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1. ОБЛАСТЬ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ 

 

1.1. Стратегічний план розвитку Одеського національного морського університету на період 2020-2025 

роки полягає у забезпеченні високих рейтингових позицій серед переліку провідних університетів 

України та покращення показників рейтингування у світових системах ранжування закладів вищої 

освіти. 

1.2. Враховані примірники знаходяться у: 

     .1  Ректора 

     .2  Проректорів 

     .3 Деканів 

     .4 Директора ФРІС 

     .5 Начальника ЦМВО 

     .6 Начальника ВК 

     .7 Начальника ПФВ 

1.3. Перелік врахованих примірників Стратегічного плану розвитку Одеського національного морського 

університету на період 2020-2025 роки (далі – Стратегічний план) ведеться відділом ліцензування, 

акредитації та моніторингу якості освіти. 

 

2. ПОСИЛАННЯ 

 

2.1. Закон України «Про освіту». 

2.1. Закон України «Про вищу освіту». 

2.3. Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку та критеріїв надання закладу 

вищої освіти статусу національного, підтвердження чи позбавлення цього статусу». 
 

3. СКОРОЧЕННЯ 

 

ОНМУ – Одеський національний морський університет 

ФРІС  – Факультет по роботі з іноземними студентами 

ЦМВО – Центр міжвузівської освіти 

ВК – Відділ кадрів 

ПФВ – Планово-фінансовий відділ 

 

4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

4.1. Від часу утворення Одеського інституту водного транспорту (згодом він називався Одеський 

інститут інженерів водного транспорту, Одеський інститут інженерів морського флоту, Одеський 

національний морський університет) – у 1930 році – і дотепер Одеський національний морський 

університет (далі – Університет) посідає одне з провідних місць в лавах фундаторів інженерно-морської 

освіти як в Україні, так і за її межами.  

Сертифікований відповідно до Міжнародного стандарту ІСО 9001:2015 унікальний у своєму роді 

Університет активно рухається вперед, шукає нові методи і реалізує прогресивні методики підготовки 

сучасних фахівців для потреб України як морської держави та закордонних держав.  
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Вплив Університету на майбутнє забезпечує формування нової корпоративної культури і вдосконалення 

навичок взаємодії всередині організації, що зумовлює розвиток Університету як осередку передових 

ідей, який інтегрований у світовий освітньо-науковий простір. 

Мета розроблення Стратегічного плану розвитку Університету на період 2020-2025 року полягає у 

забезпеченні високих рейтингових позицій серед переліку провідних університетів України та 

покращення показників рейтингування у світових системах ранжування закладів вищої освіти. 

Завданнями розроблення Стратегічного плану розвитку Університету на період 2020-2025 року є: 

 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. 

В якості основи Стратегії розвитку Університету виступає його інноваційний потенціал і багаторічний 

досвід  діяльності в освітній, науковій та виробничій діяльності. 

Стратегічний план розвитку Університету розробляється на виконання вимог Законів України «Про 

освіту» і «Про вищу освіту», а також Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Порядку та критеріїв надання закладу вищої освіти статусу національного, підтвердження чи 

позбавлення цього статусу».  

Стратегічний план розвитку є інструментом, завдяки якому Університет встановлює конкретні, 

адаптовані до потреб суспільства і тенденцій розвитку освіти та науки, цілі.  

Розробка та реалізація Стратегічного плану розвитку Університету дозволить зосередити зусилля і 

оптимізувати розподіл ресурсів для виконання заходів, необхідних для виконання місії Університету і 

забезпечення його розвитку в умовах зростаючої конкуренції. 

При формуванні Стратегічного плану розвитку на 2020-2025 роки Університет враховує, що у цей 

період діятимуть наступні основні чинники: 

 

Виклики: 

 

1.Зростаючі темпи науково-технічного прогресу, наслідком чого є постійна необхідність оновлення 

матеріально-технічної бази навчального процесу і наукових досліджень; 

2.Швидка зміна вимог ринку праці щодо професійних компетентностей працівників; 

3.Демографічна криза, наслідком якої є зменшення кількості абітурієнтів, а відтак і зменшення 

чисельності здобувачів освіти в групах; 

4.Невпорядкованість процедур акредитації освітніх програм та інституційного аудиту; 

5.Недостатня кількість територіально відокремлених структурних підрозділів, які б готували 

потенційних абітурієнтів для університету. 

 

Можливості: 

 

1.Закони України «Про освіту» і «Про вищу освіту» розширюють автономію закладу вищої освіти і 

створюють для університету можливості оперативно реагувати на нові виклики, швидко адаптувати свої 

освітні програми до зміни вимог ринку праці і потреб здобувачів освіти; 

2.Університет може отримати додаткові ресурси розширяючи співпрацю із підприємствами відповідних 

галузей, а також використовуючи можливості міжнародного співробітництва (Еразмус +, Горизонт-2020 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

МОРСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ № 2-03-84 

ЗМІНИ: 0 ВИДАННЯ:2019 

СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ ОДЕСЬКОГО 

НАЦІОНАЛЬНОГО МОРСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

НА ПЕРІОД 2020-2025 РОКИ     
стор. 6 з 10 

 

 

тощо); 

 

Загрози: 

 

1. Висока конкуренція на ринку освітніх послуг та наукових досліджень в Україні, у тому числі у 

зв’язку із надходженням до зацікавлених осіб в Україні пропозицій від провідних Європейських та 

світових університетських центрів; 

2. Зміна підходів до фінансування освіти і науки, перехід на конкурсне грантове фінансування і 

фінансування за системою уніфікованих показників, які не можуть враховувати специфіку всіх 

провідних закладів вищої освіти України; 

3. Відсутність стандартів вищої освіти для багатьох спеціальностей рівня магістр; 

4. Конфлікт інтересів окремих факультетів/інститутів та академічної спільноти в цілому знижує 

можливості взаємодії, зникнення синергії; 

5. Похилий вік науково-педагогічних працівників вищої кваліфікації; 

6. Низький рівень заробітної платні науково-педагогічних працівників та інших категорій працівників 

університету. 

 

Перспективи: 

 

1. Швидкі зміни вимог до кваліфікації працівників обумовлюють необхідність функціонування в 

Університеті різноманітних програм післядипломної підготовки; 

2. Поширення інформаційних технологій навчання визначатиме ефективність надання освітніх послуг 

якістю взаємодії викладачів і студентів; 

3. Невідповідність кваліфікації спеціалістів вимогам сучасного ринку праці призводить до зміни 

моделі взаємодії Університету і бізнесових структур у питаннях надання освітніх послуг і проведення 

наукових досліджень. 

         Місія 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. 

          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:  

1) освітній процес; 

2) наукові дослідження та інновації; 

3) міжнародне співробітництво; 

4) інформатизація; 

5) управління університетом та кадровий потенціал; 

6) модернізація матеріально-технічної бази та фінансування діяльності. 

В області освітньої діяльності станом на 01 вересня 2025 року: 

1) довести кількість студентів Університету всіх форм і рівнів підготовки до 8000 осіб; 

2) вести підготовку бакалаврів, магістрів та докторів філософії не менш ніж за 20 спеціальностями; 

3) своєчасно проводити акредитацію всіх спеціальностей, за якими ведеться підготовка здобувачів 

вищої освіти; 

4) постійно оновлювати перелік освітніх програм з урахуванням вимог ринку праці; 
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5) постійно осучаснювати комплект навчально-методичної документації; 

6) брати активну участь у наукових студентських олімпіадах та конкурсах студентських робіт; 

7) розвивати співпрацю з роботодавцями, включаючи елементи дуальної освіти. 

В області наукових досліджень та інноваційної діяльності станом на 01 вересня 2025 року: 

1) довести щорічний обсяг фінансування науково-дослідних робіт до рівня 5 млн. грн.; 

2) приймати на навчання щорічно не менш ніж 20 здобувачів рівня доктора філософії та доктора наук; 

3) забезпечити щорічну кількість публікацій: монографій – 12; у фахових виданнях – 375 статей; у 

виданнях, проіндексованих у міжнародних наукометричних базах Scopus, Web of Science, – 50 статей; 

4) підвищити h-індекс Університету до 90; 

5) довести щорічну кількість учасників міжнародних та всеукраїнських науково-практичних 

конференцій до 280 осіб; 

6) забезпечити індексування трьох наукових збірників Університету «Вісник ОНМУ», «Розвиток 

транспорту», «Розвиток методів управління та господарювання на транспорті» у міжнародних 

наукометричних базах. 

В області міжнародного співробітництва станом на 01 вересня 2025 року: 

1) довести кількість учасників програми Еразмус+ до 100 осіб; 

2) розширити кількість програм подвійного дипломування з іноземними закладами вищої освіти; 

3) впровадити навчання англійською мовою за не менш ніж за двома освітніми програмами; 

4) запровадити участь Університету у не менш ніж п’яти міжнародних проектах; 

5) довести кількість іноземних студентів та слухачів підготовчих курсів до 700 осіб. 

В області інформатизації станом на 01 вересня 2025 року: 

1) впровадити елементи дистанційного навчання за не менш ніж 50% дисциплін; 

2) постійно оновлювати офіційну інтернет-сторінку Університету, а також інтернет-сторінки наукових 

видань та спеціалізованих вчених рад; 

3) охопити електронною бібліотекою 100% навчально-методичних матеріалів; 

4) запровадити інтегровану систему електронного управління освітньою, науковою діяльністю, 

фінансовими та кадровими ресурсами (електронний документообіг); 

5) щорічно витрачати не менше 3% бюджету Університету на оновлення та осучаснення засобів 

інформатизації. 

 

В області управління Університетом та кадрового потенціалу станом на 01 вересня 2025 року: 

1) сприяти залученню до освітнього процесу молодих вчених та викладачів, знизити середній вік 

науково-педагогічних працівників до 57 років; 

2) довести кількість докторів наук та професорів до 20%, а кількість кандидатів наук, докторів 

філософії, доцентів до 60% від загальної чисельності науково-педагогічних працівників; 

3) постійно удосконалювати систему управління Університетом, виходячи з цілей і задач діяльності; 

4) активно залучати до управління Університетом органи студентського самоврядування, довести 

кількість учасників до 100%. 

В області модернізації матеріально-технічної бази та фінансування діяльності станом на 01 

вересня 2025 року: 

1) знизити фонд оплати співробітників Університету до 60% від бюджету; 

2) підтримувати у належному стані та постійно осучаснювати матеріально-технічну базу Університету; 

3) провести капітальний ремонт та ввести в дію Гуртожиток №6 за адресою: вул. 

Старопортофранківська, 59; 

4) постійно виконувати роботи з поточного ремонту навчальних корпусів та гуртожитків Університету. 
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5. ЛИСТОК  ОБЛІКУ  ЗМІН 

 
Номер 

зміни 

Дата Сторінки зі змінами Перелік змінених пунктів 
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6. ЛИСТОК  ОБЛІКУ  ПЕРІОДИЧНИХ  ПЕРЕВІРОК 

 

№ з/п Дата 
П.І.Б. і посада особи, що виконувала 

періодичну перевірку 

Зміні 

підлягають 

Підпис особи‚ що 

перевіряла 
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7. ЛИСТОК ОЗНАЙОМЛЕННЯ ПЕРСОНАЛУ З ДОКУМЕНТОМ 

 


