур 

врегулювання для 

учасників освітнього 

процесу? Якою є 

практика їх 

застосування під час 

реалізації ОП? 

2-03-70 Положення про заходи запобігання і протидії корупції в Одеському національному морському 

університеті та 2-03-149  Положення про врегулювання конфліктних ситуацій у Навчально-науковому 

інституті морського флоту Одеського національного морського університету (САЙТ) розроблені з метою 

запобігання конфліктних ситуацій серед всіх працівників та здобувачів вищої освіти ОНМУ й регламентує 

застосування заходів щодо попередження конфліктних ситуацій (включаючи пов’язані з сексуальними 

домаганнями, дискримінацією та булінгом) алгоритм дій у випадках вирішення конфліктних ситуацій та 

способи їх врегулювання. З метою попередження конфліктних ситуацій, запобігання дискримінації, 

сексуальних домагань та булінгу в Університеті керівники структурних підрозділів, декани факультетів, 

директори навчально-наукових інститутів та куратори академічних груп створюють сприятливий 

соціально-психологічний клімат в колективі, при спілкуванні з підлеглими та здобувачами вищої освіти 

завжди компетентні, організовані, принципові, чесні, справедливі, вимогливі, завжди проявляють 

доброзичливість й терпимість, з повагою ставляться до особистого життя підлеглого/ здобувача вищої 

освіти, уникають порад в цій області, проводять педагогічні бесіди із здобувачами вищої освіти та (за 

потреби) надають їм психологічну підтримку за допомогою психологів, що працюють на кафедрі 

«Практична психологія». Керівники структурних підрозділів, декани факультетів, директори навчально-

наукових інститутів та куратори академічних груп вирішують конфліктні ситуації за допомогою стратегії 

співробітництва та компромісу, мінімізації негативних емоцій опонентів, у розрахунку на високі моральні 

та професійні якості викладача, принципів справедливості у взаємовідносинах учасників освітнього 

процесу тощо.  

Для вирішення питань щодо врегулювання конфліктних ситуацій, включаючи пов’язані із сексуальними 

домаганнями, дискримінацією та булінгом, в Університеті діє Комісія з врегулювання конфліктних 

ситуацій, яка є постійно діючим робочим органом. Комісія для вирішення конкретної конфліктної ситуації 

вивчає скаргу, надає консультації обом сторонам конфлікту, пропонує способи вирішення конкретної 

конфліктної ситуації, які не передбачають прийняття дисциплінарних рішень керівництва Університету. 

В Одеському національному морському університеті яких-небудь конфліктних ситуацій (включаючи 

пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією)  не було. 

 



8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми 

 

Яким документом 

ЗВО регулюються 

процедури 

розроблення, 

затвердження, 

моніторингу та 

періодичного 

перегляду ОП? 

Наведіть посилання 

на цей документ, 

оприлюднений у 

відкритому доступі в 

мережі Інтернет 

2-03-151 Положення про порядок розроблення та періодичний перегляд освітніх програм в Одеському 

національному морському університеті  

(https://www.onmu.odessa.ua/images/applic/pdf/procedure_review_educational_programs.pdf) 

 

 

Опишіть, яким чином 

та з якою 

періодичністю 

відбувається перегляд 

ОП? Які зміни були 

внесені до ОП за 

результатами 

останнього перегляду, 

чим вони були 

обґрунтовані? 

       2-03-151 Положення про порядок розроблення та періодичний перегляд освітніх програм в Одеському 

національному морському університеті визначає систему розроблення, затвердження, реалізації, 

моніторингу та перегляду освітніх програм в Університеті.   

Для конкретизації планування навчального процесу на кожний навчальний рік проектними групами з ОП 

складається робочий навчальний план за кожною ОП. У робочому навчальному плані обумовлюються 

щорічні особливості організації освітнього процесу для кожної ОП та зміст вибіркової частини. 

   Моніторинг освітньої програми здійснюють для встановлення досяжності, реалістичності та адекватності 

призначених кредитів, визначених результатів навчання та розрахованого навчального навантаження. 

Моніторинг зазвичай здійснює робоча група. До нього долучають експертів: викладачів, професіоналів-

практиків, здобувачів вищої освіти. Суттєвим елементом для перевірки та перегляду призначення кредитів 

є зворотний зв’язок із зацікавленими сторонами. Анкета освітньої програми складається з основних 

критеріїв забезпечення якості освітніх програм, кожний критерій оцінюється за рівнями: задовольняє, 

частково задовольняє, не задовольняє. У процесі моніторингу відбувається збір даних за зазначеними 

позиціями з коментарями. Про результати моніторингу повідомляється Вченою радою інституту 

(факультету). 

https://www.onmu.odessa.ua/images/applic/pdf/procedure_review_educational_programs.pdf


Освітню програму щорічно оновлюють у частині всіх компонентів, крім цілей і програмних навчальних 

результатів. Діючу, затверджену, освітню програму переглядають щонайменше 1 раз у терміни її дії не 

пізніше ніж за 1 семестр до її завершення (крім неакредитованої ОПП за другим (магістерським) рівнем). 

Підстави для оновлення ОП: ініціатива і пропозиції гаранта освітньої програми та / або викладачів 

програми; результати оцінювання якості ОП; рекомендації роботодавців; об'єктивні зміни 

інфраструктурного, кадрового характеру та/або інших ресурсних умов реалізації освітньої програми; 

зауваження і пропозиції експертів при акредитації програми. 

ОП за другим (магістерським) рівнем вперше оновлюється після первинної акредитації. 

Оновлення відображаються у відповідних структурних елементах ОП (навчальному плані, матрицях, 

робочих програмах навчальних дисциплін, програмах практик та ін.). 

 

Продемонструйте, із 

посиланням на 

конкретні приклади, 

як здобувачі вищої 

освіти залучені до 

процесу періодичного 

перегляду ОП та 

інших процедур 

забезпечення її якості, 

а їх позиція береться 

до уваги під час 

перегляду ОП 

Здобувачі вищої освіти безпосередньо залучені до процесу періодичного перегляду ОП, оскільки входять 

до складу робочої групи, яка розробила ОП Безпека судноплавства. Серед 14 членів робочої групи, що 

розробляли ОПП двоє – представники студентства – Полюляк Артем Сергійович, Старикова Юлія 

Дмитрівна. Пропозиції студентів щодо ОП враховуються також через проведення опитувань  ( САЙТ 

протокол вченої ради). Упродовж навчального року студенти беруть участь у анкетуваннях. Анкети 

містять питання щодо очікувань студентів від навчання (для студентів 1-го року навчання), щодо 

організації освітнього процесу, якості освітніх послуг, рівня викладання, власного ставлення до навчання 

та ін. Анкети та результати анкетування студентів інституту обговорюють на Вченій раді ННІМФ ОНМУ. 

На рівні Інституту НПП по завершенню курсу проводять анкетування студентів з оцінювання курсу за 

такими критеріями: зрозумілість і доступність матеріалу, спрямування на майбутню професію, складність 

завдань, обсяг аудиторних занять, методичне забезпечення дисципліни. Відгуки студентів обговорюють на 

засіданнях кафедр, враховують слушні пропозиції і побажання. 

 

Яким чином 

студентське 

самоврядування бере 

участь у процедурах 

внутрішнього 

забезпечення якості 

Відповідно до 2-04-114 Положення про студентське самоврядування ОНМУ 

https://www.onmu.odessa.ua/images/applic/pdf/student_government.pdf органи студентського самоврядування 

беруть участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу та науково-дослідної 

роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування; беруть участь у 

заходах (процесах) щодо забезпечення якості вищої освіти; вносять пропозиції щодо змісту навчальних 

планів і програм тощо. Органи студентського самоврядування проводять організаційні, просвітницькі, 

https://www.onmu.odessa.ua/images/applic/pdf/student_government.pdf


ОП наукові, спортивні, оздоровчі та інші заходи; захищають права та інтереси студентів, приймають акти, що 

регламентують їх організацію та діяльність; вносять пропозиції щодо розвитку матеріальної бази ОНМУ. 

За погодженням з органами студентського самоврядування в ОНМУ приймаються рішення про: 

відрахування студентів з університету та їх поновлення на навчання; переведення осіб, які навчаються в 

університеті за рахунок коштів фізичних(юридичних) осіб, на навчання за державним замовленням; 

поселення осіб, які навчаються в університеті, у гуртожитки і виселення їх з гуртожитків; діяльність 

студентських гуртожитків в питаннях проживання осіб, які навчаються в ОНМУ. 

Члени студентського самоврядування ОНМУ входять до складу Вченої Ради Університету, трудового 

колективу Університету, Вчених Рад навчально-наукових інститутів та факультетів, стипендіальної комісії 

тощо. 

 

Продемонструйте, із 

посиланням на 

конкретні приклади, 

як роботодавці 

безпосередньо або 

через свої об’єднання 

залучені до процесу 

періодичного 

перегляду ОП та 

інших процедур 

забезпечення її якості 

        В кожному навчально-науковому інституті та факультетах ОНМУ потенційні роботодавців залучені 

до різних процедур забезпечення якості. Представники роботодавців обов’язково входять до складу 

робочих груп і беруть участь у перегляді ОП.  При розробці ОП Безпека судноплавства роботодавці 

безпосередньо приймали участь. Серед 14 членів робочої групи по розробці ОПП шестеро -  представники 

роботодавців –    Сагайдак Олександр Іванович, капітан далекого плавання, директор крюїнгової компанії 

«OlviaMaritime»; Крачилов Володимир Васильович, директор крюїнгової компанії «The  best crew»; 

Гавриленко Олексій Анатолійович , директор казенного підприємства «Морська пошуково-рятувальна 

служба України»;Бундюк Руслан Анатолійович, директор компанії «MSC Crewing Services Ukraine»; 

Іванов Андрій Ігорович, власник судноплавної компанії «Trans Ship»; Курлянд Олександр Маркович, 

президент ЗАО «Судноплавна компанія «UkrFerrry». 

            Думка роботодавців стосовно змісту ОП і навчальних планів вивчається шляхом щорічного 

розсилання цих документів потенційним роботодавцям Університету. Рецензії-відгуки роботодавців 

розміщуються на сайті університету (https://58fe96c0-13f2-47b0-82c7-

b65721d422bb.filesusr.com/ugd/54ab9d_ac635048ad314f9992f1474b5bf177c2.pdf).  

 

Опишіть практику 

збирання та 

врахування 

інформації щодо 

Перший випуск здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою Безпека судноплавства 

спеціальності 271 Річковий та морський транспорт  на другому (магістерському) рівні відбудеться у грудні 

2020 р., тому відповідної інформації поки що немає. Необхідно відмітити, що 44% студентів, які отримали 

диплом бакалавра за ОПП Судноводіння спеціальності 271 Річковий та морський транспорт  на першому 



кар’єрного шляху та 

траєкторій 

працевлаштування 

випускників ОП 

(бакалаврському) рівні першого випуску продовжили навчання на магістерському рівні за новою ОПП 

Безпека судноплавства,  що говорить про високий  рівень підготовки здобувачів вищої освіти,  

задоволеність студентства якістю підготовки в Університеті та бажання випускників продовжити навчання 

в ОНМУ для здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти. При цьому у першому семестрі  

студенти ОП Безпека судноплавства  вже працювали у провідних судноплавних компаніях, таких як: 

«Wilhelmsen», «LOWLAND Ukraine», «ALPHA CREW», «V.Ships», «Marlow Navigation», «ЕЛЬВІКТОР 

ШИППИНГ ЄНД ТРЕЙДИНГ ОДЕССА». 

        Загалом практика збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій 

працевлаштування випускників ОНМУ передбачає періодичне опитування випускників щодо їхнього 

працевлаштування відповідальним по кафедрі згідно до 2-03-150 Положення про моніторинг 

стейкхолдерів щодо якості освітньої діяльності  ОНМУ (https://58fe96c0-13f2-47b0-82c7-

b65721d422bb.filesusr.com/ugd/54ab9d_6fe7d404259a4e658de84d967aba5873.pdf). 

 

Які недоліки в ОП 

та/або освітній 

діяльності з реалізації 

ОП були виявлені у 

ході здійснення 

процедур 

внутрішнього 

забезпечення якості 

за час її реалізації? 

Яким чином система 

забезпечення якості 

ЗВО відреагувала на 

ці недоліки? 

      Система забезпечення якості освіти ОНМУ намагається вчасно реагувати на виявлені недоліки в ОП та 

освітній діяльності.  Для циклічного забезпечення якості в Університеті розроблено і затверджено 2-03-87 

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти в Одеському національному морському 

університеті (https://www.onmu.odessa.ua/images/applic/pdf/polojenie-quality-educ_1.pdf), що грунтується на 

основних засадах Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої 

освіти ESG, а також 2-03-151 Положення про порядок розроблення та періодичний перегляд освітніх 

програм в ОНМУ 

(https://www.onmu.odessa.ua/images/applic/pdf/procedure_review_educational_programs.pdf). Для виявлення 

недоліків проводяться внутрішні  і зовнішні аудити системи забезпечення якості відповідно до документу 

2-02-3 Внутрішній аудит (САЙТ), 2-04-158 Положення про Відділ внутрішнього аудиту 

(https://www.onmu.odessa.ua/images/applic/pdf/Internal_Audit_Department.pdf).  Цілі аудиту узгоджуються з 

Політикою ОНМУ в галузі якості освіти, https://58fe96c0-13f2-47b0-82c7-

b65721d422bb.filesusr.com/ugd/54ab9d_26080445a2b64cfa8c8fddccc2adc82a.pdf Цілями ОНМУ в галузі 

якості освіти, https://58fe96c0-13f2-47b0-82c7-

b65721d422bb.filesusr.com/ugd/54ab9d_da68d87ad93c45d3bfd4e32eeca8dba9.pdf завданнями Університету.  

У ході реалізації ОП оновлювалась нормативно-методична база забезпечення якості вищої освіти та 

освітньої діяльності в Університеті, контролювалась  реалізація освітнього процесу та наукової діяльності,  

https://www.onmu.odessa.ua/images/applic/pdf/polojenie-quality-educ_1.pdf
https://www.onmu.odessa.ua/images/applic/pdf/procedure_review_educational_programs.pdf
https://www.onmu.odessa.ua/images/applic/pdf/Internal_Audit_Department.pdf


проводився моніторинг змісту вищої освіти, технологій навчання,  ресурсного потенціалу Університету, 

управління ресурсами та процесами, велися  спостереження за станом соціально-психологічного 

середовища університету, постійно  контролювався стан прозорості освітньої діяльності та оприлюднення 

інформації щодо її результатів.         

У ході здійснення процедур внутрішнього забезпечення якості за час реалізації ОП Безпека судноплавства 

з підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні спеціальності 271 Річковий та 

морський транспорт  недоліків в ОП та освітній діяльності з її реалізації не виявлено.  

 

 

Продемонструйте, що 

результати 

зовнішнього 

забезпечення якості 

вищої освіти беруться 

до уваги під час 

удосконалення ОП. 

Яким чином 

зауваження та 

пропозиції з останньої 

акредитації та 

акредитацій інших 

ОП були ураховані 

під час удосконалення 

цієї ОП? 

ОП Безпека судноплавства з підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні за 

спеціальністю 271 Річковий та морський транспорт  акредитується вперше. Недоліків в ОП Безпека 

судноплавства та освітній діяльності з її реалізації не виявлено. 

У 2019 році відбулась успішна акредитація ОП Судноводіння за спеціальністю 271 Річковий та морський 

транспорт  з підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні . Під час 

акредитаційної експертизи недоліки в ОП  Судноводіння та в освітній діяльності з її реалізації виявлено не 

було. 

 

Опишіть, яким чином 

учасники академічної 

спільноти змістовно 

залучені до процедур 

внутрішнього 

забезпечення якості 

          Науково-педагогічні, наукові та педагогічні працівники; адміністративно-господарський, навчально-

допоміжний та обслуговуючий персонал; здобувачі вищої освіти, змістовно залучені до процедур 

внутрішнього забезпечення якості ОП, діють відповідно до 2-02-23 Положення про організацію освітнього 

процесу в ОНМУ, 2-03-87 Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти в ОНМУ та 

ін..., Керівництво Університету здійснює регулярний моніторинг здобутків НПП та здобувачів, визначає та 

відзначає кращих викладачів та студентів, вчасно реагує на пропозиції, які здатні покращити якість 



ОП? освітнього процесу. Результати періодичних опитувань здобувачів освіти, НПП, стейкхолдерів дають змогу 

корегувати процедури провадження освітнього процесу та забезпечувати актуальність та сучасність 

компонентів ОП. Здобувачі вищої освіти приймають участь в обговоренні та вирішенні питань 

удосконалення навчального процесу за ОП; залучені до науково-дослідної роботи: приймають участь у 

науково-дослідних роботах, конференціях, виставках, конкурсах, представляють свої роботи для 

публікації. До освітнього процесу залучаються роботодавці та фахівці- практики, проводять аналіз ринку 

праці, на який орієнтовано нову ОП, і вивчають можливості майбутнього працевлаштування випускників. 

ОНМУ  встановив і підтримує  систему управління якості у відповідності до вимог стандартів ISO 

9001:2015, ДСТУ ISO 9001:2015 і демонструє  спроможність системи досягти вимог, що відносяться до 

сфери сертифікації. https://58fe96c0-13f2-47b0-82c7-

b65721d422bb.filesusr.com/ugd/54ab9d_87f9f2eb64824fd08089272135ea2f86.pdf 

 

Опишіть розподіл 

відповідальності між 

різними 

структурними 

підрозділами ЗВО у 

контексті здійснення 

процесів і процедур 

внутрішнього 

забезпечення якості 

освіти 

         Здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в ОНМУ 

забезпечується усіма підрозділами Університету відповідно до Структурної схеми управління Одеського 

національного морського університету 

 https://www.onmu.odessa.ua/images/applic/pdf/Structural_management_scheme_2020.pdf   

Система внутрішнього забезпечення якості передбачає поєднання співпраці та відповідальності різних 

органів та структурних підрозділів за здійснення таких процедур і заходів: моніторинг, перегляд освітніх 

програм ( здійснюють – гаранти ОП, кафедри, деканати, інститути, вчена рада, органи студентського 

самоврядування); 

оцінювання якості знань студентів, відповідність кваліфікації викладачів, оприлюднення результатів 

оцінювань ( здійснюють – НПП, кафедри, деканати, інститути, відділ ліцензування, акредитації та 

моніторингу якості освіти, навчально-методичний відділи, інформаційно-обчислювальний центр); 

підвищення кваліфікації викладачів (відповідають –НПП, кафедри, відділ кадрів, навчально-методичний 

відділ); ресурсне забезпечення ( контролює – керівництво,  кафедри, деканати, навчально-методичний 

відділ); забезпечення наявності інформаційних систем (контролює – керівництво ОНМУ); публічність 

інформації (відповідають– усі підрозділи закладу, приймальна комісія, бібліотека); забезпечення 

дотримання академічної доброчесності (відповідають –  НПП, кафедри, інститути, вчена рада, навчально-

методичний відділ). 

 

https://www.onmu.odessa.ua/images/applic/pdf/Structural_management_scheme_2020.pdf


9. Прозорість і публічність 

Якими документами 

ЗВО регулюється 

права та обов’язки 

усіх учасників 

освітнього процесу? 

Яким чином 

забезпечується їх 

доступність для 

учасників освітнього 

процесу? 

Права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу в Одеському національному морському університеті 

регулюються наступними документами: Конституцією України, Законом України «Про освіту», Законом 

України «Про вищу освіту», Статутом Університету, 2-02-23 Положенням про організацію освітнього 

процесу в ОНМУ, 2-03-132  Положенням про академічну доброчесність в ОНМУ,  

2-02-33 Інструкція для претендентів на участь у конкурсному відборі на заміщення вакантних посад 

науково-педагогічних працівників ОНМУ 

 https://www.onmu.odessa.ua/images/applic/pdf/Instructions_applicants_vacant_positions.pdf 

2-02-15   Положенням про порядок конкурсного відбору деяких категорій науково-педагогічних 

працівників ОНМУ 

https://www.onmu.odessa.ua/images/applic/pdf/Polog_Vidbir_NPP_18_1.pdf   

 https://www.onmu.odessa.ua/images/applic/pdf/Zminy_Polog_Vidbir_NPP_19_1.pdf 

2-02-27 Порядком підвищення кваліфікації  педагогічних і науково-педагогічних працівників ОНМУ 

https://www.onmu.odessa.ua/images/applic/pdf/poloj_advanced_training_internship.pdf 

2-03-34 Правилами внутрішнього розпорядку ОНМУ 

 https://www.onmu.odessa.ua/images/applic/pdf/Rules_internal_procedure.pdf 

,https://www.onmu.odessa.ua/images/applic/pdf/Rules_internal_procedure_add.pdf 

Правила внутрішнього розпорядку вводяться з метою підвищення ефективності праці та зміцнення 

трудової дисципліни, регламентують основні права та обов’язки, норми поведінки і взаємовідносини 

викладачів, студентів, слухачів, аспірантів, докторантів і працівників ОНМУ.  

 

Наведіть посилання 

на веб-сторінку, яка 

містить інформацію 

про оприлюднення на 

офіційному веб-сайті 

ЗВО відповідного 

проекту з метою 

отримання зауважень 

та пропозиції 

https://58fe96c0-13f2-47b0-82c7-

b65721d422bb.filesusr.com/ugd/54ab9d_429f7047b54f4aefaf53fdf0117961c8.pdf 

https://www.onmu.odessa.ua/images/applic/pdf/Instructions_applicants_vacant_positions.pdf
https://www.onmu.odessa.ua/images/applic/pdf/Polog_Vidbir_NPP_18_1.pdf
https://www.onmu.odessa.ua/images/applic/pdf/Zminy_Polog_Vidbir_NPP_19_1.pdf
https://www.onmu.odessa.ua/images/applic/pdf/poloj_advanced_training_internship.pdf
https://www.onmu.odessa.ua/images/applic/pdf/Rules_internal_procedure.pdf
https://www.onmu.odessa.ua/images/applic/pdf/Rules_internal_procedure_add.pdf


заінтересованих 

сторін 

(стейкхолдерів). 

Адреса веб-сторінки 

Наведіть посилання 

на оприлюднену у 

відкритому доступі в 

мережі Інтернет 

інформацію про 

освітню програму 

(включаючи її цілі, 

очікувані результати 

навчання та 

компоненти) 

https://onmu.odessa.ua/images/applic/pdf/opp_271_safe_shipping_20_2.pdf 

 

10. Навчання через дослідження 

Продемонструйте, що зміст освітньо-наукової програми відповідає науковим інтересам аспірантів (ад’юнктів) - 

Опишіть, яким чином зміст освітньо-наукової програми забезпечує повноцінну підготовку здобувачів вищої освіти до 

дослідницької діяльності за спеціальністю та/або галуззю 
- 

Опишіть, яким чином зміст освітньо-наукової програми забезпечує повноцінну підготовку здобувачів вищої освіти до 

викладацької діяльності у закладах вищої освіти за спеціальністю та/або галуззю 
- 

Продемонструйте дотичність тем наукових досліджень аспірантів (ад’юнктів) напрямам досліджень наукових керівників - 

Опишіть з посиланням на конкретні приклади, як ЗВО організаційно та матеріально забезпечує в межах освітньо-

наукової програми можливості для проведення і апробації результатів наукових досліджень аспірантів (ад’юнктів) 
- 

Проаналізуйте, як ЗВО забезпечує можливості для долучення аспірантів (ад’юнктів) до міжнародної академічної 

спільноти за спеціальністю, наведіть конкретні проекти та заходи 
- 

Опишіть участь наукових керівників аспірантів у дослідницьких проектах, результати яких регулярно публікуються 

та/або практично впроваджуються 
- 

Опишіть чинні практики дотримання академічної доброчесності у науковій діяльності наукових керівників та аспірантів - 



(ад’юнктів) 

Продемонструйте, що ЗВО вживає заходів для виключення можливості здійснення наукового керівництва особами, які 

вчинили порушення академічної доброчесності 
- 

 

11. Перспективи подальшого розвитку ОП 

 

Якими загалом є 

сильні та слабкі 

сторони ОП? 

Якими є 

перспективи 

розвитку ОП 

упродовж 

найближчих 3 років? 

Які конкретні заходи 

ЗВО планує 

здійснити задля 

реалізації цих 

перспектив? 
 

Сильні сторони:  

1. Високий регіональний рейтинг Одеського національного морського університету, багаторічні 

традиції у підготовці фахівців морегосподарського комплексу. 

2. На кафедрі «Судноводіння і морська безпека» проводиться комплексна підготовка здобувачів вищої 

освіти за всіма рівнями вищої освіти: бакалаврський, магістерський, освітньо-науковий, що дає 

можливість системно готувати фахівців високої кваліфікації. 

3.  Розвинуті навчально-методична та матеріально-технічна бази. 

4. Застосування спеціалізованих комп’ютерних тренажерів у навчальному процесі, що вимагаються 

Міжнародною конвенцією з питань підготовки і дипломування моряків та несення вахти 1978р, з 

поправками. 

5. До розробки ОП та провадження освітнього процесу залучені науково-педагогічні працівники з 

високим рівнем компетентності, практичного досвіду роботи, професійною  академічною  

кваліфікацією. 

6. Хоча ОП започаткована у 2019р. спостерігається стійке збільшення кількості студентів, що бажають 

навчатися за даною програмою. Крім того, серед студентів, що вступають на навчання за цією ОП, 

спостерігається значна кількість студентів, що завершили навчання на освітньому рівні «бакалавр» в 

інших морських закладах вищої освіти 

7. Конструктивна співпраця з роботодавцям щодо оцінки якості освітньої програми, працевлаштування 

випускників. 

8. Тісна співпраця з представниками вітчизняних і іноземних судноплавних компаній щодо залучення 

студентів до практичної підготовки. 

9. Високий рівень володіння професорського-викладацького складу англійською мовою, в тому числі 

на рівні В2. 

 



Слабкі сторони: 

 Неописані відповідні процедури здійснення підготовки студентів за дуальною формою освіти 

враховуючи особливості ОП Безпека судноплавства на другому (магістерському) рівні. 

 Недосконалі механізми опитувань рівня задоволеності студентів і роботодавців. 

 Не в повній мірі реалізується алгоритм залучення найбільшої кількості роботодавців та колишніх 

випускників, до розробки, рецензування та вдосконалення ОП.  

 Обмежений зворотній зв’язок з роботодавцями іноземних судноплавних компаній, щодо 

формування компетентностей випускника. 

 Обмежені вимоги до формування компетентностей щодо оцінки енергетичної ефективності 

сучасних суден при їх проектуванні та експлуатації. 

 Рівень оновлення матеріальної бази відстає від темпів впровадження науково-технічних досягнень в 

судноплавній галузі. 

 До роботи над підготовкою магістерської випускної роботи студенти долучаються лише в 

останньому семестрі, доцільно цю процедуру розпочати на початку навчального процесу в 

магістратурі. 

 ОП започаткована в ОНМУ вперше з 2019р., тому потребують удосконалення низки механізмів, 

щодо організації тісної взаємодії в системі: «здобувач – викладач – адміністрація ОНМУ – 

роботодавець». 

 

Якими загалом є 

сильні та слабкі 

сторони ОП? 

Якими є 

перспективи 

розвитку ОП 

упродовж 

найближчих 3 років? 

Які конкретні заходи 

ЗВО планує 

Перспективи розвитку ОП Безпека судноплавства пов’язані з її удосконаленням  та внесенням змін після 

затвердження Стандарту вищої освіти України зі спеціальності 271  Річковий та морський транспорт 

освітнього рівня «магістр», подоланням її слабких сторін. Керуючись документами Європейського 

простору вищої освіти, зокрема Стандартами і рекомендаціями щодо забезпечення якості в Європейському 

просторі (ESG) – 2015, модернізувати систему забезпечення якості освіти в ОНМУ. Задля реалізації цих 

перспектив ОНМУ планує здійснити наступні заходи: 

1. Підвищення кваліфікації НПП зорієнтувати на: зарубіжне стажування; участь у наукових проектах; 

отримання сертифікатів В2 на знання іноземної мови; широке залучення до участі в міжнародних 

проектах, конференціях, тренінгах; захист дисертацій третього (освітньо-наукового) рівня. 

2. Активізувати роботу щодо залучення роботодавців, членів професійних об’єднань та студентів до 

процесу періодичного перегляду і вдосконалення ОП та інших основних процедур забезпечення 



здійснити задля 

реалізації цих 

перспектив? 
 

якості вищої освіти. 

3. Запровадити електронну систему  анонімного опитування роботодавців та студентів, розробити 

комплексні критерії оцінювання результатів навчання, постійно  оновлювати Каталог дисциплін 

вільного вибору студентів. 

4.  Оновлення  навчальних планів, навчально-методичних матеріалів робочою групою, викладачами, 

що забезпечують навчальний процес та  роботодавцями. Постійне вдосконалення системи 

моніторингу компетентностей випускників. 

5. Підвищення конкурентоспроможності Університету через збільшення контингенту студентів та 

покращення якості навчання. 

6.  Розширення міжнародних зв’язків з морськими університетами (академіями). 

Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти 

Назва 

освітнього 

компонента 

Вид компонента Поле для завантаження 

силабуса або інших 

навчально- методичних 

матеріалів 

Охорона праці та 

цивільний захист в галузі 

Якщо освітній компонент потребує спеціального 

матеріально-технічного та/або інформаційного 

забезпечення, наведіть відомості щодо нього* 

Охорона праці та 

цивільний захист 

в галузі 

Навчальна 

дисципліна 

Охорона праці та 

цивільний захист в галузі. 

pdf pdf 

Спеціалізована аудиторія для проведення практичних 

занять № 310 (стенди) 

Організація 

морської безпеки 

і управління 

ризиками 

Навчальна 

дисципліна 

Організація морської 

безпеки і управління 

ризиками. pdf pdf 

Для читання лекцій передбачена лекційна аудиторія, в якій 

стаціонарно встановлено мультимедійний проектор та 

комп’ютер. 

Для практичних занять з усіх дисциплін використовуються 

переносні мультипроектори, ноутбуки (Toshiba).  

 

Переддипломна 

практика 

практика Переддипломна практика. 

pdf pdf 

Мультимедіа, посібники  



Дипломне 

проектування 

дослідницька 

робота 

Методичні рекомендації, 

щодо написання 

дипломної роботи pdf pdf 

Посібники, підручники 

Гідрометеорологі

чне забезпечення 

судноплавства 

Навчальна 

дисципліна 

Гідрометеорологічне 

забезпечення 

судноплавства. pdf pdf 

Для читання лекцій передбачена лекційна аудиторія, в якій 

стаціонарно встановлено мультимедійний проектор та 

комп’ютер. 

Для практичних занять з усіх дисциплін використовуються 

переносні мультипроектори, ноутбуки (Toshiba).  

 

  

Забезпечення 

навігаційної 

безпеки плавання 

Навчальна 

дисципліна 

Курсова робота 

(проєкт) 

Забезпечення навігаційної 

безпеки плавання. pdf pdf 

Для читання лекцій передбачена лекційна аудиторія, в якій 

стаціонарно встановлено мультимедійний проектор та 

комп’ютер. 

Для практичних занять з усіх дисциплін використовуються 

переносні мультипроектори, ноутбуки (Toshiba).  

 

Організація 

управління 

судном 

Навчальна 

дисципліна 

Організація управління 

судном. pdf pdf 

Для читання лекцій передбачена лекційна аудиторія, в якій 

стаціонарно встановлено мультимедійний проектор та 

комп’ютер. 

Для практичних занять з усіх дисциплін використовуються 

переносні мультипроектори, ноутбуки (Toshiba).  

 

 

Суднові 

автоматизовані 

системи  

управління 

судном 

Навчальна 

дисципліна 

Суднові автоматизовані 

системи  управління 

судном. pdf pdf 

Для читання лекцій передбачена лекційна аудиторія, в якій 

стаціонарно встановлено мультимедійний проектор та 

комп’ютер. 

Для практичних занять з усіх дисциплін використовуються 

переносні мультипроектори, ноутбуки (Toshiba).  

 

 

Управління Навчальна Управління процесами Для читання лекцій передбачена лекційна аудиторія, в якій 



процесами 

рятування і 

пошуку на морі 

дисципліна рятування і пошуку на 

морі. pdf pdf 

стаціонарно встановлено мультимедійний проектор та 

комп’ютер. 

Для практичних занять з усіх дисциплін використовуються 

переносні мультипроектори, ноутбуки (Toshiba).  

 

 

Безпечна 

організація 

морських 

перевезень 

Навчальна 

дисципліна 

Курсова робота 

(проєкт) 

Безпечна організація 

морських перевезень. pdf 

pdf 

Для читання лекцій передбачена лекційна аудиторія, в якій 

стаціонарно встановлено мультимедійний проектор та 

комп’ютер. 

Для практичних занять з усіх дисциплін використовуються 

переносні мультипроектори, ноутбуки (Toshiba).  

 

 

Законодавство і 

політика в 

морській сфері 

Навчальна 

дисципліна 

Законодавство і політика в 

морській сфері. pdf pdf 

Ноутбук (Toshiba). 

 

 

Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП 

ID 

виклада

ча 

ПІБ 

викладача 

Посада Структурний 

підрозділ, у 

якому 

працює 

викладач 

Інформація про 

кваліфікацію 

викладача 

Стаж 

науково-

педагогічн

ої роботи 

Навчальні 

дисципліни, що 

їх викладає 

викладач на ОП 

Обґрунтування 

71886 Котенко  

Олег 

Васильович 

Старший 

викладач 

кафедри 

«Безпека 

життєдіяльнос

ті, екологія та 

Кафедра 

«Безпека 

життєдіяльнос

ті, екологія та 

хімія» 

Вище військово-

морське 

училище ім. 

Ф.Е.Дзержинсь-

кого,  1980 р. 

спеціальність: 

45 років Охорона праці та 

цивільний захист 

в галузі 

Академічна та 
професійна 
кваліфікація забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних результатів 

навчання, що 
засвідчується 
виконанням 6 видів та 
результатів 



хімія» електроенергети

ка, кваліфікація:  

військовий 

інженер-

електрик 

професійної діяльності, 
перелічених в п. 30 

Ліцензійних умов 

 

П1 
Галактіонова Н.П., 
Котенко О.В., 
Шестакова М.В.. 
«Інформаційне 
перевантаження 

організму людини. Її 
наслідки та засоби 
профілактики»  
Наукове видання 
«Науковий погляд у 
майбутнє» – Випуск № 
11. Том 1. – Одесса: 
КУПРИЕНКО СВ, 2018 

– С.9-15. 

П3 
Котенко О.В., 
Галактіонова Н.П. 
«Охорона праці в 
галузі» Навчальний 
посібник для 
спеціальності 275 

Транспортні технології 
(на морському і 
річковому транспорті) 
Одеса, ОНМУ, 2019 – 
114 с. 
 

П10 
Виконував обов'язки 

завідувача кафедри 
«БЖД, екологія та 
хімія» з 19.11.2015 по 
30.06.2016  
(наказ ректора № 256 
вк/о від 20.11.2015) 
 

П13 
1.Котенко О.В. 

«Охорона праці в 
галузі 



(Суднобудування)» 
Конспект лекцій, 

ОНМУ, 2014 – 76 с. 
2.Котенко О.В. 
«Основи охорони 
праці» 
Конспект лекцій, 
ОНМУ, 2015 – 76 с. 
3.Котенко О.В. 
«Основи охорони 

праці» (продовження) 
Конспект лекцій, 
ОНМУ, 2016 – 90 с. 
2.Котенко О.В. 
«Вентиляція суднових 
приміщень під час 
ремонту» Методичні 
вказівки. ОНМУ, 2016 

– 28с. 
3.Котенко О.В. 
«Небезпеки у 
сучасному 
урбанізованому 
середовищі та захист 
від них» Методичні 
вказівки. ОНМУ, 2017 

– 14 с. 
4.Котенко О.В. 
«Соціально-політичні 
небезпеки та захист від 
них» Методичні 
вказівки Прив. вид-во, 
2018 – 21 с. 
5.Котенко О.В. 

«Безпека праці в судно 
будуванні» Конспект 
лекцій Прив. вид-во, 
2018 – 51 с. 
6.Котенко О.В. 
«Комбіновані 
небезпеки та захист від 
них» Прив вид-во, 
2019, 20 с. 

7.Котенко О.В. 
Галактіонова Н.П. 



«Охорона праці в 
галузі» Конспект 

лекцій для 
спеціальності 275 
Транспортні технології 
(на морському і 
річковому транспорті) 
ОНМУ, 2019 -90 с. 
 

П14 

1. Керівництво 
студентом, який зайняв 
призове місце на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської олімпіади 
з дисципліни «Безпека 
життєдіяльності» у 
2016-2017, 2017-2018, 

2018-2019 навчальних 
роках. 
2. Робота у складі журі 
Всеукраїнської 
студентської олімпіади 
з дисципліни «Безпека 
життєдіяльності»» у 
2014-2015; 2015-2016; 

2016-2017; 2017-2018; 
2018-2019 навчальних 
роках. 
3.Керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком з 
поглибленого вивчення 
Охорони праці. 

(наказ Ректора ОНМУ 
від 11.10.18 № 258-орг 
про призначення 
керівника 
студентського 
наукового гуртка) 

 

П17 
Досвіт практичної 

діяльності за 
спеціальністю – 25 



років. 

 

233224 Шахов 

Анатолій 

Валентинович 

Професор 

кафедри 

«Технічне 

обслуговуван

ня і ремонт 

суден» 

 

Кафедра 

«Технічне 

обслуговуван

ня і ремонт 

суден» 

Одеський 

інститут 

інженерів 

морського 

флоту, 1985, 

спеціальність: 

суднові 

енергетичні 

установки, 

кваліфікація: 

інженер-механік 

 

Диплом 

кандидата наук  

КД № 009023, 

виданий 

29.11.89, атестат 

професора ДЦ 

№ 004881, 

диплом 

професора 12 

ПР № 010920, 

виданий 

29.09.15 

 

 Організація 

морської безпеки 

і управління 

ризиками 

Академічна та 
професійна 
кваліфікація забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних результатів 
навчання, що 
засвідчується 

виконанням 7 видів та 
результатів 
професійної діяльності, 
перелічених в п. 30 
Ліцензійних умов 

 

П1 
1. Fesenko T., Shakhov 

A. Modeling of maturity 
of gender-oriented 
project management 
office. Eastern-European 
Journal of Interiorise 
Technologies. 2017. Vol. 
5. # 3(89). P. 30-38. doi: 
10.15587/1729-
4061.2017.110286. 

Scopus 
2. Fesenko T., Shakhov 
A. Modeling of 
customer-oriented 
construction project 
management using the 
gender logic sуstems. 
Eastern-European 

Journal of Interiorise 
Technologies. 2018. Vol. 
1. # 3(91). P. 50-59. doi: 
10.15587/1729-
4061.2018.123124. 

Scopus 

 

П2 

1. Фесенко Т.Г., Шахов 
А.В. Ідентифікація 
креативних завдань у 



проектному 
менеджменті із 

використанням 
тендерного підходу. 
Управління розвитком 
складних систем. 2018, 
№ 33. - С. 92-101. 
2. Оцінка ризиків в 
інноваційних проектах 
методом достовірних 

еквівалентів /В.М. 
Пітерська, А.В. Шахов 
// Вісник ХПІ: Збірник 
наукових праць. Серія: 
Стратегічне 
управління. – Х.: НТУ 
«ХПІ», 2017. - № 2 
(1224). – С. 35-41. 

3. Экологический 
менеджмент 
предприятий по 
утилизации морских 
судов / Л.В. 
Пизинцали, А.В. 
Шахов // Збірник 
наукових праць 

Інституту геохімії 
навколишнього 
середовища НАН 
України. – Київ: НАН 
України, 2016. – Вип.. 
26. – С. 50-59. 
4. Влияние расхода 
горюче-смазочных 

материалов на 
стоимость жизненного 
цикла судна / Л.В. 
Пизинцали, А.В. 
Шахов, Н.И. 
Александровская // 
Проблемы техники: 
Науково-виробничий 
журнал. – Одесса: 

ОНМУ, Хмельницький: 
ХНУ. – 2015. -  Вип. 1. 



– С. 67-75. 
5. Модель управления 

стоимостью 
жизненного цикла 
судна / А.В. Шахов, 
Л.В. Пизинцали // 
Проблемы техники:  
Науково-виробничий 
журнал. – Одесса: 
ОНМУ, Хмельницький: 

ХНУ. – 2014. -  Вип. 3. 
– С. 9-16. 

 

П3 
1. Бокарева М.О., 
Шахов А.В., Шахов 
В.І. Економіка ремонту 
суден: Навчальний 

посібник. – Одесса: 
ОНМУ, 2016. – 129 с.  

П4 
Науковий консультант 
здобувача ступеня 
доктора технічних наук 
Чимшира В.І. – 2017 
рік 

 

П10 
Працює на посаді 
проректора з 
навчально-
організаційної роботи. 

П16 
Академік транспортної 

академії України. 
 

П17 
Досвід практичної 
діяльності за 
спеціальністю – 30 
років. 

 

233762 Васалатій 

Надія  

Доцент 

кафедри 

Кафедра 

«Судноводінн

Одеський 

державний 

7 років Гідрометеорологі

чне забезпечення 

Академічна та 
професійна 
кваліфікація забезпечує 



Василівна «Судноводінн

я і морська 

безпека» 

я і морська 

безпека» 

екологічний 

університет, 

2013р., 

спеціальність: 

метеорологія, 

кваліфікація: 

магістр з 

метеорології 

 

Диплом 

кандидата наук  

ДК № 024825, 

виданий 

31.10.14 р. 

 

судноплавства досягнення цілей та 
програмних результатів 

навчання, що 
засвідчується 
виконанням 5 видів та 
результатів 
професійної діяльності, 
перелічених в п. 30 
Ліцензійних умов 

 

П2 
1. Васалатий Н.В., 
Тімофеева О.С., Дакка 
В.С., Пенкова І.Н. 
Интенсификация 
учебного процесса в 
колледже на основе 
модульных систем 

обучения. Матеріали  
ХХШ  міжнародної 
науково- методичної  
конференції « 
Управління якістю 
підготовки фахівців» 
частина1, 21-22. квітня 
201р.- Одеса: Одеська 

державна академія 
будівництва та 
архітектури, 2016. - с. 
22. 
2. Панченко О.О., 
Васалатій Н.В., 
Ковальчук В.В. 
Nanometrology: 

nanoparticles at the solid 
state matrix(optical 
aspect). Матеріали 
дев’ятої міжнародної 
наукової – практичної 
конференції 
«Інтегровані  
інтелектуальні робото-
технічні 

комплекси»(ІІРТК-
2016, 17-18 травня 



2016р. - Київ: 
Національний 

авіаційний університет, 
2016. - с. 73-75.  
3. Дюльгер М.О., 
Васалатій Н.В., Флоря 
Л.В. Проблема 
розвитку критичного 
мислення у студентів 
вищих навчальних 

закладів. Матеріали 
ювілейної  ХХ 
міжнародної науково- 
методичної  
конференції « 
Управління якістю 
підготовки фахівців» 
частина1, 23-24 квітня 

2015 р.- Одеса: Одеська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури, 2015.  -с. 
53. 
4. Васалатий Н.В. 
Агроклиматические 
условия и 

формирование 
приростов 
агроэкологических 
категорий урожайности 
озимого рапса. / Н.В. 
Васалатий // Культура 
народов 
Причерноморья. – 

Симферополь. – 2013. – 
вип. 257. – С. 228-232. 
5. Васалатій Н.В. 
Агрометеорологічні 
умови росту та 
розвитку озимого 
ріпаку в осінній період 
вегетації / Н.В. 
Васалатій // Вісник 

Одеського державного 
екологічного 



університету. – 2010. – 
вип. 10. – С. 150-156. 

6. Васалатій Н.В. 
Агрометеорологічні 
умови росту та 
розвитку озимого 
ріпаку в весняно–літній 
період вегетації / Н.В. 
Васалатій // Вісник 
Одеського державного 

екологічного 
університету. – 2012. – 
вип. 14. – С. 132-141. 
7. Васалатій Н.В. 
Вплив 
агрометеорологічних 
умов на формування 
площі листової 

поверхні та 
фотосинтетичну 
продуктивність 
озимого ріпаку в 
осінньо-зимовий період 
вегетації / Н.В. 
Васалатій // Вісник 
Одеського державного 

екологічного 
університету. – 2013. –  
вип. 15. – С. 110-119. 
8. Полевой А.Н. 
Модель формирования 
агроэкологических 
категорий урожайности 
озимого рапса / А.Н. 

Полевой, Н.В. 
Васалатий // Труды 
ГМНИЦ РФ: 
Гидрометеорологическ
ие прогнозы. – М. – 
2013. – вып. 349. – С. 
176-187.  
9. Васалатий Н.В. 
Метод анализа 

иерархии: 
практическое 



приложение / 
Васалатий Н.В., 

Долинская Л.В., 
Зубченко О.В.// Вісник 
інженерної академії 
України.-2015.- вип. 1.- 
С.279-281. 
 

 

П3 

1.Монографія під 
редакцією С.М. 
Степаненко, А.М. 
Польового «Кліматичні 
ризики функціонування 
галузей економіки 
України в умовах зміни 
клімату» (Розділ 7.2. 

Т.К. Костюкевич, Н.В. 
Васалатий, В.М. 
Ситов). Одесса: «ТЕС», 
2018, 520 с. 
 

П10 
Завідувач відділу 
Програмування, 

обслуговування 
комп’ютерних систем 
та мереж. 
 

П13 
1.Васалатій Н.В. 
Метеорологія та 
океанографія // 

Конспект лекцій – 
Одесса: ОНМУ, 2017. – 
92 с. 
2.Васалатій Н.В. 
Метеорологія та 
океанографія // 
Навчально-методичні 
вказівки для 
проведення практичних 

занять і самостійної 
роботи студентів – 



Одесса: ОНМУ, 2018. – 
24 с. 

3.Васалатій Н.В. 
Запобігання 
забруднення морського 
середовища // Конспект 
лекцій – Одесса: 
ОНМУ, 2018. – 71 с. 
 

П17 

Досвіт практичної 
 діяльності за 
 спеціальністю – 6 
років. 
 

311041 Бичковський  

Юрий 

В’ячеславович 

Старший 

викладач 

кафедри 

«Судноводінн

я і морська 

Кафедра 

«Судноводінн

я і морська 

безпека» 

Одеське вище 

інженерне 

морське 

училище, 1978 

р., 

спеціальність: 

судноводій на 

морських 

шляхах, 

кваліфікація: 

інженер-

судноводій 

7 років Організація 

управління 

судном 

Академічна та 
професійна 

кваліфікація забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних результатів 
навчання, що 
засвідчується 
виконанням 5 видів та 
результатів 
професійної діяльності, 
перелічених в п. 30 

Ліцензійних умов 

 

П 2 
1. Human element – 
brief evaluation of this 
phenomenon among 
Ukrainian seafarers. 
2. Аналіз використання 

сучасних механізмів 
менеджменту на 
морському флоті і 
ефективність їх впливу 
на безпеку 
мореплавства. 
3. Importance of 
leadership and 

assessment of this factor 
among Ukrainian 
seafarers. 



4. Importance of the 
situational awareness 

and assessment of 
knowledge of this factor 
among Ukrainian 
seafarers. 
5. Людський елемент. 
Складові фактори 
«людського елемента». 
Розуміння сутності 

даного феномена серед 
українських моряків. 

 

П6 
1.Метеорологія на 
англійський мові в 
обсязі 40 аудиторних 
годин на рік. 

2.Управління судном 
на англійський мові в 
обсязі 86 аудиторних 
годин на рік. 

П 13 
1. Навчальний 
посібник «Подготовка 
члена экипажа судна, 

имеющего обязанности 
по охране судна». 
2. Навчальний 
посібник «MARPOL 
73/78». 
3. Більш 150 
навчальних програм, 
планів, методичних 

вказівок на російської 
та англійської мовах 
для підготовки моряків 
в тренажерних центрах 
України «АВАНТ», 
«МОРТЕЛЕКОМ». 

 

П 16 
1.Член THE 

NAUTICAL 
INSTITUTE, London, 



UK; 
2.«Асоціація морських 

капітанів Одесі», член 
Ради 
 

П17 
Досвіт практичної 
діяльності за 
спеціальністю – 41 рік. 

 

 

272610 Бурлаченко 

Дементій 

Анатолійович 

Старший 

викладач 

кафедри 

«Судноводінн

я і морська 

Кафедра 

«Судноводінн

я і морська 

безпека» 

Одеська 

національна 

морська 

академія, 2011 

р., 

спеціальність: 

судноводіння, 

кваліфікація: 

магістр з 

судноводіння 

2 роки Управління 

процесами 

рятування і 

пошуку на морі 

Академічна та 
професійна 
кваліфікація забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних результатів 
навчання, що 

засвідчується 
виконанням 4 видів та 
результатів 
професійної діяльності, 
перелічених в п. 30 
Ліцензійних умов 

 

П 10 
1.Заступник завідувача 

кафедрою СМБ з 
практичної підготовки 
студентів 
 

П 13 
1. Навігація і лоція // 
Конспект лекцій. С. 
160 

2. Навігація і лоція // 
Методичні вказівки для 
проведення практичних 
занять. С. 50 
3.Навігація і лоція // 
Методичні вказівки для 
самостійної роботи 
студентів. С. 50 

 

П 16 
- Член «Асоціація 



морських капітанів 
Одеси». 

 

П 17 
Досвіт практичної 
діяльності за 
спеціальністю – 8 
років. 

 

 

55899 Логінов  

Олег 

Володимирови

ч 

Доцент 

кафедри 

«Морське 

право» 

Кафедра 

«Морське 

право» 

Одеський 

інститут 

підприємництва 

та права, 1999р., 

спеціальність: 

правознавство, 

кваліфікація: 

юрист. 

 

Одеський 

національний 

морський 

університет, 

2018р., 

спеціальність: 

Річковий та 

морський 

транспорт, 

освітня 

програма 

«Експлуатація 

суднових 

енергетичних 

установок» 

20 років Законодавство і 

політика в 

морській сфері 

Морські 

адміністрації 

Академічна та 
професійна 
кваліфікація забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних результатів 
навчання, що 
засвідчується 

виконанням 5 видів та 
результатів 
професійної діяльності, 
перелічених в п. 30 
Ліцензійних умов 

П. 1 
2019 IEEE 14th 
International Conference 
on Computer Sciences 

and Information 
Technologies (CSIT). 
Lviv. 2019. DOI: 

10.1109/STC-

CSIT.2019.8929887 

(індексація в SCOPUS 

 

П. 2 

1.Логинов О. В. 
Оптимизация  
структуры 
маркетинговых 
мероприятий проекта 
«вступительная 
кампания вуза» / О. В.  
Логинов // Вісник ХПІ. 

- №  2 (1111), 2015. – 
С.189–193. 
2.Логинов О. В. 

https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/8910522/proceeding
https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/8910522/proceeding
https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/8910522/proceeding
https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/8910522/proceeding
https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/8910522/proceeding
https://doi.org/10.1109/STC-CSIT.2019.8929887
https://doi.org/10.1109/STC-CSIT.2019.8929887


Организация 
распределения заданий 

по подразделениям 
проектно-
ориентированного 
ВУЗа / О. В.  Логинов,  
С. П.  Онищенко // 
Технологический аудит 
и резервы 
производства. – 2016. – 

№ 4(3). –  С.61–67. 
3.Логинов О.В. Эффект 
от организации 
проектно-
ориентированного 
ВУЗа / О.В.Логинов// 
Тези доповідей ХIII  
Міжнародної 

конференції 
«Управління 
проектами у розвитку 
суспільства» , Київ, 13 
– 14 травня 2015. – К: 
КНУБА, 2015.- С.155-
157. 
4.Логінов О. В. 

Адміністративна 
відповідальність за 
забруднення морського 
середовища/ О. В.  
Логинов // Юридичний 
науковий журнал. – 
Lex Portus №3`2018– 
С.208–218. 

5.Логінов О. В. Окремі 
аспекти державного 
регулювання діяльності 
крюїнгових компаній/ 
О. В.  Логинов // 
Юридичний науковий 
журнал. – Lex Portus № 
4`2018– С.89–98. 
6.Логінов О. В. 

Організаційно-правове 
забеспечення 



пересування товарів 
вантажів на морському 

транспорті та значення 
логістичних првайдерів 
в прцесі межнародного 
перевантаження/ О. В.  
Логинов // Юридичний 
науковий журнал. – 
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Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та оцінювання 

 

 

 

Результати навчання Методи навчання Форми оцінювання 

Охорона праці та цивільний захист в галузі 

Уміння зрозуміло та недвозначно доносити та обґрунтовувати 

теоретичні та професійні знання у сфері суднової безпеки до 

фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються. 

        Уміння приймати рішення та проводити дії у непередбачених 

умовах,  зокрема під час аварійних ситуацій та отримання сигналу 

лиха на морі, для захисту та безпеки пасажирів, екіпажу, судна і 
вантажу, координувати пошуково-рятувальні операції 

Критичний аналіз проблем під час проведення професійній 
діяльності та досліджень на межі предметних галузей. 

 

Лекційні заняття, 

лабораторні заняття, 

практичні заняття 

залік 



Організація морської безпеки і управління ризиками 

Уміння здобувати системні знання сфері безпеки 

судноплавства, навігації і управління суднами на рівні новітніх 

досягнень. 

          Уміння  розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі 

морського та річкового транспорту або у процесі навчання, що 

передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та 

характеризується проблемною визначеністю умов і вимог 

Уміння до набуття спеціалізованих концептуальних знань на 

рівні новітніх досягнень, які є основою для оригінального мислення 

та інноваційної діяльності, зокрема у контексті інноваційної і 

дослідницької діяльності. 

           Уміння зрозуміло та недвозначно доносити та обґрунтовувати 

теоретичні та професійні знання у сфері суднової безпеки до 

фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються 

           Уміння  щодо оцінки ризиків від пошкоджень та дефектів, що 

спричиняються операціями з завантаження та розвантаження; 

виявлення елементів конструкції судна, які мають вирішальне 

значення для його безпеки; визначення причин корозії у вантажних 

приміщеннях та баластних танках, а також яким чином можливо 

визначити та попередити корозійні пошкодження 

           

Лекційні заняття, 

практичні заняття 

екзамен 

Гідрометеорологічне забезпечення судноплавства 

Уміння оцінювати прогнозування метеорологічних умов плавання, 

беручи до уваги наявну і прогнозовану погоду в районі плавання, 

враховуючи місцеві метеорологічні умови для можливої коректури 

шляху судна та безпечного виконання рейсу 

Лекційні заняття, 

практичні заняття 

екзамен 

Забезпечення навігаційної безпеки плавання 

Уміння  розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі морського 

та річкового транспорту або у процесі навчання, що передбачає 

проведення досліджень та/або здійснення інновацій та 

Лекційні заняття, 

практичні заняття 

екзамен 



характеризується проблемною визначеністю умов і вимог 

     Уміння до набуття спеціалізованих концептуальних знань на 

рівні новітніх досягнень, які є основою для оригінального мислення 

та інноваційної діяльності, зокрема у контексті інноваційної і 

дослідницької діяльності. 

         Оцінка якості організації проробки рейсу судна  згідно з 

вимогами про встановлення шляхів руху суден з урахуванням 

обмеження діючої осадки судна та інших обставин  для безпечного 

виконання рейсу  

        Уміння оцінювати ризики при маневруванні та управлянні 

судном в будь-яких умовах з застосуванням відповідних методів 

визначення місцезнаходження астрономічними методами, а також з 

використанням сучасних електронних радіолокаційних засобів, 

звертаючи особливу увагу на знання їхніх принципів роботи, 

обмежень, джерел помилок та вміння виявити неправильні 

показання та володіння методами корекції для отримання точного 

визначення місцезнаходження; взаємозв’язку та оптимального 

використання всіх наявних навігаційних даних для здійснення 

плавання 

Організація управління судном 

Уміння здобувати системні знання сфері безпеки судноплавства, 

навігації і управління суднами на рівні новітніх досягнень 

      Уміння  розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі 

морського та річкового транспорту або у процесі навчання, що 

передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та 

характеризується проблемною визначеністю умов і вимог 

       Уміння до набуття спеціалізованих концептуальних знань на 

рівні новітніх досягнень, які є основою для оригінального мислення 

та інноваційної діяльності, зокрема у контексті інноваційної і 

дослідницької діяльності 

        Уміння аналізувати вплив водотоннажності, осадки, диференту, 

Лекційні заняття, 

практичні заняття 

екзамен, залік 



швидкості та запасу глибини під кілем на маневрені якості судна; 

впливу вітру та течії на керування судном; ефекту просідання, 

впливу мілководдя і т.п.; належних процедур постановки на якір та 

швартування 

         Уміння оцінювати ризики при маневруванні та управлянні 

судном в будь-яких умовах з застосуванням відповідних методів 

визначення місцезнаходження астрономічними методами, а також з 

використанням сучасних електронних радіолокаційних засобів, 

звертаючи особливу увагу на знання їхніх принципів роботи, 

обмежень, джерел помилок та вміння виявити неправильні 

показання та володіння методами корекції для отримання точного 

визначення місцезнаходження; взаємозв’язку та оптимального 

використання всіх наявних навігаційних даних для здійснення 

плавання 

Суднові автоматизовані системи  управління судном 

      Уміння здобувати системні знання сфері безпеки судноплавства, 

навігації і управління суднами на рівні новітніх досягнень 

       Уміння  розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі 

морського та річкового транспорту або у процесі навчання, що 

передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та 

характеризується проблемною визначеністю умов і вимог 

        Уміння оцінювати безпеку і відповідні ризики судна при його 

обробці, завантаженні, розміщенні, кріпленні, догляді під час рейсу 

та розвантаженні вантажів, зокрема навалочних вантажів, а також 

небезпечних та шкідливих вантажів, та їхній вплив на безпеку 

людського життя й судна; впливу вантажу, зокрема вантажів великої 

ваги, на мореплавність та остійність судна 

Уміння оцінювати ризики при маневруванні та управлянні судном в 

будь-яких умовах з застосуванням відповідних методів визначення 

місцезнаходження астрономічними методами, а також з 

використанням сучасних електронних радіолокаційних засобів, 

Лекційні заняття, 

практичні заняття 

залік 



звертаючи особливу увагу на знання їхніх принципів роботи, 

обмежень, джерел помилок та вміння виявити неправильні 

показання та володіння методами корекції для отримання точного 

визначення місцезнаходження; взаємозв’язку та оптимального 

використання всіх наявних навігаційних даних для здійснення 

плавання 

        Критичний аналіз проблем під час проведення професійній 
діяльності та досліджень на межі предметних галузей. 

 

Управління процесами рятування і пошуку на морі 

       Уміння здобувати системні знання сфері безпеки судноплавства, 

навігації і управління суднами на рівні новітніх досягнень 

         

Лекційні заняття, 

практичні заняття 

залік 

Безпечна організація морських перевезень 

      Уміння оцінювати безпеку і відповідні ризики судна при його 

обробці, завантаженні, розміщенні, кріпленні, догляді під час рейсу 

та розвантаженні вантажів, зокрема навалочних вантажів, а також 

небезпечних та шкідливих вантажів, та їхній вплив на безпеку 

людського життя й судна; впливу вантажу, зокрема вантажів великої 

ваги, на мореплавність та остійність судна 

        Уміння  щодо оцінки ризиків від пошкоджень та дефектів, що 

спричиняються операціями з завантаження та розвантаження; 

виявлення елементів конструкції судна, які мають вирішальне 

значення для його безпеки; визначення причин корозії у вантажних 

приміщеннях та баластних танках, а також яким чином можливо 

визначити та попередити корозійні пошкодження 

Лекційні заняття, 

практичні заняття 

екзамен, залік 

Законодавство і політика в морській сфері 

        Уміння зрозуміло та недвозначно доносити та обґрунтовувати 

теоретичні та професійні знання у сфері суднової безпеки до 

фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються 

         Уміння  дискутувати за допомогою аналізу інформації та 

Лекційні заняття, 

практичні заняття 

залік 



аргументованому, логічно побудованому доказу власних ідей 

Уміння аналізувати стан міжнародних і вітчизняних нормативно - 

правових актів відносно безпеки людського життя на морі та 

охорони морського навколишнього середовища,  та забезпечувати їх 

реалізацію й дотримання. 

 

 

Загальна інформація про заклад 

Кількість ліцензованих спеціальностей За 1 (бакалаврським) рівнем 19 

За 2 (магістерським) рівнем 12 

За 3 (освітньо-науковим/ освітньо-творчим) рівнем 9 
 

Кількість акредитованих освітніх програм За 1 (бакалаврським) рівнем 1 

За 2 (магістерським) рівнем 8 

За 3 (освітньо-науковим / освітньо-творчим) 

рівнем 

0 

 

Контингент студентів на всіх курсах 

навчання 
На денній формі навчання 3927 

На інших формах навчання (заочна, дистанційна) 1072 
 

Кількість інститутів 3 

Кількість факультетів 4 

Кількість кафедр 30 

Кількість співробітників (всього) • в т.ч. педагогічних 401 

Серед них: - докторів наук, професорів 52 

- кандидатів наук, доцентів 239 
 

Загальна площа будівель, кв. м Серед них: 51599 

- власні приміщення (кв. м) 51599 

- орендовані (кв. м) 0 



- здані в оренду (кв. м) 494,53 
 

Навчальна площа будівель, кв. м Серед них: - 

- власні приміщення (кв. м) 39481 

- орендовані (кв. м) 0 

- здані в оренду (кв. м) 0 
 

Бібліотеки Кількість місць у читальному залі 250 
 

Гуртожитки Кількість гуртожитків 5 

кількість місць для проживання студентів 1300 
 

Запевнення 

Керівник ЗВО Руденко Сергій Васильович 

Гарант освітньої програми Александровська Надія Ігорівна 
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