
Історія розвитку ОП «Навігація і управління морськими суднами» 

Підготовка судноводіїв в "Дунайському інституті" розпочинає свою історію 

з 1 лютого 1960 р., коли в м. Ізмаїл був відкритий консультаційний пункт 

Одеського вищого інженерного морського училища (ОВІМУ). Протягом свого 

існування, заклад декілька разів змінив свою назву.  

Останній раз, рішенням Вченої ради Одеської національної морської 

академії від 29.10.2015 р. та наказом ректора Університету № 560 від 25.12.2015 р. 

Ізмаїльський факультет ОНМА реорганізовано з 01.01.2016 року в Дунайський 

інститут Національного університету «Одеська морська академія» (ДІ НУ «ОМА»). 

За останні п'ятнадцять років підготовка судноводіїв в ДІ НУ «ОМА» змінювалась 

наступним чином.  

З 2006 року згідно з переліком напрямів підготовки фахівців за освітньо-

кваліфікаційним рівнем бакалавра, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 

України від 13 грудня 2006 р. № 1719, підготовка судноводіїв у ДІ НУ «ОМА» 

здійснювалась за напрямом 6.070104 «Морський та річковий транспорт» 

(професійне спрямування «Судноводіння»).  

З 2015 року підготовка здійснювалась за спеціалізацією «Судноводіння» в 

межах спеціальності 271 Річковий та морський транспорт відповідно до Переліку 

галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої 

освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 

року № 266.  

У 2017 році у відповідності до Закону України «Про вищу освіту» у всіх 

структурних підрозділах НУ «ОМА» до введення в дію Стандарту за спеціальністю 

271 Річковий та морський транспорт для першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти (далі – Стандарт) була запроваджена ОПП «Судноводіння».  

У 2018 році введено в дію Стандарт, яким введені нові назви спеціалізацій. 

Відповідно до Стандарту, спеціалізація «Навігація і управління морськими 

суднами» відповідає: - напряму підготовки 6.070104 «Морський та річковий 

транспорт» (професійне спрямування «Судноводіння») за Переліком напрямів 

підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, затвердженим 

постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2006 р. № 1719; - 

спеціальності «Судноводіння», зазначеній у Положенні про звання осіб 

командного складу морських суден та порядок їх присвоєння, затвердженому 

наказом Міністерства інфраструктури України від 07.08.2013 р. № 567 та 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.08.2013 р. за № 1466/23998. - 

спеціалізації «Судноводіння», за якою здійснювалась підготовка в межах 



спеціальності 271 Річковий та морський транспорт за «Переліком галузей знань і 

спеціальностей, за яким здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року 

№ 266, до введення в дію стандарту.  

Враховуючи вимоги Стандарту назва ОПП «Судноводіння» була змінена на 

«Навігація і управління морськими суднами». За результатами моніторингу ОПП 

було враховано всі рекомендації стейкхолдерів, визначені особливості реалізації 

освітнього процесу у відокремлених структурних підрозділах, зокрема, в ДІ НУ 

«ОМА» та Наказом ректора НУ «ОМА» від 28 січня 2020 р. № 66 була затверджена 

оновлена робоча (проектна) група, яка врахувала результати останнього 

моніторингу та внесла зміни до ОПП (протокол Вченої ради Національного 

університету «Одеська морська академія» № 8 від 28.05.2020 р.).  

Відповідно до змін в ОПП були враховані сучасні тенденції ринку праці, 

цілі транспортної стратегії України, особливості регіонального розвитку річкового 

та морського транспорту, потреби роботодавців, абітурієнтів, стейкхолдерів, 

уточнені можливості здобувачів вищої освіти, перелік вибіркових компонентів, 

порядок формування та реалізації індивідуальної освітньої траєкторії. 


