
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Національний університет "Одеська морська 
академія"

Освітня програма 36377 Навігація і управління морськими суднами

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 271 Річковий та морський транспорт

 
 

Відомості про самооцінювання є частиною акредитаційної справи, поданої до Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти для акредитації зазначеної вище освітньої програми. Відповідальність за 
підготовку і зміст відомостей несе заклад вищої освіти, який подає програму на акредитацію.
Детальніше про мету і порядок проведення акредитації можна дізнатися на вебсайті Національного агентства – 
https://naqa.gov.ua/
 
Використані скорочення:

ID  ідентифікатор

ВСП відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО заклад вищої освіти

ОП освітня програма
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Загальні відомості
 

1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у ЄДЕБО 161

Повна назва ЗВО Національний університет "Одеська морська академія"

Ідентифікаційний код ЗВО 01127799

ПІБ керівника ЗВО Міюсов Михайло Валентинович

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

www.onma.edu.ua

Інформація про ВСП ЗВО

Реєстраційний номер ВСП ЗВО у 
ЄДЕБО

327

Повна назва ВСП ЗВО Дунайський інститут Національного університету "Одеська морська академія"

Ідентифікаційний код ВСП ЗВО 22515785

ПІБ керівника ВСП ЗВО Чимшир Валентин Іванович

Посилання на офіційний веб-сайт 
ВСП ЗВО

dinuoma.com.ua

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/327

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 36377

Назва ОП Навігація і управління морськими суднами

Галузь знань 27 Транспорт

Спеціальність 271 Річковий та морський транспорт

Спеціалізація (за наявності) 271.01 Навігація і управління морськими суднами

Рівень вищої освіти Бакалавр

Тип освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Повна загальна середня освіта, Фаховий молодший бакалавр, ОКР 
«молодший спеціаліст», Молодший бакалавр
 

Структурний підрозділ (кафедра 
або інший підрозділ), 
відповідальний за реалізацію ОП

Дунайський інститут Національного університету "Одеська морська 
академія" (ДІ НУ "ОМА")

Інші навчальні структурні 
підрозділи (кафедра або інші 
підрозділи), залучені до реалізації 
ОП

 Кафедри ДІ НУ "ОМА": навігації і управління судном,  загальнонаукових 
дисциплін, гуманітарних дисциплін, інженерних дисциплін, суднових 
енергетичних установок і систем

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

68600, Одеська область, Ізмаїльський район, м. Ізмаїл, вул. 
Фанагорійська, буд. 9,

Освітня програма передбачає 
присвоєння професійної 
кваліфікації

передбачає

Професійна кваліфікація, яка 
присвоюється за ОП (за наявності)

Штурман

Мова (мови) викладання Українська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 304436

ПІБ гаранта ОП Даниленко Олександр Борисович
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Посада гаранта ОП доцент

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

odanylenko@naqa.gov.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(067)-487-47-12

Додатковий телефон гаранта ОП +38(096)-554-93-77
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

заочна 4 р. 5 міс.

очна денна 3 р. 10 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
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.
 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного 
навчального року у розрізі форм здобуття освіти та набір на ОП (кількість здобувачів, зарахованих 
на навчання у відповідному навчальному році сумарно за усіма формами здобуття освіти)

 
Рік 

навчанн
я

Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг 
набору на 

ОП у 
відповідно

му 
навчально

му році

Контингент студентів на 
відповідному році навчання 

станом на 1 жовтня поточного 
навчального року

У тому числі іноземців

ОД З ОД З

1 курс 2020 - 2021 135 52 83 0 0

2 курс 2019 - 2020 215 54 161 0 0

3 курс 2018 - 2019 263 59 204 0 0

4 курс 2017 - 2018 115 51 64 0 0

5 курс 2016 - 2017 74 74 0

 
Умовні позначення:  ОД – очна денна; ОВ – очна вечірня; З – заочна; Дс – дистанційна; М – мережева; Дл – дуальна.
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6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю
 

Рівень вищої освіти Інформація про освітні програми

початковий рівень (короткий цикл) програми відсутні

перший (бакалаврський) рівень 5599 Судноводіння
5609 Експлуатація суднових енергетичних установок
5672 Експлуатація суднового електрообладнання і засобів 
автоматики
36249 Навігація і управління морськими суднами
36381 Управління судновими технічними системами і 
комплексами
36384 Експлуатація суднового електрообладнання і засобів 
автоматики
8438 Експлуатація суднових енергетичних установок
13286 Судноводіння
36399 Навігація і управління морськими суднами
36400 Управління судновими технічними системами і 
комплексами
10038 експлуатація суднових енергетичних установок
11993 судноводіння
36377 Навігація і управління морськими суднами
36378 Управління судновими технічними системами і 
комплексами
38774 Кораблеводіння та енергетичні установки корабля

другий (магістерський) рівень 5600 Експлуатація суднових енергетичних установок
8150 Судноводіння
36383 Навігація і управління морськими суднами
36385 Експлуатація суднового електрообладнання і засобів 
автоматики
8151 Експлуатація суднового електрообладнання і засобів 
автоматики
36382 Управління судновими технічними системами і 
комплексами
38777 Морський транспорт Військово-Морських Сил

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

23167 Навігація, морська інженерія та безпека судноплавства

 
7. Інформація про площі приміщень ЗВО станом на момент подання відомостей про 
самооцінювання, кв. м.
 

 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 3149 2136

Власні приміщення ЗВО (на праві власності, господарського 
відання або оперативного управління)

0 0

Приміщення, які використовуються на іншому праві, аніж 
право власності, господарського відання або оперативного 
управління (оренда, безоплатне користування тощо)

3149 2136

Приміщення, здані в оренду 0 0

 
Примітка.  Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:

�  щодо ОП, яка реалізується у базовому ЗВО – без урахування приміщень ВСП;
�  щодо ОП, яка реалізується у ВСП – лише щодо приміщень даного ВСП.

 
8. Документи щодо ОП

 
Документ Назва файла Хеш файла

Освітня програма ОПП.pdf jU/Es7FgTvaYUco4D/L0Svd97u5r/4NUlNnps7PoIck=

Навчальний план за ОП навчальний план.pdf w99yU+cz1NG2zcZ0mU/mUNqpzwWsup0fczikz/pNPKo
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

рецензія TOB Марлоу Навігейшн 
Україна.pdf

bdAkgALP/kvpo7IB0svx5rO85OUwg/1f/6AnSkHRjA0=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

рецензія ДП 
Устьдунайводшлях.pdf

5ZayPKxdqmtqtHCGMxYd3B+qOZ3B/9NHFgSZLGT3E
Qs=

Рецензії та відгуки рецензія курсантської ради.pdf HAFMJzTeJqIVCbXsBUieoZUIUXgr8YUErmGX9Nsogb8
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роботодавців =

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості (унікальність) цієї програми?

Ціллю ОПП є набуття здобувачами вищої освіти знань, розумінь, умінь та інших компетентностей, необхідних для: 
зайняття посад осіб командного складу палубної команди морських та річкових суден; роботи на підприємствах, 
установах та організаціях, що забезпечують експлуатацію флоту, управління рухом суден та безпеку судноплавства; 
продовження навчання на другому рівні вищої освіти.
Особливість ОПП полягає у тому, що її обов’язкова складова передбачає виконання вимог стандартів 
компетентності, встановлених правилами ІІ/1, ІІ/2 Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків 
та несення вахти 1978 року, з поправками та надає можливість здобувачам за рахунок вибіркової складової ОПП 
виконати вимоги щодо практичної підготовки, встановлених цією Конвенцією та отримати необхідний стаж 
плавання та досвід стосовно виконання завдань, обов’язків та відповідальності вахтового помічника капітана з 
урахуванням керівництва, наведеного у розділі В – ІІ/1 Кодексу з підготовки і дипломування моряків та несення 
вахти. Виконання зазначених вимог надає можливість здобувачу отримати професійний диплом штурмана. 

 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії та 
стратегії ЗВО

Відповідно до Стратегії Національного університету «Одеська морська академія» (НУ «ОМА») 
(http://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2000/01/Strategyya.pdf) його місією є створення  науково-освітнього 
центру третього тисячоліття, який відповідає статусу національного і світового лідера у сфері інноваційної морської 
освіти, науки та технології, забезпечує комплексну підготовку фахівців нової генерації, здатних поєднувати 
професійну діяльність в морській галузі з потребами глобалізованого суспільства, національною куль-турою і 
особистісною творчою самореалізацією. 
Відповідно до Стратегії Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія» (ДІ НУ 
«ОМА») на 2021-2025 р.р. , освітня діяльність спрямована на формування затребуваних компетентностей фахівців 
морської галузі через надання широкого кола якісних освітніх послуг, зокрема, освітніх програм з урахуванням 
пропозицій стейкхолдерів, сучасних методик навчання, модернізованої матеріально-технічної бази ДІ НУ «ОМА»… 
(https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2021/03/strateg21-25.pdf).

 

Опишіть, яким чином інтереси та пропозиції таких груп заінтересованих сторін (стейкхолдерів) 
були враховані під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП: 
 - здобувачі вищої освіти та випускники програми

 Інтереси здобувачів освіти за ОПП та майбутніх випускників програми враховуються та реалізуються через органи 
курсантського (студентського) самоврядування, а саме залученням до складу робочої (проектної) групи, Вченої ради 
Університету та Вченої ради Інституту представників Курсантської ради, проведенням опитувань широкого загалу 
курсантів (студентів) шляхом анкетування (https://cutt.ly/rez-zdobuv21) та повсякденного спілкування зі 
здобувачами освіти під час освітнього процесу. Таким чином, відбувається постійна взаємодія учасників освітнього 
процесу та постійне вдосконалення змістового наповнення дисциплін освітньої програми. Прикладом врахування 
пропозицій, які обговорюються на засіданні Курсантської ради є врахування під час складання звіту з моніторингу 
рецензії на ОПП від голови Курсантської ради М. Шумейко. Водночас така взаємодія потребує більш практичного 
наповнення. Інститут працює над подальшим удосконаленням механізму врахування думки здобувачів у ОПП.

- роботодавці

 Інтереси роботодавців реалізуються:
- шляхом врахування рецензій від роботодавців під час моніторингу ОПП (https://dinuoma.com.ua/wp-
content/uploads/2000/01/zvit271.01.21.pdf);
- під час організації та проведення практик здобувачів на базах практик, здійснюється контроль за результатами 
навчання на підставі укладених двосторонніх договорів про співпрацю (http://dinuoma.com.ua/wp-
content/uploads/2000/01/perelik_dogovir_pract.docx/);
- шляхом безпосередньої участі у розробленні освітньої програми шляхом залучення до складу робочої (проектної) 
групи (наказ № 66 від 28.01.20 р.); врахування результатів рецензування ОПП 
(https://dinuoma.com.ua/wpcontent/uploads/2000/01/rezense271.01.pdf/);
- врахуванням пропозицій від представників роботодавців, що безпосередньо залучені  до освітньоого процесу у 
якості викладачів за сумісництвом або з погодинною оплатою праці;
- участтю представників роботодавців у процесі підсумкової атестації здобувачів освіти за програмою;
- під час обговорення проблем морської освіти на різноманітних форумах. Наприклад, у ході проведення ІХ 
Міжнародної науково-практичної конференції «Професійне навчання персоналу – європейський вибір», голова 
правління ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство» Чалий Д.С., як член науково-програмного комітету, 
зазначив роль соціальних навичок при адаптації до складних умов роботи на судні та запропонував посилити їх роль 
при формуванні фахових результатів навчання (https://cutt.ly/prof-vybor).
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- академічна спільнота

  Інтереси академічної спільноти враховуються та реалізуються шляхом забезпечення певної академічної свободи 
викладачів у процесі реалізації освітніх компонентів програми, виборі методів навчання, змістовного наповнення 
навчальних дисциплін на основі власного професійного досвіду, що відповідає освітній компоненті, результатів 
педагогічних стажувань, використанні власних і загальних результатів наукових досліджень. З викладачами, що 
задіяні в процесі реалізації програми, системно проводиться анкетування 
https://docs.google.com/forms/d/17hfdbuimYmU7SJpjsXSero2_o_gQgG2veR0XRFXZVu0/viewanalytics

- інші стейкхолдери

Інтереси школярів, абітурієнтів та їх батьків, які перебувають на стадії вибору закладу вищої освіти, визначаються та 
враховуються під час проведення активної профорієнтаційної роботи (https://www.facebook.com/dinuoma): 
опитування школярів випускних класів щодо пріоритетів вибору майбутньої освітньої траєкторії.
Інтереси інвесторів, організацій-партнерів визначаються та враховуються шляхом реалізації підписаних з ними 
договорів про співпрацю (https://dinuoma.com.ua/public2019/).
Кожен має можливість надати власні пропозиції за посиланням 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPEAlXOXHlMwVi2ecXJxl-M2gWb8FVijrGI2eiCB0YcRRmuw/viewform

Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають тенденції 
розвитку спеціальності та ринку праці

Основні  тенденції розвитку спеціальності та ринку праці пов’язані з введенням  Манільських поправок до ПДНВ-78, 
а також введенням в дію Стандарту вищої освіти за спеціальністю 271 Річковий та морський транспорт для першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти. 
Зазначені тенденції враховані у цілях та програмних результатах навчання ОПП. Наприклад, Манільські поправки 
до ПДНВ-78 вимагають від кандидатів на заміщення посад помічника капітана судна наявність компетентностей, 
пов’язаних зі здатністю осіб командного складу екіпажу суден працювати в команді, організовувати роботу 
колективу, у тому числі в складних і критичних умовах. Це враховано шляхом впровадження в ОПП відповідних 
компетентності (ЗК5, ЗК6), програмних результатів навчання (ПРН14, ПРН25) та освітніх компонентів, що їх 
забезпечують (ОК19, ОК31).
Манільські поправки також уточнюють та посилюють вимоги щодо тренажерного обладнання, яке застосовується у 
навчанні. Всі освітні компоненти ОПП, опанування яких  передбачає застосування відповідного тренажерного 
обладнання в повному обсязі, ним забезпечені (https://dinuoma.com.ua/mtz/). Цілі, компетентності та ПРН ОПП 
повністю відповідають Стандарту вищої освіти за спеціальністю 271 Річковий та морський транспорт для першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти. 

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано галузевий та регіональний контекст

Під час започаткування навчання за ОПП, формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП було 
враховано, що на півдні Одеської області (м. Ізмаїл, м. Рені, м. Кілія, м. Вилкове) зосереджені підприємства 
річкового і морського транспорту такі як: ПрАТ "УДП", Ізмаїльський та ренійський торговельні порти, велика 
кількість представництв приватних судноплавних компаній, що мають постійну потребу у висококваліфікованих 
фахівцях.
 Місто Ізмаїл історично є містом моряків з великими династіями, тому потреба у наявності в місті ЗВО морського 
профілю є актуальною. Саме відповіддю на  звернення ВАТ УДП та міської влади до керівництва НУ "ОМА" у м. 
Ізмаїл у 2002 році було відкрито Ізмаїльський факультет ОНМА та започатковано навчання майбутніх судноводіїв. 
Саме таким чином цілі та програмні результати навчання ОП враховують галузевий та регіональний контекст.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм

При формулюванні цілей та визначенні програмних результатів ОПП було враховано досвід аналогічних 
вітчизняних та іноземних освітніх програм, зокрема Херсонської державної морської академії 
(http://new.ksma.ks.ua/wp content/uploads/2021/03/osvitnya_programa_bakalavr_sv2020.pdf), Київської державної 
академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, Литовської морської академії (договір 
про співпрацю № 10 від 27.09.2018 р.), Військово-морського училища імені М. Вапцарова (Болгарія) (договір про 
співпрацю № 02-21н від 22.02.2020 р.). Значна увага приділялась аналізу переліку і логічної послідовності 
обов’язкових освітніх компонентів щодо забезпечення досягнення програмних результатів навчання за Стандартом 
спеціальності. У результаті вивчення досвіду були зроблені висновки про необхідність  розширення курсів, які 
розвивають здатність до узагальнень, абстрактного мислення, нестандартного розв’язання задач, навички 
інтелектуального пошуку. Наприклад, було прийнято рішення щодо впровадження дисципліни «Інтегровані 
системи судноводіння», «Управління ресурсами навігаційного містка». Також, наприклад, порівняння рівнів 
матеріально-технічного забезпечення ОПП дозволило зробити висновок, що дана ОПП є конкуретноздатною поряд 
з вітчизняними та іноземними аналогами.
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Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом 
вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти

Освітня програма повністю відповідає вимогам Стандарту вищої освіти за спеціальністю 271 Річковий та морський 
транспорт першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:
- цілі ОП відповідають цілям навчання; 
- компетентності випускника сформульовані в Стандарті, повністю наведені в ОП; 
- нормативний зміст підготовки бакалавра, сформульований у Стандарті в термінах результатів навчання, повністю 
врахований в програмних результатах навчання ОП. Крім того, в освітній програмі для забезпечення виконання 
вимог керівних документів (Лист МОН № 1/9-120 від 11.03.15 р. "Про організацію вивчення гуманітарних 
дисциплін") щодо циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки та якісного засвоєння освітних 
компонентів циклу професійної та практичної підготовки, введені додаткові результати навчання, які 
забезпечуються освітніми компонентами згідно з матрицею відповідності: ПРН29; ПРН30; ПРН31; ПРН32; ПРН33; 
ПРН34. Для забезпечення реалізації права здобувача на отримання професійної кваліфікації через формування 
відповідної індивідуальної освітньої траєкторії введені вибіркові результати навчання ВРН1; ВРН2; 
- освітні компоненти трьох циклів ОПП комплексно охоплюють предметну область, визначену Стандартом, для 
спеціалізації «Навігація і управління морськими суднами»:
- форма і вимоги до випускової атестації здобувачів першого (бакалаврського) ступеня ВО, приведеної в Стандарті, 
відображені в ОП.

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 кваліфікаційного рівня?

-

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

240

Яким є обсяг освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС), спрямованих на формування 
компетентностей, визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем 
вищої освіти (за наявності)?

180

Який обсяг (у кредитах ЄКТС) відводиться на дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти?

60

Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї спеціальності 
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною)?

Зміст освітньо-професійної програми (всі освітні компоненти) в повному обсязі відповідає об‘єкту вивчення, яким є 
процеси судноводіння, навігаційне обладнання, системи та процеси навігаційного обслуговування; методи обробки 
та розміщення вантажів на суднах; технічні системи та комплекси суден (суднові механічні системи, 
електрообладнання і електронна апаратура та системи управління, системи радіозв’язку); методи експлуатації суден 
та їх систем, управління операціями суден; організація роботи екіпажів та піклування про людей на суднах; системи 
управління рухом суден; системи забезпечення безпеки судноплавства. Теоретичний зміст предметної області 
складається з положень теорій устрою судна, автоматичного управління, надійності, механічної інженерії, 
електричної інженерії; методів навігації, дистанційного спостереження об'єктів, прогнозування метеорологічних 
умов, захисту навколишнього середовища, оцінювання ризиків та прийняття рішень, протиаварійного управління, 
управління ресурсами. 
Здатність здійснювати діяльність над об’єктами вивчення та виконувати дослідження і використовувати 
досліджувані явища на практиці, закладені у загальних компетентностях ЗК17 та ЗК18, а також у спеціальних 
(фаховх) компетентностях СК1-СК17.
Теоретичному змісту предметної області, зокрема, відповідають такі компоненти ОПП, як «Фізика», «Вища 
математика», «Теорія та будова судна», «Теоретична механіка», «Основи електротехніки», «Радіотехніка та 
електроніка», «Морехідні якості судна», «Морехідна астрономія», «Менеджмент морських ресурсів», «Морське 
право», «Метеорологія», «Математичні основи судноводіння», «Нарисна геометрія та інженерна графіка» тощо.
Методам, методикам та технологіям, якими має оволодіти здобувач вищої освіти для застосовування на практиці 
відповідають такі компоненти ОПП, як «Попередження зіткнення суден та використання радіолокаційних станцій і 
засобів автоматизованої радіолокаційної прокладки», «Дії під час аварій, пошук і рятування на морі», «Навігації та 
лоції» (у тому числі виконання курсової роботи), «Управління ресурсами навігаційного містка», «Технологія 
перевезення вантажів», «Технологія і опір матеріалів», «Маневрування і управління судном» (у тому числі 
виконання курсової роботи), «Експлуатація спеціалізованих суден», «Безпека та охорона на морі», «Інформаційні 
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технології» тощо.
Компоненти ОПП такі, як «Радіонавігаційні прилади та системи», «Електронавігаційні прилади», «Навігаційні 
інформаційні системи (ECDIS)», «Суднові енергетичні установки та електрообладнання суден», «Глобальний 
морський зв'язок для пошуку та рятування (GMDSS)», «Інтегровані системи судноводіння», «Безпека та охорона на 
морі» відповідають інструментам та обладнанню, які здобувач вищої освіти вчиться застосовувати і 
використовувати. 

Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної освітньої 
траєкторії?

Основними принципами формування та реалізації індивідуальної освітньої траєкторії для здобувачів, що 
навчаються за ОПП «Навігація і управління морськими суднами», викладені у відповідному Порядку формування 
та реалізації індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти ОПП «Навігація і управління морськими 
суднами» Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія» 
(https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2021/03/porFormRealIndOsvTraSeu1.pdf) є:
1. Принцип практичної спрямованості здобувача. 
Принцип визначає рамкові змістовні засади, у межах яких здобувачеві запропоновано наступні напрями 
формування та реалізації індивідуальної освітньої траєкторії.
Перший напрямок – по завершенню навчання отримання професійного диплома вахтового помічника капітана 
морського  судна.
 Другий напрямок – навчання здобувачів за програмою додаткової спеціалізації.
Третій напрямок – участь у  програмах академічної мобільності згідно домовленостей з іншими ЗВО. 
2. Принцип наукової спрямованості здобувача.
Принцип враховує його наукові інтереси та наукові доробки, які пов’язані з найбільш актуальними та проблемними 
питаннями функціонування морської галузі, напрями наукових досліджень кафедр Інституту. 
(https://dinuoma.com.ua/ndrdkr/) 
Цей напрямок реалізується шляхом участі у тематичних (наукових) гуртках, науково-практичних конференціях, 
тощо. 

Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних дисциплін?

Можливість вибору навчальних дисциплін передбачена Положенням про організацію освітнього процесу в НУ 
«ОМА» (http://www.onma.edu.ua/wp-content/uploads/2017/03/1615366941373265.pdf), загальні процедури 
відображені в Положені про формування переліку вибіркових освітніх компонентів та порядку їх вибору 
здобувачами вищої освіти (http://www.onma.edu.ua/normativni-dokumenti-osvita), а конкретизовано у Порядку 
формування та реалізації індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів ОПП «Навігація і управління морськими 
суднами» ДІ НУ «ОМА»  (https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2021/04/porFormRealIndOsvTra1.pdf).
До початку поточного навчального року на вебсайті Інституту розміщується затверджений Перелік (каталог) 
вибіркових освітніх компонентів (навчальних дисциплін). 
Здобувачі, ознайомившись із запропонованими матеріалами, подають до навчально-методичного відділу Інституту 
в електронному вигляді через свої особисті службові акаунти рапорти на опанування вибіркових компонентів. 
Здобувач має право визначатися з обранням вибіркових освітніх компонентів до завершення теоретичного навчання 
за обов’язковою частиною навчального плану, що запланований на поточний навчальний рік, та складання всіх 
форм підсумкового контролю за ними. Контроль за поданням електронних заяв здійснює відповідний представник 
навчально-методичного відділу Інституту. 
Мінімальна необхідна кількість курсантів (студентів) у групі з вивчення вибіркової навчальної дисципліни складає 
не менше як 12 осіб. У тому разі, якщо для вивчення окремої вибіркової навчальної дисципліни не сформована 
група, здобувачам вищої освіти навчально-методичний відділ Інституту пропонує обрати іншу вибіркову 
компоненту, де вже є або може бути сформована група.
Виконання вибіркової частини індивідуального навчального плану планується із завершенням виконання 
обов’язкової частини навчального плану, який заплановано на поточний навчальний рік. 
Здобувачам, які обрали вибіркові компоненти ВК1, ВК2, до завершення теоретичного навчання за обов’язковою 
частиною навчального плану, що заплановано на поточний навчальний рік та складання всіх форм підсумкового 
контролю за ним, надається можливість обрати місце проходження виробничої практики із запропонованих баз 
практик або з базою практики визначитися самостійно. Порядок оформлення та проходження плавальної практики 
визначається відповідним положенням та наскрізною програмою практичної підготовки. Якщо терміни плавальної 
практики не збігаються із загальним графіком освітнього процесу, здобувач має право перейти на індивідуальний 
графік навчання. Якщо здобувач у зазначені терміни не визначився із місцем проходження плавальної практики, 
йому буде запропоновано обрати базу практики, виходячи з наявних вакантних місць, або обрати інші вибіркові 
освітні компоненти. 
Навчальні заняття та підсумковий контроль з дисциплін довільного вибору проводяться згідно з окремо складеним 
розкладом.

Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої 
освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності

ОПП та навчальним планом передбачено такі види практичної підготовки як навчальна плавальна практика, 
виробнича плавальна практика та практичні і лабораторні заняття із застосуванням тренажерів. 
Практична підготовка у вигляді навчальної і виробничої практик здійснюється відповідно до Наскрізної програми 
практичної підготовки (https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2000/01/naskrProgPraktPidgNiUMS.pdf). 
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Порядок організації практичної підготовки у формі практики визначається відповідним положенням 
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2000/01/polOrgPraktdinu.pdf
Навчальним планом в межах освітніх компонент, що направлені на формування спеціальних фахових 
компетентностей, запроваджені практичні і лабораторні заняття із застосуванням тренажерів. Наприклад ОК25; 
ОК27; ОК31 та інш. 
Співпраця з роботодавцями у формулюванні цілей і завдань практичної підготовки, визначенні її змісту відбувається 
суворо у контексті вимог ПДНВ-78 з поправками при формуванні змісту практик. 
Всі сучасні тенденції розвитку сфери професійної діяльності судноводія сконцентровані саме у вимогах ПДНВ-78 з 
поправками. Тому врахування цих вимог у практичній підготовці в повній мірі відбиває останні тенденції. Рівень 
задоволеності здобувачів освіти компетеностями, здобутими та/або розвиненими під час практичної підготовки за 
ОПП, є достатньо  високим 
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdukcpdcGCEwz3WWSVGNoy3dSGGJLUeMG2f1jLQScIolXWuyQ/viewanal
ytics)

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 здобувачам впродовж періоду навчання сформувати соціальні навички (soft skills). 
Цьому сприяють визначені в ОПП компетентності, наприклад: 
ЗК6 Здатність працювати в команді, організовувати роботу колективу, у  тому числі в складних і критичних умовах.
ЗК7 Навички міжособистісної взаємодії.
ЗК8 Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.
ЗК9 Цінування та повага мультикультурності.
ЗК10 Здатність працювати автономно.
ЗК14 Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
ЗК15 Здатність реалізовувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадського 
(вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод 
людини і громадянина в Україні.
ЗК16  Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі 
розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і 
суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності 
для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
Крім цього, суттєво сприяють набуттю соціальних навичок відповідні заходи, що проводяться в Інституті, зокрема 
конкурси студентських робіт, олімпіади, захист курсових робіт, наукові доповіді, студентські гуртки, конференції, 
практичні тренінги, тощо. 

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

Професійний стандарт відсутній. Разом з тим у 1996 році Україна приєдналася до Міжнародної конвенції про 
підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року (ПДНВ-78): (Закон України /Відомості Верховної 
Ради України, 1996, № 50, ст. 284). ПДНВ-78 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_053#Text) визначає вимоги 
щодо присвоєння після завершення навчання на ОПП професійної кваліфікації відповідної посадової особи 
морського судна. Компетентності та програмні результати навчання ОПП повністю враховують вимоги цієї 
Конвенції, а перелік та зміст освітніх компонентів забезпечує їх досягнення. 

Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у 
кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти (включно із самостійною 
роботою)?

Під час визначення обсягу окремих освітніх компонентів ОПП (у кредитах ЄКТС) враховуються наступні чинники: 
модельні курси ММО та богаторічний досвід ЗВО у викладанні навчальної дисципліни, вимоги «Положення про 
самостійну роботу здобувачів вищої освіти НУ «ОМА» (http://www.onma.edu.ua/wp-
content/uploads/2017/03/Polozhennya-pro-samostijnu-robotu.pdf) та думки стейкхолдерів. Підтримання рівноваги у 
співвіднесенні обсягу окремих освітніх компонентів ОПП (у кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням 
здобувачів вищої освіти (включно із самостійною роботою) встановлює навчально-методичний відділ ДІ НУ "ОМА". 
Відповідно до Положення про самостійну роботу здобувачів вищої освіти НУ «ОМА»  обсяг годин, що відводиться на 
самостійну роботу здобувача, розраховується відповідно до аудиторних занять: навчальний час, відведений на 
самостійну роботу, має становити не менше 1/2 та не більше 2/3 загального часу, відведеного на вивчення 
конкретної навчальної дисципліни. Для з'ясування рівня ймовірного перевантаження проводяться опитування 
здобувачів методом анкетування та під час  кураторських годин. Останні опитування показали, що здобувачі не 
відчувають перезавантаження. 

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 за дуальною формою не здійснюється.
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3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про правила прийому на навчання та 
вимоги до вступників ОП

https://dinuoma.com.ua/priyom2021/
https://dinuoma.com.ua/vstup2021/

Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують особливості ОП?

Прийом вступників до ДІ НУ «ОМА» здійснюється відповідно до ліцензії на надання освітніх послуг МОН України 
серія ВО № 016101, оновлена ліцензія (Наказ МОН від 04.03.2021 р. № 26-л) регламентується Правилами прийому 
до НУ «ОМА» в 2021 р.( https://dinuoma.com.ua/priyom2021/). Для здобуття освітнього ступеня бакалавр на ОП на 
базі ПЗСО передбачено такі умови: складання ЗНО (з коефіцієнтами) з української мови (k=0,25), математики 
(k=0,35), фізики або іноземної мови (k=0,25) та середній бал документа ПЗСО (k=0,05). Мінімальний конкурсний 
бал ЗНО - 100 балів. Перелік предметів враховує особливості ОП та Умови прийому на навчання в 2021 р. (наказ 
МОН № 1274 від 15.10.2020 р.), Додаток 4, стр.15. 
Для вступу на основі ОКР МС передбачений конкурсний відбір за результатами ЗНО з української мови (k=0,25), 
другого предмету за вибором вступника з інших предметів (k=0,35) та фахового випробування (k=0,4). ДІ НУ «ОМА» 
перезараховує вступникам кредити ЄКТС, максимальний обсяг яких визначено Стандартом вищої освіти. Програми 
вступних іспитів (за умов вступу за спеціальними умовами, п.VIII Правил прийому) відповідають програмам ЗНО, 
оприлюднених на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Відповідна інформація вступникам, 
програми фахових вступних іспитів системно подано у вкладці «Вступнику» (https://dinuoma.com.ua/english/). 
Протягом звітного періоду Правила прийому змінювались відповідно до змін Умов прийому до ЗВО МОН України 
щорічно.  

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих в інших 
ЗВО? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

В ДІ НУ «ОМА» визначені чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах 
освіти, зокрема, під час академічної мобільності, що відповідають Конвенції про визнання кваліфікацій з вищої 
освіти в європейському регіоні (Лісабон, 1997 р.), є доступними для всіх учасників освітнього процесу та яких 
послідовно дотримуються під час реалізації освітньої програми. Питання визнання результатів навчання, 
отриманих в інших ЗВО регулюється Порядком визнання результатів навчання (тимчасовий) 
(https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2000/01/poriadVyznResultNav.pdf). Порівняння обсягу навчального 
навантаження ґрунтується на зіставленні результатів навчання, яких було досягнуто здобувачем вищої освіти 
відповідно до академічної довідки, додатку до диплома та результатів навчання запланованих ОП відповідної 
спеціалізації в ДІ НУ «ОМА» з урахуванням еквівалентності або сумісності результатів навчання. Доступність і 
поінформованість для учасників освітнього процесу гарантується розміщенням Порядку на офіційному веб-сайті ДІ 
НУ «ОМА».
 Здобувачі вищої освіти з іноземними дипломами повинні проводити їх нострифікацію за правилами з Наказу МОН 
від 05.05.2015 р. № 504 та Процедурою визнання іноземних документів МОН України 
(https://mon.gov.ua/ua/ministerstvo/poslugi/viznannya-inozemnih-dokumentiv).  Доступ до документів є у всіх 
учасників освітнього процесу в мережі Інтернет та в Єдиній державній електронній базі з питань освіти 
(https://vstup.edbo.gov.ua/).

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)?

У 2020/2021 навчальному році на ОП для набуття другої вищої освіти був зарахований Нікітін Ігор, який у 2012 році 
закінчив ІІВТ та здобув кваліфікацію "Бакалавр з транспортних технологій". На підставі наданої ним заяви про 
визнання попереднього навчання були визнані результати навчання за тринадцятьма навчальними дисциплінами 
та перезараховано 49 кредитів ЄКТС.
У 2019/2020 навчальному році на ОП був зарахований Дротенко Павло, який у 2011 закінчив Одеський 
національний морський університет та отримав кваліфікацію бакалавра технічного фахівця-механіка. На підставі 
наданої ним заяви були визнані результати навчання за тринадцятьма навчальними дисциплінами та 
перезараховано 47 кредити ЄКТС.
У 2019/2020 навчальному році на ОП для набуття другої вищої освіти був зарахований Козубовський Ілля, який 
закінчив Одеський національний морський університет та здобув кваліфікацію бакалавра «Інженер з транспорту». 
На підставі наданої ним заяви про визнання попереднього навчання були визнанні результати навчання за 
сімнадцятьма навчальними дисциплінами та перезараховано 73 ЕКТС 

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у 
неформальній освіті? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього 
процесу?
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Питання визнання результатів навчання, отриманих у неформальній чи інформальній освіті в ДІ НУ «ОМА» 
здійснюється відповідно до Порядку визнання результатів навчання (тимчасовий), який є доступним для всіх 
зацікавлених осіб  за посиланням https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2000/01/poriadVyznResultNav.pdf. 

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)

Практики застосування вказаних правил на ОП не було.

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

Форми, методи навчання та викладання регулює Положення про організацію освітнього процесу НУ «ОМА» 
(https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2019/04/polozenOrgOsvProc.pdf). Для досягнення програмних 
результатів навчання застосовуються такі форми освітнього процесу: навчальні заняття, самостійна робота, 
практична підготовка, контрольні заходи. 
Навчальні заняття проводяться у формі лекцій, практичних/семінарських, практичних занять на тренажерах, 
лабораторних, консультацій. Розподіл між формами освітнього процесу з навчальних дисциплін наведено у 
навчальному плані (https://dinuoma.com.ua/dnp1920s1/). Тематика надається у робочих програмах навчальних 
дисциплін (далі – РПНД) та силабусах. Розробка РПНД здійснюється відповідно до Положення про освітні 
програми НУ «ОМА» (https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2000/01/polozNpiOP.pdf), а також до Порядку 
розроблення та затвердження робочих програм навчальних дисциплін (РПНД) (https://dinuoma.com.ua/wp-
content/uploads/2000/01/polozNpiOP.pdf). РПНД оформлюється як окремий документ та містить розділи: загальний 
опис навчальної дисципліни, заплановані результати навчання за навчальною дисципліною, програму, структуру 
(тематичний план), теми практичних (семінарських) занять, завдання для самостійної роботи, індивідуальні 
завдання, методи контролю, схему нарахування балів, рекомендовану літературу та інформаційні ресурси в 
Інтернеті. 
У таблиці 3, додатку, наведено матрицю відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, 
методів навчання та оцінювання. 

Продемонструйте, яким чином форми і методи навчання і викладання відповідають вимогам 
студентоцентрованого підходу? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти методами 
навчання і викладання відповідно до результатів опитувань?

Реалізація студентоцентрованого підходу в ДІ НУ «ОМА» відображається у наступних документах: Статут 
Національного університету «Одеська морська академія» (http://www.onma.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/09/Ustav-2017-s-pechatyamy.pdf), Положення про організацію освітнього процесу НУ «ОМА» 
(https://cutt.ly/polozenOrgOsvProc (пп.2).  Ці документи забезпечують зосередження на інтересах і потребах 
здобувачів, їх участі у системі внутрішнього забезпечення якості; організації активного навчання, спілкування та 
взаємоповаги між викладачем і здобувачем; формуванні атмосфери довіри; реагуванні на студентські скарги тощо.
Студентоцентровананий  підхід особливо проявляється під час формування та реалізації індивідуальної освітньої 
траєкторії. Для забезпечення здобувачів інформацією про освітній процес, методичне забезпечення дисциплін, 
результати успішності широко використовуються персональні акаунти, веб-сайт ДІ НУ «ОМА», платформи Google 
Meet та Google Classroom, сторінка в мережі Facebook (https://www.facebook.com/dinuoma/). Здібності та таланти 
здобувачів розкриваються також під час проведення святкових та розважальних подій, що висвітлюються в 
соціальних мережах та на сайті (розділ галерея).
Анкетування здобувачів (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-
_kD3hTroAKE2MCr2w4x8x03MHyzdWOo2_W6EBXis4mZRFA/viewanalytics) та 
випускників (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZYx5XKbTnakq-_1UBCuDbH-ZKsqm744-
MfOeN3RtsxbdEyQ/viewanalytics)  дозволяє говорити про задоволення освітніх і кваліфікаційних потреб особи.

Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і викладання на ОП 
принципам академічної свободи

Статут НУ «ОМА», Положення про організацію освітнього процесу НУ «ОМА» (https://dinuoma.com.ua/wp-
content/uploads/2019/04/polozenOrgOsvProc.pdf ), Порядок розроблення та затвердження робочих програм 
навчальних дисциплін (РПНД) (https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2000/01/polozNpiOP.pdf) дозволяють 
задля підвищення ефективності навчання урізноманітнити процес викладання, вносити зміни до програм 
навчальних дисциплін та самостійно обирати методи навчання в рамках академічної свободи. 
Так, наприклад:
- доцент кафедри наігації і управління судном, д.п.н. О.Б. Даниленко за результатами свого дисертаційного 
дослідження розробив курс «Річкові інформаційні системи», який запропавновано ввести до переліку навчальних 
дисциплін довільного вибору;
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- доцент кафедри навігації і управління судном, к.псих.н. О.М. Сорока за результатами свого дисертаційного 
дослідження розробила тему № 10 «Психологічна готовність морського екіпажу до екстремальних ситуацій у 
довгостроковому рейсі» до дисципліни «Організація колективної діяльності та лідерство»;
- доцент кафедри інженерних дисциплін, к.т.н. Т.В. Тарасенко на підставі мовного сертифікату з англійської мови В2 
частину лекцій з дисципліни «Теорія та будова судна» викладає  англійською мовою, що відображено у РПНД та 
конспекті лекцій з навчальної дисципліни; 
- доцент кафедри гуманітарних дисциплін, д.п.н. В.Я. Желясков за результатами свого дисертаційного дослідження 
розробив тему “Avoiding Errors due to Haman Factor” до дисципліни «Англійська мова» (за професійним 
спрямуванням). 

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 компонентів *

Інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання регулюється 
Порядком визнання результатів навчання (тимчасовий) (https://dinuoma.com.ua/wp-
ntent/uploads/2000/01/poriadVyznResultNav.pdf). Інформація надається викладачем в усній формі на початку 
вивчення кожної освітньої  компоненти, перед виконанням певних видів робіт, під час консультацій перед 
проведенням підсумкових форм контролю, в друкованій формі у РПНД, силабусах, методичних рекомендаціях до 
проведення практичних занять, виконання самостійної роботи, в методичних вказівках до виконання курсової 
роботи, до виконання програми виробничої практики, а також в системі дистанційного доступу (Google GSuite) в 
Google Classroom кожної навчальної дисципліни. 
Графіки навчального процесу, форми контролю та строки підсумкового контролю доводяться до здобувачів вищої 
освіти навчально-методичним відділом, а також на кураторських годинах. 
Доступ до інформації щодо освітнього процесу в ДІ НУ «ОМА» є вільним та своєчасним. Нормативні документи, що 
його регламентують надані в розділі «Публічна інформація», розділі 2 «Організація освітнього процесу» 
(https://dinuoma.com.ua/public2019/)

Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП

Метою навчання на основі дослідження є розвиток дослідницьких компетенцій здобувачів вищої освіти через 
організацію навчального дослідження, набуття ними нового досвіду, розширення пізнавальних можливостей. 
Під час реалізації ОПП застосовуються такі методи та форми поєднання викладання і досліджень як:
- організація лекцій та інших занять за участі відомих науковців у сфері судноводіння з метою обговорення 
важливих аспектів досліджень. Прикладом цього є проведений у травні 2020 року онлайн-вебінар доктором 
технічних наук, професором Гладкіх І.І. з залученням науковців Німеччини за темою «Стан та перспективи 
розвитку річних інформаційних систем».
- постійне наповнення освітнього процесу інформацією про новітні наукові досягнення у сфері, що відповідає як 
основному напрямку підготовки здобувачів, так і суміжним з нею сферам, що є доцільними. Прикладом цього є 
практика залучення до проведення навчальних занять представників провідних судноплавних компаний (капітанів 
сучасних суден), які діляться зі здобувачами інформацією про новітні технології у навігації та навігаціному 
обладнанні, сучасні наукові досягнення, що впроваджуються у галузі безпеки судноплавства;
- включення елементів наукового пошуку в процес вивчення певних тем (розділів) навчальних дисциплін. 
Наприклад, під час проведення практичних занять з навчальних дисциплін професійного спрямування викладачі 
залучають здобувачів до виконання індивідуальних завдань з елементами наукового пошуку (аналіз статистичної 
інформації (наприклад, стану аварійності у судноплавстві), порівняльний аналіз технічних та експлуатаційних 
можливостей різних типів суден, тощо);
- виконання нетипових завдань дослідницького характеру під час виробничої плавальної практики;
- залучення здобувачів освіти до участі у роботі наукових гуртків, проблемних груп, наукових проектах Інституту та 
Університету тощо. На теперішій час працює девять наукових курсантських гуртків 
(https://dinuoma.com.ua/nkg2021/) та чотири проблемних групи (https://dinuoma.com.ua/pkg2021/). Здобувачі 
беруть участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях (за останні роки понад 50 
здобувачів взяли участь у науково-практичних конференціях (https://dinuoma.com.ua/conference/), всеукраїнських 
конкурсах студентських наукових робіт. Здобувачі ОПП неодноразово були переможцями та призерами ІІ-ого туру 
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт. Також, наприклад у 2018 році, на конкурсі «Морська 
справа» фонду Б. Колеснікова брали участь 9 здобувачів освіти; у 2019 році – 6 здобувачів освіти. Переможці 
конкурсу були заохочені поїздкою до Амстердаму та в Афіни на міжнародні галузеві форуми та  виставки. Наукова 
робота здобувачів вищої освіти під керівництвом викладачів кафедр відображена у річних звітах з наукової роботи 
(https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2021/02/zvit_nauka2020.pdf).

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі оновлюють зміст 
навчальних дисциплін на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі

Пошук шляхів оновлення змісту освітніх компонентів на основі наукових досягнень і сучасних практик викладачі 
здійснюють під час підвищення кваліфікації та стажування, участі у тренінгах, форумах, конференціях, написанні 
монографій, статей, роботи над дисертаційними дослідженнями. Цей процес найбільш активно відбувається під час 
участі у міжнародних програмах стажування. У 2018 - 2019 р.р. - стажування в Литовській морській академії за 
міжнародною програмою «Maritime education and training innovations in the European higher education area»; 
міжнародне стажування у Польщі «New and innovative teaching methods», Malopolska School of Public Administration 
University of Ekonomics in Krakow; міжнародне стажування в Туреччині – Польщі Logistics management at sea 
transport, Educational Fundation IIASC, European Socio-Technical University (Poland), Beykoz University (Turkey); 
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міжнародне стажування Collegium Civitas Internationalization of Higher Education. New and Innovative Methods of 
Education. Implementation of International Educational Projects in the EU Financial Perspective, Польща грудень 2018; 
міжнародне стажування у Болгарії Maritime education and training innovations in the European higher education area, 
Nicola Vaptsarov Naval Academy, 23 September – 21 December, 2019; міжнародне стажування у ОАЕ For excellent 
performance completion in program of innovation in training specialists in the maritime industry (Dubai) 18.11.2019-
28.11.2019; міжнародне стажування «The use of Full Mission Ship Handling Simulators in Inland Navigation Education 
and Training», м. Гарлінген, Голландія, 14.06.2019 р; міжнародне стажування «Modern teaching methods in Energy 
Efficiency and Safety on the EU educational market» Higher School of Social and Economic in Przeworsk, Польща, квітень 
2019 р.; міжнародне стажування Wyższa szkoła lingwistyczna  WSL, «The innovative Methods and Technologies of 
Teaching: The Newest in the European Educational Practice» м. Ченстохова, Польща, січень 2019 р. 
Прикладами результатів цього процесу є:
- впровадження у зміст таких дисциплін як «Практика несення штурманської вахти», «Управління ресурсами 
навігаційного містка», «Маневрування та управління судном». Понад 10 нових практичних вправ із застосуванням 
тренажеру NTPro 500; 
- доцент кафедри НіУС, д.п.н. О.Б. Даниленко за результатами свого дисертаційного дослідження розробив курс 
«Річні інформаційні системи» , який запропоновано ввести до переліку навчальних дисциплін довільного вибору;
- доцент кафедри НіУС, к.псих.н. О.М. Сорока за результатами свого дисертаційного дослідження розробила тему № 
10 «Психологічна готовність морського екіпажу до екстремальних ситуацій у довгостроковому рейсі» до дисципліни 
«Організація колективної діяльності та лідерство»;
- доцент кафедри ГД, д.п.н., В.Я. Желясков за результатами свого дисертаційного дослідження розробив тему 
“Avoiding Errors due to Haman Factor” до дисципліни «Англійська мова за професійним спрямуванням». 

Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП пов’язані із 
інтернаціоналізацією діяльності ЗВО

Інтернаціоналізація діяльності ДІ НУ «ОМА» реалізується на підставі міжнародних договорів про співробітництво в 
галузі освіти та науки, міжнародних програм та проектів, договорів між ДІ НУ «ОМА» та іноземними закладами 
освіти (науковими установами) або їхніми основними структурними підрозділами щодо навчання здобувачів освіти 
чи праці  викладачів з власної ініціативи, яку підтримує керівництво закладу на основі індивідуальних запрошень. 
Перелік договорів про співробітництво: http://dinuoma.com.ua/wp-
content/uploads/2000/01/perelik_dogovor_spiv.docx
Прикладами інтернаціоналізації навчання, викладання та наукових досліджень є організація та проведенн двох 
щорічних міжнародних науково-практичних конференцій в яких систематично приймають участь преставники ЗВО 
Польщі, Болгарії, Молдови, Литви, Канади, участь науково-педагогічних працівників Інституту у міжнародних 
науково-практичних конференцій які проводять ЗВО закордоння таких як Румунія, Грузія, Литва, участь у 
міжнародному інформаційному тижні програми ЄС Еразмус+ в Україні з питань міжнародної академічної 
мобільності (5 листопада 2019 р., м. Київ).  У лютому 2021 р., участь у міжнародній академічній (кредитній) 
мобільності з Вищим військово-морським училищем імені Н.Й. Вапцарова, м. Варна, Болгарія та Тараклійським 
державним Університетом імені Г.Цамблака (Молдова). 

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?

Всі види форм контрольних заходів в ДІ НУ "ОМА" визначено у Положенні про організацію освітнього процесу в НУ 
«ОМА» (http://www.onma.edu.ua/wp-content/uploads/2017/03/1615366941373265.pdf), уточнюються у Положенні 
про порядок та систему оцінювання знань здобувачів вищої освіти Дунайського інституту Національного 
університету "Одеська морська академія" (http://dinuoma.com.ua/wp-
content/uploads/2021/04/polozchenPorSysOtsZnan.pdf) та відображені у навчальному плані, РПНД, силабусах та на 
сторінках навчальних дисциплін у системі дистанційного доступу Google GSuite до навчальних матеріалів. Наведені 
форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП дозволяють перевірити досягнення програмних 
результатів навчання завдяки тому, що на етапі укладання робочих програм навчальних дисциплін зміст 
контрольних заходів узгоджувався із визначеними результатами навчання. Семестровий контроль викладач 
проводить у формі іспиту або заліку із конкретної навчальної дисципліни в обсязі матеріалу, що визначений РПНД, 
в терміни, що встановлені навчальним планом. Здобувач освіти може бути не допущений до семестрового контролю 
з конкретної навчальної дисципліни, якщо у встановлені графіком освітнього процесу терміни, він не підтвердив 
опанування на мінімальному рівні результатів навчання, оцінювання яких, згідно із робочою програмою навчальної 
дисципліни, має відбутися під час семестру (https://dinuoma.com.ua/wp-
content/uploads/2019/04/polozenOrgOsvProc.pdf ). Завдання поточного контролю мають на меті – виявити рівень 
сформованості знань, умінь і навичок (компетентностей) тощо. Одна з важливих форм контролю – атестація 
випускників. Атестація здобувачів вищої освіти за ОПП  здійснюється у формі кваліфікаційного екзамену та 
проводиться у відповідності до Положення про екзаменаційну комісію (http://ami.edu.ua/images/Dostup-k-pub-
inform/2-03-84-pologeny-ekz-komisiya.pdf).

Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв 
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти?
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Всі види форм контрольних заходів, критерії та система оціннювання визначені Положенням про організацію 
освітнього процесу в НУ«ОМА» (http://www.onma.edu.ua/wp-content/uploads/2017/03/1615366941373265.pdf), 
Положенням про порядок та систему оцінювання знань здобувачів вищої освіти Дунайського інституту НУ «ОМА» 
(http://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2021/04/polozchenPorSysOtsZnan.pdf) та відображені у навчальних 
планах, РПНД та силабусах. Чіткість і зрозумілість контрольних заходів забезпечується: доступністю зазначених 
документів на сайті Інституту та у системі дистанційного доступу, повідомленням про них викладачем на початку 
вивчення кожної навчальної дисципліни. Перелік питань, який виносяться на залік, екзамен на початку 
навчального року та доводиться до відома студентів, розміщується на сайті та у системі дистанційного доступу, 
роздається під час занять в академічних групах (http://dinuoma.com.ua/wp-
content/uploads/2021/04/polozchenPorSysOtsZnan.pdfchenPorSysOtsZnan.pdf). Критерії оцінювання знань, умінь та 
навичок у вигляді схеми нарахування балів та методи демонстрації результатів навчання за навчальною 
дисципліною визначаються у  робочій програмі навчальної дисципліни і доводяться до відома студентів 
викладачем, який викладає лекційні заняття або викладачем, який викладає практичні, семінарські чи лабораторні 
заняття.
Порядок проведення підсумкової атестації визначаєть Положенням про екзаменаційну комісію 
(http://ami.edu.ua/images/Dostup-k-pub-inform/2-03-84-pologeny-ekz-komisiya.pdf).

Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання 
доводяться до здобувачів вищої освіти?

Здобувач вищої освіти самостійно може ознайомитися з інформацією про форми контрольних заходів до початку 
вивчення дисциплін, яка міститься у системі дистанційного доступу до навчальних матеріалів та дошках 
оголошення. Графік проведення екзаменаційної сесії надається не пізніше ніж за місяць до початку сесії. Додатково 
та обов’язково інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання надаються викладачем на 
першому занятті з навчальної дисципліни, де він також з’ясовує зрозумілість критеріїв оцінювання навчальних 
досягнень здобувачами.

Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти 
(за наявності)?

Відповідно до Стандарту вищої освіти за спеціальністю 271 Річковий та морський транспорт для першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти в межах спеціалізації "Навігація і управління морськими суднами" атестація 
здобувачів вищої освіти здійснюється у формі кваліфікаційного екзамену, який проводиться за програмою 
визначеною ДІ НУ "ОМА", що забезпечує демонстрацію досягнення випускником результатів навчання, 
передбачених Стандартом і освітньою програмою. Кваліфікаційний екзамен проводиться у відповідності до 
Положення про екзаменаційну комісію (http://ami.edu.ua/images/Dostup-k-pub-inform/2-03-84-pologeny-ekz-
komisiya.pdf). 

Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних заходів? Яким чином 
забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Процедура проведення контрольних заходів визначена у Положенні про порядок та систему оцінювання знань 
здобувачів вищої освіти Дунайського інституту Національного університету "Одеська морська академія" 
(http://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2021/04/polozchenPorSysOtsZnan.pdf) та у Положенні про 
екзаменаційну комісію для атестації осіб, які здобувають ступінь бакалавра або магістра 
(http://www.onma.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/QMS-2-03-84.pdf). Ці документи оприлюднені на сайті 
Університету і знаходяться у вільному доступі на сайті Інституту. 
Крім цього, процедуру проведення контрольних заходів, а також процедури повторної здачі доводяться 
викладачами перед початком контрольного заходу (екзамен, залік, захист лабораторної роботи, тощо).
Процедури захисту курсових робіт, визначені у методичних рекомендаціях до відповідної курсової роботи, які 
розміщенні у відповідному сlass-room. Процедури захисту звіту з практики визначені у Наскрізній програмі 
практичної підготовки для здобувачів ОПП «Навігація і управління морськими суднами» 
(https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2000/01/naskrProgPraktPidgNiUMS1.pdf).

Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є процедури 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть приклади застосування відповідних 
процедур на ОП

Об’єктивність екзаменаторів забезпечується:
- визначенням однозначно зрозумілих для здобувача та екзаменатора критеріїв оцінювання 
(http://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2021/04/polozchenPorSysOtsZnan.pdf);
- належним виконанням викладачем своєї посадової інструкції;
- систематичним контролем з боку завідувача кафедри, навчально-методичного відділу, керівництва Інституту;
- дотримуванням викладачами Етичного кодексу університетської спільноти НУ "ОМА" 
(http://www.onma.edu.ua/zvity-finansy-insh) та Рамкового кодексу академічної доброчесності НУ «ОМА» 
(http://www.onma.edu.ua/wp-ontent/uploads/2019/03/11.02.2019_Kontr-prym-Ramkovyj-kodeks-akademichnoyi-
dobrochesnosti.pdf);
- дотриманням порядку запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, який урегульований Положенням про 
політику та процедуру врегулювання конфліктних ситуацій в ДІ НУ "ОМА" (https://dinuoma.com.ua/wp-
content/uploads/2000/01/polozenKonfSit.pdf);
- впровадженням в Інституті Антикорупційної програми Національного університету «Одеська морська академія», 
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яка  поширюється на всіх працівників НУ "ОМА" (http://www.onma.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/09/Antykorruptsyonnaya-programma.pdf).
Випадків оскарження об’єктивності екзаменаторів, а також конфлікту інтересів за ОП не відбувалося. 

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного проходження контрольних заходів? 
Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Організацію і проведення екзаменів/заліків в ДІ НУ «ОМА» регламентують Положення про порядок та систему 
оцінювання знань здобувачів вищої освіти Дунайського інституту Національного університету "Одеська морська 
академія" (http://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2021/04/polozchenPorSysOtsZnan.pdf) та Положення про 
екзаменаційну комісію для атестації осіб, які здобувають ступінь бакалавра  (http://ami.edu.ua/images/Dostup-k-pub-
inform/2-03-84-pologeny-ekz-komisiya.pdf). Здобувачі вищої освіти, які отримали під час семестрового контролю 
більше двох незадовільних оцінок, відраховуються з Інституту. Особам, які отримали під час сесії не більше двох 
незадовільних оцінок, дозволяється ліквідувати академічну заборгованість до початку наступного семестру. При 
цьому повторне складання екзаменів допускається не більше двох разів з кожної дисципліни: один раз – викладачу, 
другий – комісії, яка створюється завідувачем кафедрою. Особи, які не з’явились на екзамен без поважних причин, 
вважаються такими, що одержали незадовільну оцінку. Процедура та порядок повторного проходження 
контрольних заходів за ОП організовується та контролюється навчальним відділом ДІ НУ «ОМА». Повторне 
проходження контрольних заходів проходить відповідно до встановленого графіку. Процедура повторного 
проходження контрольних заходів на практиці застосовується практично кожної екзаменаційної сесії.

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 регулюється Положенням про 
організацію освітнього процесу в НУ «ОМА», п. 4.4.3 "Апеляція за результатами семестрового контролю" 
(http://www.onma.edu.ua/wp-content/uploads/2017/03/1615366941373265.pdf).
У разі незгоди з результатами проведення контрольних заходів здобувач вищої освіти має право подати письмове 
звернення до директора Інституту, який призначає засідання апеляційної комісії. До складу комісії входять 
директор Інституту чи його заступник, завідувач кафедри, за якою закріплена навчальна дисципліна, НПП, який 
проводив семестровий контроль, та представник ради курсантського самоврядування. Засідання апеляційної комісії 
відбувається при обов'язковій присутності заявника. Рішення комісії оформлюється у вигляді відомості обліку 
успішності.
Прикладів застосування відповідних правил на ОП немає.

Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності?

Основними документами, що містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності є: 
- Положенням про організацію освітнього процесу в НУ «ОМА» (http://www.onma.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/02/Polozhenye-ob-organyzatsyy-OP.pdf);
 - Рамковий кодекс академічної доброчесності Національного університету «Одеська морська академія» 
(http://ami.edu.ua/images/Dostup-k-pub-inform/2-03-93-ramkov-kodeks.pdf);
- Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату в Дунайському інституті НУ «ОМА» 
(https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2000/01/pologenja_plagiat.pdf);  
- Положення про академічну мобільність Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська 
академія» (https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2000/01/polozenAcademMobilDinuoma.pdf);
- Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності 
(https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2000/01/Methods_2019-Final.pdf); 
- Антикорупційна програма Національного університету «Одеська морська академія» (http://www.onma.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/09/Antykorruptsyonnaya-programma.pdf).
На ОПП для протидії академічному плагіату використовується онлайн-сервіс Unicheck компанії ТОВ «Антиплагіат».
Ці положення спрямовані на підтримку ефективної системи дотримання академічної доброчесності, яка 
поширюється на наукові та навчально-методичні праці учасників освітнього процесу, атестаційні, курсові роботи  
здобувачів вищої освіти

Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії порушенням 
академічної доброчесності?

Технологічні рішення, що використовуються на ОПП як інструменти протидії порушенням академічної 
доброчесності визначені у Положенні про запобігання та виявлення академічного плагіату в Дунайському інституті 
НУ «ОМА» (https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2000/01/pologenja_plagiat.pdf).  Відповідно цього 
положення, безпосередньо перевірку матеріалів методичного забезпечення навчальних дисциплін здійснюється 
методом експертної оцінки висококваліфікованими співробітниками відповідної кафедри, які призначаються 
розпорядженням завідувача кафедри. Перевірка наукових робіт на унікальність та наявність академічного плагіату 
проводиться з використанням програмно-технічних засобів за допомогою однієї або декількох програм, які 
знаходяться у відкритому доступі у мережі Інтернет та визнані наукової спільнотою (Advego Plagiatus, Etxt 
Antiplagiat, AntiPlagiarism тощо). При прийнятті остаточного рішення враховується специфіка роботи, що 
перевіряється на наявність академічного плагіату (галузь знань, спеціальність), вид роботи (стаття, монографія, 
підручник, дисертація, дипломна робота тощо) та її унікальність.
На рівні Інституту для перевірки на плагіат використовується платформа Unicheck (компанія "Антіплагіат"). З 
компанією укладений відповідний договір про взаємодію. У результаті перевірки складається звіт, у якому виділено 
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плагіат, посилання та цитати, джерела плагіату. У разі негативного висновку онлайн-сервісу Unicheck робота 
повертається на доопрацювання. Неприйнятним вважається рівень оригінальності тексту менше 50%. 

Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОП?

Для популяризації академічної доброчесності серед здобувачів вищої освіти у ДІ НУ «ОМА» інформація щодо 
академічної доброчесності в студентському середовищі висвітлюється на веб-сайті ДІ НУ «ОМА» 
(https://dinuoma.com.ua/)  в розділі Публічна інформація та у положенні «Рамковий кодекс академічної 
доброчесності ДІ НУ «ОМА» (http://ami.edu.ua/images/Dostup-k-pub-inform/2-03-93-ramkov-kodeks.pdf), де 
розміщено відповідні документи, матеріали та корисні посилання. Також, серед здобувачів вищої освіти у ДІ НУ 
«ОМА» проводиться консультування щодо вимог з написання письмових робіт із наголошенням на принципах 
самостійності, коректного використання інформації з інших джерел та уникання плагіату, а також правил опису 
джерел та оформлення цитувань. Для здобувачів вищої освіти ОП така інформація надається в межах підготовки 
курсових робіт, рефератів, тез доповідей на конференції тощо. Принципи академічної доброчесності обов’язково 
розглядаються на кураторських годинах здобувачів вищої освіти. Куратори намагаються привити їм «нульову 
толерантність» до порушень академічної доброчесності. 

Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? Наведіть приклади відповідних 
ситуацій щодо здобувачів вищої освіти відповідної ОП

Відповідно до Рамкового кодексу академічної доброчесності ДІ НУ «ОМА» ( http://ami.edu.ua/images/Dostup-k-pub-
inform/2-03-93-ramkov-kodeks.pdf) учасники освітнього процесу несуть адміністративну та дисциплінарну 
відповідальність за недоброчесну поведінку. 
 За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути притягнені до такої академічної 
відповідальності:
- повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо);
- повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми;
- позбавлення академічної стипендії;
- позбавлення наданих закладом освіти пільг з оплати навчання.
Додатково можуть застосовуватися :
- усне зауваження від викладача або уповноваженого представника адміністрації (керівника кафедри, факультету 
тощо);
- попередження про можливість притягнення до академічної відповідальності;
- повторне виконання завдання;
- зниження оцінки за виконання завдання;
- виключення з рейтингу претендентів на отримання академічної стипендії;
- позбавлення почесних звань, нагород, стипендій тощо, присуджених Університетом;
- позбавлення права голосу в колегіальних органах управління Університету або обмеження права на участь у роботі 
таких органів на певний термін;
- позбавлення права брати участь у конкурсах на отримання фінансування наукових досліджень, стипендій, грантів 
тощо.
Випадків суттєвого порушення академічної доброчесності здобувачами вищої освіти ОП виявлено не було. 

6. Людські ресурси

Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується необхідний рівень їх 
професіоналізму?

З метою забезпечення необхідного рівня професіоналізму викладачів ОПП відповідно до Положення про порядок 
проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад НПП НУ «ОМА» 
(http://www.onma.edu.ua/normativni-dokumenti-osvita) та Правилами внутрішнього трудового розпорядку ДІ НУ 
«ОМА» відбувається конкурс на заміщення вакантних посад. Оголошення про проведення конкурсу, терміни та 
умови його проведення публікуються в засобах масової інформації та на сайті НУ «ОМА» 
(http://www.onma.edu.ua/vakansiyi). Базовий перелік кваліфікаційних вимог до претендентів на зайняття посад 
НПП включає: академічну та професійну кваліфікації відповідно до освітнього компоненту; науковий ступінь, вчене 
звання (за наявності) відповідно до профілю кафедри; досвід і здобутки у навчальній, методичній, науковій роботі 
та організаційній діяльності. Перевага надається особам, рівень професіоналізму яких задовольняє цілям, 
характеристиці, предметній області ОПП; особам, які акумулюють в собі компетентності відповідно до ОК, яку вони 
мають викладати за ОПП. При цьому враховуються особисті результати викладача за рейтингом викладацької 
діяльності, результати підвищення кваліфікації, дотримання претендентом засад академічної доброчесності.

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до 
організації та реалізації освітнього процесу

Роботодавці залучаються до організації та реалізації освітнього процесу передусім при організації і проведенні 
практичної підготовки. Перелік баз практик та договорів з ними за посиланням http://dinuoma.com.ua/wp-
content/uploads/2000/01/perelik_dogovir_pract.docx. 
Згідно з Положенням  НУ «ОМА» Про екзаменаційну комісію для атестації осіб, які здобувають ступінь бакалавра 
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або магістра» (http://www.onma.edu.ua/wp-content/uploads/2018/03/Polozhenye-EK-kontrolnyj.pdf) до складу 
екзаменаційних комісій залучаються провідні фахівці відповідної галузі. Так, наприклад, неодноразово головою 
екзаменаційної комісії залучався капітан Ізмаїльського морського торговельного порту, капітан далекого плавання 
Колесніков А. Ю. та капітан далекого плавання, голова Державної кваліфікаційної комісії Інспекції з питань 
підготовки та дипломування моряків Ізмаїльської філії Варюшкін В. І.
Традиційно представники роботодавців залучаються до участі у щорічних заходах (конференціях, день інституту, 
тощо), де обговорюються актуальні питання щодо розвитку ОПП, а здобувачам надається можливість додаткового 
позиціонування серед роботодавців.

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до аудиторних занять на 
ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців

ДІ НУ «ОМА» застосовує практику залучення професіоналів-практиків, до аудиторних занять на ОПП. Так, 
наприклад, до викладання навчальної дисципліни «Дії під час аварій, пошук і рятування на морі» в поточному 
навчальному році залучені капітан далекого плавання, голова Державної кваліфікаційної комісії Інспекції з питань 
підготовки та дипломування моряків Ізмаїльської філії Варюшкін В. І та капітан далекого плавання в компанії Ocean 
port limited Колесник О.П. (Наказ № 04/вк від 05.01.2021). Для проведення практичних занять з навчальної 
дисципліни «Попередження зіткнення суден та використання радіолокаційних станцій і засобів автоматизованої 
радіолокаційної прокладки» залучалися капітан далекого плавання, представник суднохідної компанії «Anglo-
Eastern Ukraine» Горбунов А.А (Наказ № 118/вк від 31.08.2020) та представник суднохідної  компанії Glomar Ship 
management BV, капітан далекого плавання Воронцов О. Г. (Наказ від № 260/вк від 12.11.2020).

Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? Наведіть конкретні 
приклади такого сприяння

У ДІ НУ «ОМА» значну увагу приділено підвищенню кваліфікації науково-педагогічних працівників. Система 
професійного розвитку викладачів регламентується «Положенням про підвищення кваліфікації та стажування 
науково-педагогічних та педагогічних працівників НУ «ОМА» (http://www.onma.edu.ua/wp-
content/uploads/2017/03/pdf-color002_7.pdf). Викладачі систематично  проходять підвищення кваліфікації  на 
кафедрах НУ «ОМА». Тільки у поточному навчальному році підвищення кваліфікації пройшло 24 викладача.  Крім 
того, значна кількість викладачів , що залучені до викладання на ОПП пройшли науко-педагогічне стажування у 
вищих морських навчальних закладах Європи, таких як Литовська морська академія, м. Клайпеда Литва; Вищому 
військово-морському училище ім. Н.Й. Вапцарова, м. Варна, Болгарія; Краковському економічному університеті, 
Польща та інших. Всього отримано 68 сертифікатів про проходження  науко-педагогічного стажування у вищих 
морських навчальних закладах Європи.
ДІ НУ «ОМА» всіляко сприяє підвищенню наукового рівня викладачів. За період з 2016 - 2020 р.р. докторські 
дисертації захистили 4 НПП, що забезпечують ОПП, кандидатські дисертації захистило 4 НПП, що забезпечують 
ОПП. 
За останні три роки наукове звання професора отримали 3 НПП та доцента - 11 викладачів закладу.

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

Згідно з Положенням про оцінювання якості науково-педагогічних та педагогічних працівників НУ «ОМА» 
відповідно до викладання ОК (https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2000/01/polozenOcinYakNPPP.pdf) 
протягом навчального року проводиться рейтингове оцінювання науково-педагогічних та педагогічних працівників 
з метою визначення їх рівня професійної компетентності та ефективності робіт. Результати щорічного оцінювання 
обговорюються на засіданнях кафедр та є елементом заохочення працівників до активного професійного розвитку 
шляхом призначення надбавки до заробітної плати. Також, кращі НПП з нагоди визначних дат заохочуються  
подяками, грамотами директора Інституту, ректора НУ «ОМА», області, міста, МОН(у) 
(https://dinuoma.com.ua/public2019/).  

7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Продемонструйте, яким чином фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша 
інфраструктура, обладнання тощо), а також навчально-методичне забезпечення ОП забезпечують 
досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання?

Фінансування освітнього процесу ЗВО у ДІ НУ «ОМА» відбувається за рахунок коштів державного бюджету, 
фізичних і юридичних осіб. Освітня діяльність з підготовки ЗВО за ОП забезпечується необхідними фінансовими та 
матеріально-технічними ресурсами, навчально-методичним забезпеченням. Матеріально-технічне забезпечення 
повністю задовольняє проведенню лекційних занять, виконанню практичних та лабораторних робіт з освітніх 
компонент, передбачених ОПП (https://dinuoma.com.ua/mtz/). Системно здійснюється  періодичне оновлення та 
модернізація навчально-лабораторної бази. 
В Інституті функціонують спортивний зал, медичний пункт, бібліотека. Фонд бібліотеки сформований згідно з 
потребами ОП та постійно оновлюється (https://dinuoma.com.ua/wp-
content/uploads/2000/01/perelikNNMLDZVOB.pdf). 
Кафедрами Інституту проводиться робота щодо створення навчально-методичних матеріалів. Розроблені робочі 
навчальні програми дисциплін, силабуси, методичне забезпечення для проведення лабораторних, практичних 
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занять, самостійної підготовки здобувачів освіти для виконання курсових робіт та написання кваліфікаційної 
роботи. Доступ здобувачів до навчально-методичних матеріалів здійснюється через сайт Інституту, систему 
дистанційного доступу class-room та, безпосередньо, на кафедрах Інституту. Наявне навчально-методичне 
забезпечення має практико-орієнтовний характер, враховує специфіку професійного напряму та створює 
сприятливі умови для досягнення, заявлених у ОП цілей, завдань і програмних результатів.

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?

Освітнє середовище ДІ НУ «ОМА» задовольняє потреби та інтереси здобувачів ОП, зокрема: 
- курсанти активно задіяні в культурно-масових заходах, наприклад, творчий потенціал ЗВО розвивається завдяки 
залученню в підготовці та участі в творчому заході День інституту; 
- науковий потенціал здобувачів реалізується через участь у всеукраїнських студентських наукових конкурсах, 
всеукраїнському конкурсі «Морська справа», міжнародних науково-практичних конференціях, які проходять на базі 
ДІ НУ «ОМА» та інших закладів вищої освіти, міжкафедральному семінарі, у наукових гуртках та проблемних 
групах;
- здобувачі активно залучені до проведення фізкультуро-спортивних заходів, наприклад, завдяки діяльності ППО 
ПРМТУ ДІ НУ «ОМА» укладено договір з ФОП Швець І.В. (Свідоцтво: серія В01 №100523), згідно якого учасникам 
ОП надана можливість отримувати фізкультурно-оздоровчі послуги; курсанти ДІ НУ «ОМА» за результатами 
спортивних заходів місцевого та регіонального рівнів вже кілька років поспіль отримують першість та призові місця;  
- для забезпечення потреб здобувачів в умовах карантину активно використовується освітня платформа Google 
Education.
Доступ ЗВО до інфраструктури та інформаційних ресурсів, необхідних для навчання, наукової діяльності в межах 
ОП є безкоштовним.

Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я 
здобувачів вищої освіти (включаючи психічне здоров’я)?

Безпека здобувачів ВО за ОП забезпечується правилами внутрішнього розпорядку, дотриманням  відповідних 
правил з усіма відповідними інструкціями можна ознайомитися на сайті ДІ НУ «ОМА» 
(https://dinuoma.com.ua/public2019/ в розділі охорона життєдіяльності). 
Кожного року здійснюється косметичний ремонт навчальних житлових та адміністративних приміщень. Одним з 
аспектів профілактики пожежної безпеки, є наявність на кожному поверсі кнопки пожежної тривоги «Пожежа 
Fire», об’яви з номерами телефонів відповідальних служб.
У ДІ НУ «ОМА» в цілях профілактики проводиться обов’язковий медичний огляд здобувачів ВО, профілактичні 
бесіди та інструктажі з дотримання правил пожежної безпеки, електробезпеки, поводження з незнайомими 
предметами, навчальної гігієни, порядку дій у разі надзвичайних ситуацій, протидії булінгу, сексуальним 
домаганням та корупції. Проводяться заходи з профілактики психічного здоров’я (проведення серії тренінгів з 
розвитку емоційного інтелекту, діагностування нозологічного стану, оздоровлення мікросоціального оточення та 
ін.).  ППО ПРМТУ ДІ НУ «ОМА» спільно з ПРМТУ щорічно проводить тренінги на тему: «Здоровий спосіб життя і 
профілактики ВІЛ/СНІД», проводяться позааудиторні заходи з питань популяризації здоров’я.

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?

ДІ НУ «ОМА» забезпечує освітню, організаційну, інформаційну, консультативну та соціальну підтримку здобувачів 
ВО, які навчаються за ОП навчально-методичним відділом, кураторами, провідними фахівцями з виховної роботи 
згідно з Положенням про ДІ НУ «ОМА» (https://dinuoma.com.ua/wp-
content/uploads/2019/04/PolozenProDinuoma.pdf), а також низки інших документів, оприлюднених на сайті ДІ НУ 
«ОМА».
Освітня підтримка здобувачів ВО ДІ НУ «ОМА» здійснюється безпосередньо організацією навчання і викладання. 
ЗВО згідно з ОП створюються належні умови викладання в аудиторіях та, зокрема в умовах пандемії, діє онлайн 
платформа дистанційного навчання dinuoma з використанням Google Meet, Google Classroom. Якість роботи 
викладачів забезпечено взаємодією зі здобувачами ВО шляхом надання інформації у відкритому доступі через 
Google Classroom. 
Організаційна підтримка ЗВО – реалізується навчально-методичним відділом, кураторами академічних груп, 
провідними фахівцями з виховної роботи, які здійснюють роз’яснення нормативно-правової бази освітнього 
процесу, Статуту університету, Положення про ДІ НУ «ОМА», Стратегію, правила внутрішнього розпорядку, 
правила проживання в екіпажі, наказів і розпоряджень директора щодо навчання, дозвілля та побуту ЗВО.
Консультативну та соціальну підтримку щодо працевлаштування та кар’єрного розвитку надає провідний фахівець з 
практики та ППО ПРМТУ ДІ НУ «ОМА». Працівники ППО ПРМТУ ДІ НУ «ОМА» надають консультації̈ щодо 
заповнення аплікаційних форм, написання резюме та інших документів для проходження практики та 
працевлаштування, організовують зустрічі здобувачів ВО з роботодавцями, круглі столи, семінарі. 
Соціальну підтримку здобувачів ВО здійснюють провідні фахівці з виховної роботи https://dinuoma.com.ua/wp-
content/uploads/2000/01/rozgZvitVyhRob.pdf у співпраці з курсантською радою https://dinuoma.com.ua/wp-
content/uploads/2000/01/polkurssamvriad.pdf., головними завданнями якої є: участь у розв’язанні соціальних 
проблем здобувачів ВО, надання комплексу соціальних послуг, створення сприятливих умов для самореалізації й 
самовдосконалення здобувачів ВО; здійснення соціальної роботи щодо полегшення адаптації першокурсників; 
профілактика правопорушень і протиправної поведінки серед здобувачів ВО, формування свідомого ставлення до 

Сторінка 19



ОП; підтримка та розвиток волонтерського руху та підвищення соціальної активності у курсантському середовищі. 
Соціальні потреби здобувачів ВО забезпечуються через надання місць у гуртожитку,  за потребою призначається 
соціальна стипендія.
Зворотній зв’язок зі здобувачами ВО з основних питань здійснюється шляхом опитувань. 

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)

ДІ НУ «ОМА» створює достатні умови для реалізації права на освіту для осіб з особливими освітніми потребами на 
рівній основі з іншими здобувачами ВО. Організація освітнього процесу, реалізація академічних прав для здобувачів 
ВО з особливими потребами здійснюється відповідно до Положення про реалізацію права на освіту особам з 
особливими освітніми потребами ДІ НУ «ОМА» (https://dinuoma.com.ua/wp-
content/uploads/2000/01/polozenPravoOsvitzosobPotrebDinuoma.pdf) та Положення про порядок супроводу (надання 
допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у ДІ НУ «ОМА» (https://dinuoma.com.ua/wp-
content/uploads/2000/01/polozenSuprovodOsibDinuoma.pdf).
Відповідно до ПДНВ-78 з поправками до кандидатів на отримання звань осіб командного складу суден висуваються 
спеціальні вимоги щодо стану здоров’я. Тому фактів звернень від кандидатів на навчання з  особливими освітніми 
потребами не було.

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?

У ДІ НУ «ОМА» наявні чіткі та зрозумілі політика та процедури вирішення конфліктних ситуацій, які є доступними 
для всіх учасників освітнього процесу та які регулюються наступними нормативними документами: етичний кодекс 
університетської спільноти НУ «ОМА», Положення про організацію роботи зі повідомленнями про корупцію, 
внесеними викривачами, в НУ «ОМА» (http://www.onma.edu.ua/wp-content/uploads/2016/09/Polozhennya-pro-
organ.roboty-iz-povidom.pro-korupts.vnesen.vykryvach.v-NU-....pdf), Положення про порядок запобігання та 
врегулювання конфлікту інтересів в НУ «ОМА» (http://www.onma.edu.ua/wp-content/uploads/2016/09/Polozhennya-
pro-poryad.zapob.ta-vregulyuv.konfl.inter.v-NU-OMA.pdf), Положення про політику та процедуру врегулювання 
конфліктних ситуацій в ДІ НУ «ОМА» (https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2000/01/polozenKonfSit.pdf), 
Положення про комісію з оцінки корупційних ризиків НУ «ОМА» (http://www.onma.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/02/Polozhennya-pro-komis.z-otsinky-korupts.ryzykiv-NU-OMA.pdf), Положення про 
уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції НУ «ОМА» (http://www.onma.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/02/Polozhennya-pro-upovnov.osobu-z-pyt.zapob.ta-vyyavl.korup.NU-OMA.pdf), Антикорупційна 
програма НУ «ОМА» та зміни до неї (http://www.onma.edu.ua/wp-content/uploads/2016/09/Antykorruptsyonnaya-
programma.pdf, http://www.onma.edu.ua/wp-content/uploads/2016/09/Zminy-do-antyk.prog.NUOMA.pdf). 
Керівництво ЗВО проводить інформаційні кампанії, спрямовані на підвищення рівня обізнаності учасників 
освітнього процесу щодо запобігання виникненню та/або виявлення конфліктних ситуацій, та відповідно 
врегулювання конфліктних ситуацій у разі їх виникнення. Ці питання систематично є предметом обговорення на 
засіданнях Вченої ради Інституту (http://surl.li/rurg). 
Конфліктних ситуацій, пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією, корупцією в межах реалізації ОП 
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

Документом, який регулює процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОПП, є 
Положення про освітні програми та навчальні плани в НУ «ОМА» (https://dinuoma.com.ua/wp-
content/uploads/2000/01/polozNpiOP-1.pdf). 
Розроблення освітніх програм здійснюється робочими (проектними) групами за ініціативою кафедр. Проект 
освітніх програм обговорюється Вченою радою ДІ НУ «ОМА», після чого підписується директором,  надається до 
навчально-методичного відділу НУ "ОМА" для методичної експертизи та проректору з науково-педагогічної роботи 
для погодження. Далі ОПП подається для затвердження Вченою радою НУ «ОМА», підписується ректором і 
скріплюється печаткою.
Моніторинг ОПП здійснюється шляхом періодичного опитування здобувачів вищої освіти, викладачів, роботодавців 
та інших зацікавлених сторін, аналізу результатів опитування та формування висновків і пропозицій щодо 
необхідності внесення змін або перегляду (накази по ДІ НУ «ОМА» від 24.01.2020 р. № 38/орг, від 05.01.2021 р. № 
06-1/н). 
Виконання процедур моніторингу та періодичного перегляду дозволяють гнучко підходити до змісту ОПП, 
еволюціонувати та відповідати сучасним вимогам і стандартам підготовки фахівців морської галузі. Затверджені 
освітні програми є обов’язковими для виконання.
До процедур розроблення, затвердження, моніторингу та перегляду ОПП долучені члени робочих (проектних) груп, 
до складу яких включаються провідні науково-педагогічні, педагогічні працівники, науковці відповідного профілю, 
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здобувачі вищої освіти, представники роботодавців та інших зацікавлених організацій (за згодою).  
 

Опишіть, яким чином та з якою періодичністю відбувається перегляд ОП? Які зміни були внесені до 
ОП за результатами останнього перегляду, чим вони були обґрунтовані?

Перегляд ОПП здійснюється у випадку необхідності внесення суттєвих змін за результатами моніторингу, внаслідок 
суттєвих змін у стандартах вищої освіти або професійних стандартах тощо. Моніторинг ОПП проводиться щорічно 
шляхом аналізу результатів анкетування та пропозиці на офіційному веб-сайті ДІ НУ «ОМА», розділ «Анкетування 
та пропозиції», рецензій стейкхолдерів, пропозицій кафедр Інституту тощо. Так, за результатами моніторингів ОПП 
оформлені звіти
(https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2000/01/zvit271.01.pdf, https://dinuoma.com.ua/wp-
content/uploads/2000/01/zvit271.01.21.pdf) у яких на основі пропозицій та рецензій стейкхолдерів 
(https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2000/01/rezense271.01.pdf, https://dinuoma.com.ua/wp-
content/uploads/2000/01/recopppb-27101-1.pdf ,
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2000/01/rec-vid-opppb-27101-1.pdf,
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2000/01/rec271.01.1.pdf ,
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2000/01/rec271.01.2.pdf,
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2000/01/rec-vid-opppb-27101-1.pdf)
переглянуто та вдосконалено:
- посилено актуальность вибору індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти;
- навчальний план щодо структури і послідовності освітніх компонентів;
- враховано особливості матеріально-технічного забезпечення та організації освітнього процесу у ДІ НУ»ОМА».
У цілому Інститут має позитивний досвід впровадження процедур розроблення та перегляду ОПП. Водночас 
оцінювання потенційних ризиків свідчить про можливі прояви низької активності здобувачів вищої освіти, 
випускників, роботодавців. Для запобігання цьому передбачається активна попередня комунікативна та 
роз’яснювальна робота серед вищезазначених цільових груп стейкхолдерів.

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

З метою врахування думки здобувачів  до складу робочої (проектної) групи включені здобувачі вищої освіти. Також 
у ДІ НУ «ОМА» впроваджена практика проведення опитувань курсантів через Інститут кураторства, провідних 
фахівців з виховної роботи та шляхом анкетування стосовно якості ОПП.  Результати таких опитувань 
розглядаються робочою (проектною) групою, що до їх доцільності та представляє Вченій раді для врахування. 
Наприклад під час роботи над редакцією ОПП 2020 року були враховані результати опитування стосовно уточнення 
можливостей здобувачів на вибір, формування та реалізацію індивідуальної освітньої траєкторії.
Крім того, під час опитування здобувачами оцінюється якість організації освітньої діяльності при вивченні 
дисциплін. За результатами оцінювання поширюються кращі практики викладання, кафедрами враховуються 
пропозиції здобувачів щодо підвищення якості викладання та оцінювання
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdukcpdcGCEwz3WWSVGNoy3dSGGJLUeMG2f1jLQScIolXWuyQ/viewanal
ytics).

Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення 
якості ОП

Органом курсантського самоврядування у ДІ НУ «ОМА» є Курсантська рада (Положення: 
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2000/01/polkurssamvriad.pdf, Правила внутрішнього розпорядку: 
http://www.onma.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/qms-1.pravila2018.pdf). Голова Курсантської ради є членом 
Вченої ради ДІ НУ «ОМА». Голова Курсантської ради та вибірний представник від курсантів напередодні засідання 
Вченої ради отримує проект Порядку денного та погоджує з Курсантською радою позицію, зокрема з питань 
забезпечення якості ОПП. Крім того, курсанти залучені до роботи у складі проектних груп з розробки ОПП в рамках 
якої висловлюють пропозиції щодо організації освітнього процесу та поліпшення його якості. Курсантська спільнота 
колегіально висловлює пропозиції щодо організації освітнього процесу в ДІ НУ "ОМА" та поліпшення його якості, 
засвідчує свої рішення протоколами засідань Курсантської ради (http://surl.li/ruwh; http://surl.li/ruwi).

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

Дунайський інститут підтримує міцні зв’язки з роботодавцями – представниками підприємств морегосподарчого 
комплексу Придунайського регіону, серед яких: адміністрація Приватного акціонерного товариства «Українське 
Дунайське пароплавство» та його структурних підрозділів, Державного підприємства «Ізмаїльський морський 
торговельний порт», Ізмаїльська філія Державного підприємства «Адміністрація морських портів України», 
чисельні крюїнгові компанії (http://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2000/01/zapitsRobDav.docx), представлені у 
регіоні.
Представники роботодавців залучені до процесів перегляду ОПП та інших процедур забезпечення її якості шляхом:
- участі в атестації здобувачів освіти (відповіно до Наказу про склад екзаменаційної комісії);
- надання письмових відгуків за результатами проходження практики у книгах реєстрації практичної підготовки 
(Training Book);
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- участі в опитуваннях та анкетуванні роботодавців 
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdENVLfc5PAazsafHyi-d118etd6b4tZStCE9pq_3dpNnO6hw/viewform);
- обміну думками під час проведення заходів – семінарів, круглих столів, конференцій;
- аналізу якості підотовки здобувачів під час проведення з ними відбіркових тестувань та співбесід. 

Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій 
працевлаштування випускників ОП

Збирання та врахування інформації щодо працевлаштування випускників здійснюється шляхом запитів до 
крюїнгових компаній та безпосереднім спілкуванням з випускниками ОП минулих років як на рівні Інституту 
провідним фахівцем з практики, так і на рівні випускової кафедри  та РПГ ОПП. На підставі цієї інформації 
проводиться аналіз кар’єрного шляху та траєкторій працевлаштування випускників ОП основними з яких є:
- продовження навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти за спеціалізацією «Навігація і управління 
морськими суднами»;  
- випускники, які за час навчання на ОПП реалізували обрану освітню траєкторію  та отримали професійну 
кваліфікацію штурмана працюють на посадах вахтового помічника капітана морського судна в іноземних 
судноплавних компаніях;
- більшість випускників, що не встигли за час навчання на ОПП отримати необхідний практичний стаж роботи для 
отримання професійної кваліфікації штурмана, працюють на посадах палубних кадетів з подальшою перспективою 
кар’єрного росту;
- частина випускників працює в Інституті  на посадах асистентів та лаборантів кафедр;
- існують приклади працевлаштування випускників в крюїнгових компаніях та інших підприємствах річкового і 
морського транспорту.   
Випускники, які мають позитивний  практичний досвід, запрошуються для проведення практичних занять або на 
профорієнтаційні заходи для спілкування з абітурієнтами та здобувачами вищої освіти.
Інформація про найбільш успішних  випускників розміщена на сайті Інституту в  розділ: здобувачу освіти- 
випускники.

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?

За результатами здійснення процедур внутрішніх аудитів та моніторингу ОПП враховані наступні рекомендації:
- залучення викладачів з практичним досвідом роботи до поліпшення лабораторно-тренажерної бази; 
- впровадження дистанційних методів навчання та їх методично-дидактичного забезпечення;
- націленість на постійне вдосконалення системи менеджменту якості;
- розширення лабораторно-тренажерної бази навчального процесу для проведення лабораторних і практичних 
занять для курсантів і студентів;
- проведення рейтингового оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників;
- постійний розвиток освітнього середовища та інфраструктури Дунайського інституту, проходження стажувань 
науково-педагогічних працівників в іноземних вузах;
- залучення курсантів для розвитку наукової діяльності Дунайського інституту;
- вдосконалення системи мотивації співробітників до інновацій в освітньому та науковому процесах, професійного 
росту.

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?

Під час останньої акредитації спеціальності 271 Річковий та морський транспорт Дунайському інституту не були 
надані  зауваження та пропозиції. Проте, при започаткуванні та провадженні даної ОПП враховувались зауваження 
та пропозиції, сформульовані під час попередніх акредитацій інших ОП (джерело - https://public.naqa.gov.ua/) та 
зовнішнього аудиту, проведеного в Україні Міжнародною морською організацією 
(https://mtu.gov.ua/files/Final%20Report%20-%20Ukraine.pdf). 
Так, на с. 54 Звіту вказано на необхідність розробки та впровадження документованих процедур, які склали б основу 
для тривалих програм підготовки, що можуть включати міжнародний обмін досвідом та підвищення кваліфікації 
відповідного персоналу. Робоча (проектна) група у якості упередження подібних зауважень внесла до ОПП позиції з 
національної та міжнародної академічної мобільності.     
На с. 55 Звіту Міжнародної морської організації приділено особливу увагу процедурі періодичного моніторингу як 
засобу запобігання появі невідповідностей та впровадження дій, що упереджують. З урахуванням цього зауваження 
створено такий механізм моніторингу та перегляду ОПП, який дозволяє відстежувати та своєчасно впроваджувати 
усі зміни та виклики сучасності, нові вимоги та запити стейкхолдерів, гнучко підходити до складових компонентів 
ОПП, створюючи при цьому дієвий механізм її еволюціонування.

Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур внутрішнього 
забезпечення якості ОП?

Академічна спільнота має можливість брати участь в обговоренні всіх проектів документів внутрішньої нормативно-
правової бази. Доступність, відкритість, прозорість забезпечуються використанням сучасних ІТ-технологій, 
проведенням зустрічей, семінарів, тренінгів, конференцій, засідань в межах кафедр, навчально-методичного відділу 
та на рівні Інституту.
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Згідно з Регламентом (https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2000/01/reglamOsvDia2021.pdf) щотижнево 
проводяться науково-методичні наради, щомісяця − засідання Вченої ради Інституту (https://dinuoma.com.ua/wp-
content/uploads/2000/01/polozenV4enaRada.pdf), системно працює стипендіальна комісія. Створені електронні 
майданчики для неформального спілкування та командної роботи учасників освітнього процесу, використовуються 
неофіційні майданчики спілкування для різних цільових груп в соціальних мережах, месенджерах тощо. Всі рівні 
менеджменту Інституту є активними прихильниками відкритості, доступності та чутливості до зворотного зв’язку. 

Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у контексті 
здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти

Політика внутрішнього забезпечення якості освіти здійснюється відповідно до Стандарту і рекомендації щодо 
забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти, Положення про ДІ НУ«ОМА, Положенням про 
науково-методичною раду, пп4., Керівництво з якості, Положення про Вчену раду.
До процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти залучені всі структурні підрозділи ДІ НУ«ОМА». 
Розподіл відповідальності структурних підрозділів визначено у функціональних обов'язках.
Зокрема:
- координацію роботи структурних підрозділів з забезпечення якості освіти, здійснює заступник директора з НПР;
- розроблення і затвердження ОПП – робоча група, навчально-методичний відділ, Вчена рада НУ«ОМА», 
курсантська рада;
- студентоцентроване навчання, викладання та оцінювання, реалізація наукової, методичної, організаційної роботи, 
з питань методичного забезпечення практик– кафедри інституту;
- зарахування, визнання результатів навчання та атестація здобувачів – відбіркова комісія, кафедри інституту, 
навчально-методичний відділ;
- навчальні ресурси і підтримка студентів – бібліотека, навчально-методичний відділ, ІТ–інфраструктура, 
Курсантська рада, кафедри, адміністративно-господарський відділ;
- публічна інформація – структурні підрозділи ЗВО, ІТ–інфраструктура;
- поточний моніторинг і періодичний перегляд програм - робоча група, курсантська рада, кафедри ЗВО;
-       організація, планування, контроль та аналіз навчально-методичного забезпечення освітнього процесу, питань 
успішності здобувачів -  навчально-методичний відділ.

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 регулюються Статутом Національного університету «Одеська 
морська академія» (http://www.onma.edu.ua/wp-content/uploads/2016/09/Ustav-2017-s-pechatyamy.pdf), 
Положенням про ДІ НУ «ОМА» (https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2019/04/PolozenProDinuoma.pdf), 
Змінами до Положенням про ДІ НУ «ОМА» (https://dinuoma.com.ua/wp-
content/uploads/2019/04/zminDoPolozenDinuoma.pdf) , Положенням про організацію освітнього процесу 
(http://www.onma.edu.ua/wp-content/uploads/2017/03/1615366941373265.pdf) та іншими нормативними 
документами, які розміщені в розділі «Публічна інформація» на сайті Інституту (https://dinuoma.com.ua/) і є 
загальнодоступними. Основні нормативні документи первинно доводяться до відома і докладно пояснюються 
курсантам під час проведення організаційного періоду після іх зарахування на навчання, вподальшому на 
кураторських годинах. До співробітників Інституту нормативні документи доводяться на засіданях кафедр та 
службових нарадах інших структурних підрозділів Інституту. Також, в Ді НУ «ОМА» для інформування здобувачів та 
співробітників про введення в дію, зміну, відміну нормативних актів тощо використовується система електронних 
особистих кабінетів.
Правила і процедури, що регулюють права та обов’язки всіх учасників освітнього процесу в ДІ НУ «ОМА» визначені, 
є чіткими, зрозумілими та доступними. 

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про оприлюднення на офіційному веб-
сайті ЗВО відповідного проекту з метою отримання зауважень та пропозиції заінтересованих сторін 
(стейкхолдерів). Адреса веб-сторінки

Веб-сторінка на офіційному сайті для розміщення проектів документів: https://dinuoma.com.ua/category/proect_doc/  
Для подання пропозицій стейкхолдерів: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPEAlXOXHlMwVi2ecXJxl-
M2gWb8FVijrGI2eiCB0YcRRmuw/viewform

Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому доступі в мережі Інтернет інформацію про 
освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти)

https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2000/01/oppNiums.pdf

11. Перспективи подальшого розвитку ОП
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Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

ОПП є актуальною на сучасному ринку праці та є відображенням багаторічного досвіду Інституту підготовки 
фахівців-суноводіїв для морегосподарського комплексу України та світу. 
Компетентністний підхід, програмні результати навчання, використовувані при розробці ОПП в повній мірі 
відповідають вимогам Міжнародної морської організації (IMO) та Міжнародної конвенції ПДНВ (з поправками).
Сильними сторонами ОПП є:
1. Відповідність сучасним тенденціям розвитку морегосподарського комплексу, вимогам ринку праці.
2. Врахування галузевих та національних особливостей, досвіду аналогічних вітчизняних та іноземних ОПП.
3. Фахові та спеціальні фахові компетентності, програмні результати навчання, порядок визнання результатів 
навчання є чіткими та зрозумілими.
4. Впровадження в освітній процес інноваційних технологій навчання з використанням сучасних спеціалізованих 
комп’ютерних тренажерів, стендів, залучення викладачів-практиків.
5. Студентоцентровані, орієнтовані на здобувача форми навчання та викладання забезпечують академічні свободи 
та базуються на основі новітніх досягнень і сучасних практик викладання, проведення наукових досліджень.
6. Здобувачі вищої освіти залучаються до науково-дослідницької роботи, беруть участь у наукових заходах – 
конференціях, конкурсах, олімпіадах, тощо.
7. ОПП передбачає практичну підготовку здобувачів освіти та набуття ними необхідних hard skills та soft skills 
навичок.
8. Форми контрольних заходів і критерії оцінювання знань оприлюднені заздалегідь (силабус) і дають можливість 
об’єктивно встановити рівень досягнення здобувачами освіти  результатів навчання.
9. Професійна кваліфікація, високий рівень компетентності, практичний досвід роботи НПП, задіяних в реалізації 
ОПП, забезпечує досягнення визначених програмою цілей та ПРН. До освітнього процесу залучаються потенційні 
роботодавці та їх матеріально-технічна база.
10. ОПП передбачає вивчення англійської мови за професійним спрямуванням.
11. В ОПП реалізована чітка система розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду з 
урахуванням пропозицій стейкхолдерів.
12. Система управління якістю послуг у сфері вищої освіти ДІ НУ «ОМА» відповідає вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 
«Система управління якістю», що підтверджено відповідним сертифікатом.
Слабкими сторонами ОПП є:
1. Залишається невичерпаним певний потенціал щодо залучення найбільшої кількості роботодавців та колишніх 
випускників, до розробки, рецензування та вдосконалення ОПП, налагодження зворотного зв’язку з роботодавцями, 
особливо з іноземними судновласниками, щодо формування професійних компетентностей випускника.
2. Залишається недостатньо визначеним механізм врахування результатів зовнішнього забезпечення якості вищої 
освіти.
3. Необхідність впровадження новітніх форм та методів (дистанційні, пристосовані до умов безконтактних зв’язків з 
закладами передвищої освіти) профорієнтаційної роботи з залучення здобувачів освіти для навчання за ОПП.

Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО планує 
здійснити задля реалізації цих перспектив?

В рамках реалізації Статегії ДІ НУ «ОМА» на 2021-2025 роки в контексті розвитку ОП упродовж найближчих 3 років 
плануються наступні удосконалення: 
- продовження оснащення лабораторної матеріально-технічної бази, її поповнення сучасним лабораторним та 
тренажерним обладнанням;
- покращення якісного складу науково-педагогічних працівників;
- зміни змісту освітніх компонентів відповідно до сучасних тенденцій розвитку галузі;
- збільшення кількість респондентів щодо моніторингу ОПП;
- подальший розвиток наукової діяльності науково-педагогічних працівників, здобувачів освіти за принципом 
навчання через дослідження;
- посилення інтеграції навчання та наукових досліджень з підприємствами морегосподарського комплексу регіону;
- розвиток зворотного зв’язку з роботодавцями та випускниками з метою моніторингу та вдосконалення освітнього 
процесу за ОП;
- розширення участі академічної спільноти та здобувачів ОПП в міжнародних заходах й проектах, у програмах 
академічної мобільності, стажуваннях у сучасних вітчизняних та закордонних  закладах вищої освіти;
- вивчення можливостей запровадження дуальної форми здобуття спеціальності, розроблення та впровадження 
відповідної методичної системи.

 

 
          
  

Запевнення

 

Запевняємо, що уся інформація, наведена у відомостях та доданих до них матеріалах, є достовірною.

Гарантуємо, що ЗВО за запитом експертної групи надасть будь-які документи та додаткову інформацію, яка 
стосується освітньої програми та/або освітньої діяльності за цією освітньою програмою.
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Надаємо згоду на опрацювання та оприлюднення цих відомостей про самооцінювання та усіх доданих до них 
матеріалів у повному обсязі у відкритому доступі.

 

Додатки:

Таблиця 1.  Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП

Таблиця 2.  Зведена інформація про викладачів ОП

Таблиця 3.  Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 

***

Шляхом підписання цього документа запевняю, що я належним чином уповноважений на здійснення такої дії від 
імені закладу вищої освіти та за потреби надам документ, який посвідчує ці повноваження.

 

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.

 

Інформація про КЕП

ПІБ: Міюсов Михайло Валентинович

Дата: 28.04.2021 р.
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Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
 

Назва освітнього 
компонента

Вид 
компонента 

Силабус або інші навчально-
методичні матеріали

Якщо освітній компонент 
потребує спеціального 

матеріально-технічного 
та/або інформаційного 
забезпечення, наведіть 
відомості щодо нього*

Назва файла Хеш файла

ОК 25. Практика 
несення штурманської 
вахти

навчальна 
дисципліна

ОК 25. Практика 
несення 

штурманської 
вахти..pdf

KXeUbN0dWyF+3U
dZnIjll3NgwdVlQjjo6

RQVAQIaRQA=

Інтерактивний кабінет 
використання РЛС / ЗАРП та 
ЕКНІС для забезпечення безпеки 
плавання №312.
Забезпечення лекційних та 
практичних занять:
Мультимедійний проектор 
EPSON EB-530; інтерактивна 
дошка INTECH IWB; ПК CPU Intel 
Pentium G5400 3.70GHz, RAM 
8GB, HDD 500GB. Монітор 18.5" 
Philips 193V5L; мультимедійний 
проектор EB-X41; екран 
проекційний Logan PRM2; 
ноутбук Intel Core i3 1005G1 
1.20GHz, RAM 8GB, HDD 1TB; ПК 
CPU Intel Core i7 6700 3.0GHz, 
RAM 8GB, SSD 120GB, HDD 1TB. 
Монітор 23.8” Philips 240V5Q; 
телевізор 65” Samsung 
UE65KU6000.
Мережевий тренажер «Navi – 
Trainer 5000» (NTPro5000) (6 
місць).
Інтерактивний кабінет 
маневрування судном та несення 
безпечної навігаційної вахти 
№405
Забезпечення практичних 
(лабораторних) занять:
Повномасштабний тренажер 
навігаційного ходового містка 
«Navi – Trainer 5000» 
(NTPro5000); спеціалізовані 
штурманські столи (10 од.); 
лінійка штурманська паралельна 
(15 од.); транспортир-
трикутник навігаційний (15 од.); 
циркуль штурманський (15 од.); 
маневрений планшет; маневрені 
планшети для навчання; плакат 
«Структура МПЗЗС - 72»; 
плакат «Вогні та знаки МПЗЗС -
72»; плакат «Радіолокаційна 
прокладка на маневреному 
планшеті»; плакат 
«Маневрування»; ПК CPU Intel 
G5400 3.70GHz, RAM 8GB, HDD 
500GB. Монфтор 29'' LG Ultra 
Wide 29WK600 –W (10 
комплектів).

ОК 26. Морехідна 
астрономія

навчальна 
дисципліна

ОК 26. Морехідна 
астрономія.pdf

XDqcrrMO/45c5lE1f
xJDHZhh8O2WXZr4

DJGnlkzI9jY=

Інтерактивний кабінет 
морехідної астрономії та 
метеорології №408.
Забезпечення лекційних занять:
Мультимедійний проектор 
EPSON EB-530; інтерактивна 
дошка INTECH IWB; ПК CPU Intel 
Pentium G5400 3.70GHz, RAM 
8GB, HDD 500GB. Монітор 18.5” 
Philips 193V5L.
Забезпечення практичних 
занять:
Секстант (4 од.); глобус 
зіркового неба; морський 
астрономічний щорічник; 
Nautical almanac; таблиця висот 
і азимута світил.



ОК 27. Попередження 
зіткнення суден та 
використання 
радіолокаційних 
станцій і засобів 
автоматизованої 
радіолокаційної 
прокладки

навчальна 
дисципліна

ОК 27. 
Попередження 

зіткнення суден та 
використання 

радіолокаційних 
станцій і засобів 

автоматизованої 
радіолокаційної 
прокладки.pdf

Z7mChFxFOkoEtPm
hFQEt861Wt1RIj2uE

55MxILmSD2k=

Інтерактивний кабінет 
використання РЛС / ЗАРП та 
ЕКНІС для забезпечення безпеки 
плавання №312.
Забезпечення лекційних та 
практичних занять:
Мультимедійний проектор 
EPSON EB-530; інтерактивна 
дошка INTECH IWB; ПК CPU Intel 
Pentium G5400 3.70GHz, RAM 
8GB, HDD 500GB. Монітор 18.5" 
Philips 193V5L; мультимедійний 
проектор EB-X41; екран 
проекційний Logan PRM2; 
ноутбук Intel Core i3 1005G1 
1.20GHz, RAM 8GB, HDD 1TB; ПК 
CPU Intel Core i7 6700 3.0GHz, 
RAM 8GB, SSD 120GB, HDD 1TB. 
Монітор 23.8” Philips 240V5Q; 
телевізор 65” Samsung 
UE65KU6000.
Мережевий тренажер «Navi – 
Trainer 5000» (NTPro5000) (6 
місць).
Інтерактивний кабінет 
маневрування судном та несення 
безпечної навігаційної вахти 
№405
Забезпечення практичних 
(лабораторних) занять:
Повномасштабний тренажер 
навігаційного ходового містка 
«Navi – Trainer 5000» 
(NTPro5000); спеціалізовані 
штурманські столи (10 од.); 
лінійка штурманська паралельна 
(15 од.); транспортир-
трикутник навігаційний (15 од.); 
циркуль штурманський (15 од.); 
маневрений планшет; маневрені 
планшети для навчання; плакат 
«Структура МПЗЗС - 72»; 
плакат «Вогні та знаки МПЗЗС -
72»; плакат «Радіолокаційна 
прокладка на маневреному 
планшеті»; плакат 
«Маневрування»; ПК CPU Intel 
G5400 3.70GHz, RAM 8GB, HDD 
500GB. Монфтор 29'' LG Ultra 
Wide 29WK600 –W (10 
комплектів).

ОК 34. Інтегровані 
системи судноводіння

навчальна 
дисципліна

ОК 34. Інтегровані 
системи 

судноводіння.pdf

2u8WazmOhmzk4sH
fq8+MXOFBgW4b1F

dMbAWRVfFxlig=

Інтерактивний кабінет 
використання РЛС / ЗАРП та 
ЕКНІС для забезпечення безпеки 
плавання №312.
Забезпечення лекційних занять:
ПК CPU Intel Core i7 6700 3.0GHz, 
RAM 8GB, SSD 120GB, HDD 1TB. 
Монітор 23.8” Philips 240V5Q; 
телевізор 65” Samsung 
UE65KU6000.
Забезпечення лабораторних 
занять:
Мережевий тренажерний клас 
«Navi – Trainer 5000» 
(NTPro5000) (6 місць).

ОК 28. Маневрування 
і управління судном

навчальна 
дисципліна

ОК 28. 
Маневрування і 

управління 
судном.pdf

EgWozD1BphUBxsg6
LNim6vM5BXtnOBy

7lmemjGiD2OU=

Інтерактивний кабінет 
використання РЛС / ЗАРП та 
ЕКНІС для забезпечення безпеки 
плавання №312.
Забезпечення лекційних та 
практичних занять:
Мультимедійний проектор 
EPSON EB-530; інтерактивна 
дошка INTECH IWB; ПК CPU Intel 
Pentium G5400 3.70GHz, RAM 
8GB, HDD 500GB. Монітор 18.5" 
Philips 193V5L; мультимедійний 



проектор EB-X41; екран 
проекційний Logan PRM2; 
ноутбук Intel Core i3 1005G1 
1.20GHz, RAM 8GB, HDD 1TB; ПК 
CPU Intel Core i7 6700 3.0GHz, 
RAM 8GB, SSD 120GB, HDD 1TB. 
Монітор 23.8” Philips 240V5Q; 
телевізор 65” Samsung 
UE65KU6000.
Мережевий тренажер «Navi – 
Trainer 5000» (NTPro5000) (6 
місць).
Інтерактивний кабінет 
маневрування судном та несення 
безпечної навігаційної вахти 
№405
Забезпечення практичних 
(лабораторних) занять:
Повномасштабний тренажер 
навігаційного ходового містка 
«Navi – Trainer 5000» 
(NTPro5000); спеціалізовані 
штурманські столи (10 од.); 
лінійка штурманська паралельна 
(15 од.); транспортир-
трикутник навігаційний (15 од.); 
циркуль штурманський (15 од.); 
маневрений планшет; маневрені 
планшети для навчання; плакат 
«Структура МПЗЗС - 72»; 
плакат «Вогні та знаки МПЗЗС -
72»; плакат «Радіолокаційна 
прокладка на маневреному 
планшеті»; плакат 
«Маневрування»; ПК CPU Intel 
G5400 3.70GHz, RAM 8GB, HDD 
500GB. Монфтор 29'' LG Ultra 
Wide 29WK600 –W (10 
комплектів).

ОК 29. ДІї під час 
аварій, пошук і 
рятування на морі

навчальна 
дисципліна

ОК 29. Дії під час 
аварій, пошук і 
рятування на 

морі.pdf

ntwC1dJZpXgh7Owk
whrg9WrGyEMKZh
Gs73sSgyMn8dw=

Інтерактивний кабінет 
еревикористання РЛС / ЗАРП та 
ЕКНІС для забезпечення безпеки 
плавання №312.
Забезпечення лекційних та 
практичних занять:
Мультимедійний проектор 
EPSON EB-530; інтерактивна 
дошка INTECH IWB; ПК CPU Intel 
Pentium G5400 3.70GHz, RAM 
8GB, HDD 500GB. Монітор 18.5" 
Philips 193V5L; мультимедійний 
проектор EB-X41; екран 
проекційний Logan PRM2; 
ноутбук Intel Core i3 1005G1 
1.20GHz, RAM 8GB, HDD 1TB; ПК 
CPU Intel Core i7 6700 3.0GHz, 
RAM 8GB, SSD 120GB, HDD 1TB. 
Монітор 23.8” Philips 240V5Q; 
телевізор 65” Samsung 
UE65KU6000.
Мережевий тренажер «Navi – 
Trainer 5000» (NTPro5000) (6 
місць).
Інтерактивний кабінет 
маневрування судном та несення 
безпечної навігаційної вахти 
№405.
Забезпечення практичних 
(лабораторних) занять:
Повномасштабний тренажер 
навігаційного ходового містка 
«Navi – Trainer 5000» 
(NTPro5000); спеціалізовані 
штурманські столи (10 од.); 
лінійка штурманська паралельна 
(15 од.); транспортир-
трикутник навігаційний (15 од.); 
циркуль штурманський (15 од.); 
маневрений планшет; маневрені 
планшети для навчання; плакат 



«Структура МПЗЗС - 72»; 
плакат «Вогні та знаки МПЗЗС -
72»; плакат «Радіолокаційна 
прокладка на маневреному 
планшеті»; плакат 
«Маневрування»; ПК CPU Intel 
G5400 3.70GHz, RAM 8GB, HDD 
500GB. Монфтор 29'' LG Ultra 
Wide 29WK600 –W (10 
комплектів).

ОК 30. Морська 
практика

навчальна 
дисципліна

ОК 30. Морська 
практика.pdf

vWZU0Kl1jHI6gOlm
z8dW9elsLh79ibEyE

ui4LkrIiEQ=

Морська практика №305.
Забезпечення лекційних занять:
Екран 1.95×1.50м; 
мультимедійний проектор 
EPSON EB-X41; мультимедійний 
проектор BENQ MP624; 
мультимедійний проектор BENQ 
MS612ST; ноутбук Intel Core i3 
1005G1 1.20GHz, RAM 8GB, HDD 
1TB.
Забезпечення практичних 
занять: 
Ретранслятор гірокомпаса 
«19A»; модель суховантажу в 
розрізі (3 од.); частини 
такелажу судна; стенд «Мидель 
шпангоут»; стенд «Такелажный 
инструмент»; стенд «Малярный 
инструмент»; стенд «Три 
системы деления истинного 
горизонта»; стенд «Тросы»; 
стенд «Узлы и сплени»; стенд 
«Узлы»; стенд «Приборочный 
инструмент»; стенд 
«Лагмеханический ПЗМ»; стенд 
«Тросы»; стенд «Парусные 
работы»; стенд «Такелажное 
снабжение судна».

ОК 31. Управління 
ресурсами 
навігаційного містка

навчальна 
дисципліна

ОК 31. Управління 
ресурсами 

навігаційного 
містка.pdf

GFp9khDOPuto2lNf
dlyzri1PI6GMDoU74

9S7gh8tS6Y=

Інтерактивний кабінет 
використання РЛС / ЗАРП та 
ЕКНІС для забезпечення безпеки 
плавання №312.
Забезпечення лекційних та 
практичних занять:
Мультимедійний проектор 
EPSON EB-530; інтерактивна 
дошка INTECH IWB; ПК CPU Intel 
Pentium G5400 3.70GHz, RAM 
8GB, HDD 500GB. Монітор 18.5" 
Philips 193V5L; мультимедійний 
проектор EB-X41; екран 
проекційний Logan PRM2; 
ноутбук Intel Core i3 1005G1 
1.20GHz, RAM 8GB, HDD 1TB; ПК 
CPU Intel Core i7 6700 3.0GHz, 
RAM 8GB, SSD 120GB, HDD 1TB. 
Монітор 23.8” Philips 240V5Q; 
телевізор 65” Samsung 
UE65KU6000.
Мережевий тренажер «Navi – 
Trainer 5000» (NTPro5000) (6 
місць).
Інтерактивний кабінет 
маневрування судном та несення 
безпечної навігаційної вахти 
№405
Забезпечення практичних 
(лабораторних) занять:
Повномасштабний тренажер 
навігаційного ходового містка 
«Navi – Trainer 5000» 
(NTPro5000); спеціалізовані 
штурманські столи (10 од.); 
лінійка штурманська паралельна 
(15 од.); транспортир-
трикутник навігаційний (15 од.); 
циркуль штурманський (15 од.); 
маневрений планшет; маневрені 
планшети для навчання; плакат 



«Структура МПЗЗС - 72»; 
плакат «Вогні та знаки МПЗЗС -
72»; плакат «Радіолокаційна 
прокладка на маневреному 
планшеті»; плакат 
«Маневрування»; ПК CPU Intel 
G5400 3.70GHz, RAM 8GB, HDD 
500GB. Монфтор 29'' LG Ultra 
Wide 29WK600 –W (10 
комплектів).

ОК 32. 
Радіонавігаційні 
прилади та системи

навчальна 
дисципліна

ОК 32. 
Радіонавігаційні 

прилади та 
системи.pdf

YZ3EcjnucDB+bc7Kz
vymLjf29BKcKVd6h2

tg2zndXMQ=

Лабораторія 
електронавігаційних та 
радіонавігаційних приладів № 
301.
Забезпечення лекційних занять:
Мультимедійний проектор 
EPSON EB-X41; екран 135х120см; 
ПК CPU Intel Pentium G4400 
3.30GHz, RAM 4GB, HDD 500GB. 
Монітор 21,5” Philips 226E9Q; 
мультимедійний комплект SONY 
EX-2; ПК CPU Intel Pentium G3250 
3.20GHz, RAM 2GB, HDD 500GB, 
монітор DELL 2007FPB 19”.
Забезпечення лабораторних 
занять:
ПК CPU Intel Pentium G4400 
3.30GHz, RAM 4GB, HDD 500GB. 
Монітор Philips 226E9Q (13 
комплектів); судова 
радіолокаційна станція MDC-
2910P, KODEN Electronics Co, 
Японія; судова радіолокаційна 
станція JRC JMA606; AIS System 
Sailor 6280; GPS Navigator-SPR 
1400; GPS EPIRB model SEP-500; 
Радіолокаційний відповідач SARТ-
9; плакат «НАВІГАЦІЙНА 
РАДІОЛОКАЦІЙНА СТАНЦІЯ 
KODEN MDC-2910P»; плакат 
«НАВІГАЦІЙНА 
РАДІОЛОКАЦІЙНА СТАНЦІЯ 
JRC JMA606»; плакат «КОМПАС, 
GPS НАВИГАТОР/COMPASS, GPS 
NAVIGATOR».
Інтерактивний кабінет 
використання РЛС / ЗАРП та 
ЕКНІС для забезпечення безпеки 
плавання №312.
Забезпечення лекційних та 
практичних занять:
Мультимедійний проектор 
EPSON EB-530; інтерактивна 
дошка INTECH IWB; ПК CPU Intel 
Pentium G5400 3.70GHz, RAM 
8GB, HDD 500GB. Монітор 18.5" 
Philips 193V5L; мультимедійний 
проектор EB-X41; екран 
проекційний Logan PRM2; 
ноутбук Intel Core i3 1005G1 
1.20GHz, RAM 8GB, HDD 1TB; ПК 
CPU Intel Core i7 6700 3.0GHz, 
RAM 8GB, SSD 120GB, HDD 1TB. 
Монітор 23.8” Philips 240V5Q; 
телевізор 65” Samsung 
UE65KU6000.
Мережевий тренажер «Navi – 
Trainer 5000» (NTPro5000) (6 
місць).

ОК 33. Навігаційні 
інформаційні системи 

навчальна 
дисципліна

ОК 33. Навігаційні 
інформаційні 
системи.pdf

2kn3Fw7Ov4Q4aDm
srSaVFcM95wHxA7B
WxtCS5wgMWN4=

Інтерактивний кабінет 
використання РЛС / ЗАРП та 
ЕКНІС для забезпечення безпеки 
плавання №312.
Забезпечення лекційних та 
практичних занять:
Мультимедійний проектор 
EPSON EB-530; інтерактивна 
дошка INTECH IWB; ПК CPU Intel 
Pentium G5400 3.70GHz, RAM 
8GB, HDD 500GB. Монітор 18.5" 



Philips 193V5L; мультимедійний 
проектор EB-X41; екран 
проекційний Logan PRM2; 
ноутбук Intel Core i3 1005G1 
1.20GHz, RAM 8GB, HDD 1TB; ПК 
CPU Intel Core i7 6700 3.0GHz, 
RAM 8GB, SSD 120GB, HDD 1TB. 
Монітор 23.8” Philips 240V5Q; 
телевізор 65” Samsung 
UE65KU6000.
Мережевий тренажер «Navi – 
Trainer 5000» (NTPro5000) (6 
місць).
Інтерактивний кабінет 
планування і проведення переходу 
та визначення місцезнаходження 
№406
Забезпечення лекційних та 
лабораторних занять:
Мультимедійний проектор EB-
X41; екран проекційний Logan 
PRM2; ПК CPU Intel Pentium 
G4400 3.30GHz, RAM 4GB, HDD 
500GB. Монітор 21,5" Philips 
224E5Q; мультимедійний 
проектор EB-X41; екран 
проекційний Logan PRM2; 
ноутбук Intel Core i3 1005G1 
1.20GHz, RAM 8GB, HDD 1TB.
Мультифункціональний 
навігаційний тренажер «Leater 
Navy 3.7»; ПК CPU Intel G4400 
3.30GHz, RAM 4GB, HDD 500GB. 
Монітор 21,5" Philips 224E5Q (13 
комплектів); спеціалізовані 
штурманські столи (14 од.); 
лінійка штурманська паралельна 
(30 од.); транспортир-
трикутник навігаційний (30 од.); 
циркуль штурманський (30 од.); 
маневрений планшет; плакат 
«Навігаційне-графічне зчислення 
руху судна»; плакат «Обсервація 
(визначення) місця судна»; 
плакат «Картографічні 
проекції»; плакат «Напрям у 
морі. Дальність видимості 
об'єктів»; Морські навігаційні 
карти для навчальних цілей: 
№3217, №3227, №3103, №3105, 
№301, №36139, №33338, 
№35358, №2251, №3218, №42016, 
№42684, №34101, №3406, 
№3405, №3202, №39179, 
№34103, №3107; ПК CPU Intel 
G5400 3.70GHz, RAM 8GB, HDD 
500GB. Монитор 29'' LG Ultra 
Wide 29WK600 –W (10 
комплектів).

ОК 35. 
Електронавігаційні 
прилади

навчальна 
дисципліна

ОК 35. 
Електронавігаційні 

прилади.pdf

r1+eZFP+zJ9gnmege
4rVt/qFi7NPDFhbD9

K55nfvW48=

Лабораторія 
електронавігаційних та 
радіонавігаційних приладів № 
301.
Забезпечення лекційних занять:
Мультимедійний проектор 
EPSON EB-X41; екран 135х120см; 
ПК CPU Intel Pentium G4400 
3.30GHz, RAM 4GB, HDD 500GB. 
Монітор 21.5” Philips 226E9Q; 
мультимедійний комплект SONY 
EX-2; ПК CPU Intel Pentium G3250 
3.20GHz, RAM 2GB, HDD 500GB. 
Монітор DELL 2007FPB 19”.
Забезпечення лабораторних 
занять:
ПК CPU Intel Pentium G4400 
3.30GHz, RAM 4GB, HDD 500GB. 
Монітор 21.5” Philips 226E9Q (13 
од.); макет Авторульовий 



«Аист»; макет гіросфера 
(чутливий елемент в розрізі) ГК; 
макет гірокомпаса «Гиря-МК»; 
магнітний компас на нактоузі 
УКП-М1; макет шляховий 
магнітний компас УКП-М1 на 
дерев'яному нактоузі; 
ретранслятор гірокомпаса, 
підвісний «38Г»; макет коректор 
основного приладу ГК «Курс»; 
курсовий покажчик Rate of turn 
indicator RI 4740, RADIO 
HOLLAND; ехолот DOGGER-42, 
RADIO HOLLAND; ехолот SPACE 
AGE ELECTRONICS; пеленгатор 
оптичний морський ПГК-2; 
плакат «МАГНІТНИЙ 
КОМПАС/MAGNETIC COMPASS»; 
плакат «ЕХОЛОТИ/ECHO 
SOUNDERS»; плакат 
«ГІРОКОМПАС/GYROCOMPASS»; 
плакат «ЛАГИ/LOGS»; плакат 
«АВТОРУЛЬОВИЙ/AUTOPILOT».

ОК 36. Технологія 
перевезення вантажів

навчальна 
дисципліна

ОК 36. Технологія 
перевезення 

вантажів.pdf

300DpAuR4JQFGSc
aWAsbCWpMR1MvL

+KkzlfTGTcXfaU=

Лабораторія теорії та будови 
судна та перевезення вантажів 
№306.
Забезпечення лекційних та 
практичних занять:
ПК CPU Intel Pentium Gold G5400 
3.70GHz, RAM 8GB, HDD 500GB; 
монітор Philips 223V7Q 21,5” (15 
од.); мультимедійний проектор 
BENQ MS506, екран Luma 
250×200см.

ОК 37. Комерційна 
експлуатація судна

навчальна 
дисципліна

ОК 37. Комерційна 
експлуатація 

судна.pdf

2NJajyf4gzfB//JgHB
HMACu03Qk7NYdO

5iqUwYbVSYw=

Кабінет №306.
Забезпечення лекційних та 
практичних занять:
ПК CPU Intel Pentium Gold G5400 
3.70GHz, RAM 8GB, HDD 500GB; 
монітор Philips 223V7Q 21,5” (15 
од.); мультимедійний проектор 
BENQ MS506, екран Luma 
250×200см

ОК 38. Експлуатація 
спеціалізованих суден

навчальна 
дисципліна

ОК 38. 
Експлуатація 

спеціалізованих 
суден.pdf

FOy2vyJ0z6tZnNgwq
J32Pr4Vawx/yB/b9y

SUkKtlIQk=

Інтерактивний кабінет 
використання РЛС / ЗАРП та 
ЕКНІС для забезпечення безпеки 
плавання №312.
Забезпечення лекційних та 
практичних занять:
Мультимедійний проектор 
EPSON EB-530; інтерактивна 
дошка INTECH IWB; ПК CPU Intel 
Pentium G5400 3.70GHz, RAM 
8GB, HDD 500GB. Монітор 18.5" 
Philips 193V5L; мультимедійний 
проектор EB-X41; екран 
проекційний Logan PRM2; 
ноутбук Intel Core i3 1005G1 
1.20GHz, RAM 8GB, HDD 1TB; ПК 
CPU Intel Core i7 6700 3.0GHz, 
RAM 8GB, SSD 120GB, HDD 1TB. 
Монітор 23.8” Philips 240V5Q; 
телевізор 65” Samsung 
UE65KU6000.
Мережевий тренажер «Navi – 
Trainer 5000» (NTPro5000) (6 
місць).
Інтерактивний кабінет 
маневрування судном та несення 
безпечної навігаційної вахти 
№405
Забезпечення практичних 
(лабораторних) занять:
Повномасштабний тренажер 
навігаційного ходового містка 
«Navi – Trainer 5000» 
(NTPro5000); спеціалізовані 
штурманські столи (10 од.); 
лінійка штурманська паралельна 



(15 од.); транспортир-
трикутник навігаційний (15 од.); 
циркуль штурманський (15 од.); 
маневрений планшет; маневрені 
планшети для навчання; плакат 
«Структура МПЗЗС - 72»; 
плакат «Вогні та знаки МПЗЗС -
72»; плакат «Радіолокаційна 
прокладка на маневреному 
планшеті»; плакат 
«Маневрування»; ПК CPU Intel 
G5400 3.70GHz, RAM 8GB, HDD 
500GB. Монфтор 29'' LG Ultra 
Wide 29WK600 –W (10 
комплектів).

ОК 39. Океанські 
шляхи світу

навчальна 
дисципліна

ОК 39. Океанські 
шляхи світу.pdf

u0e3z7li9/kc0nGxm
g96hzaeWpES0vq0cs

kurRUbu54=

Інтерактивний кабінет 
планування і проведення переходу 
та визначення місцезнаходження 
№406.
Забезпечення лекційних та 
практичних занять:
Мультимедійний проектор EB-
X41; екран проекційний Logan 
PRM2; ПК CPU Intel Pentium 
G4400 3.30GHz, RAM 4GB, HDD 
500GB. Монітор 21,5" Philips 
224E5Q; мультимедійний 
проектор EB-X41; екран 
проекційний Logan PRM2; 
ноутбук Intel Core i3 1005G1 
1.20GHz, RAM 8GB, HDD 1TB. 
Карта Світ.

ОК 40. Метеорологія навчальна 
дисципліна

ОК 40. 
Метеорологія.pdf

BX12NJyDAiJfnrHI3
Ib9ugi4tp/vamYFt7b

1XIjJG18=

Інтерактивний кабінет 
морехідної астрономії та 
метеорології №408.
Забезпечення лекційних та 
практичних занять:
Мультимедійний проектор 
EPSON EB-530; інтерактивна 
Дошка INTECH IWB; ПК CPU Intel 
Pentium G5400 3.70ghz, RAM 8GB, 
HDD 500GB. Монітор 18.5” Philips 
193V5L.
Забезпечення практичних 
занять:
Анемометр AM-4836C; 
метеостанція WA1091; 
психрометр; барометр; 
гігрометр; барограф; 
термометр; Таблиця Припливів.

ОК 41. Суднові 
енергетичні установки 
та електрообладнання 
суден

навчальна 
дисципліна

ОК 41. Суднові 
енергетичні 

установки та 
електрообладнанн

я суден.pdf

FxqmUv5SQsO4U9w
dsnvKLn32RsDSK9v

dZW+zleNSkTs=

Тренажерний кабінет «ERS 
Simulator TechSim 5000 
TRANSAS» №311.
Забезпечення лекційних та 
практичних занять:
ПК CPU Intel Pentium G4500 
3.50GHz, RAM 4GB, HDD 500GB (6 
од.); ПК CPU Intel Core i3 6100 
3.70GHz, RAM 4GB, SSD 120GB (6 
од.); монітор PHILIPS 226E9Q 
21.5” (6 од.); монітор PHILIPS 
243V7QDSB 23.8” (6 од.); 
телевізор Samsung UE65KU6000 
65”; тренажер ERS Simulator 
TechSim 5000 TRANSAS; плакат 
«Поперечный разрез дизельного 
4-х тактного двигателя / 
Система COMMON»; плакат 
«Модель двигателя Wartsila 
Sulcer ZA50S / ZA40S»; плакат 
«Гидродинамика»; плакат 
«Двигун»; прибор Майгак 30.

ОК 05. Організація 
колективної 
діяльності та 
лідерство

навчальна 
дисципліна

ОК 05. Організація 
колективної 

діяльності.pdf

w5lgiDWqhu59HvPk
tvOf7jx50MlYQl03if

OCmLARLwg=

Кабінет №408.
Забезпечення лекційних та 
практичних занять:
Мультимедійний проектор 



EPSON EB-530; інтерактивна 
дошка INTECH IWB; ПК CPU Intel 
Pentium G5400 3.70GHz, RAM 
8GB, HDD 500GB. Монітор 18.5” 
Philips 193V5L.

ОК 06. Суспільство і 
держава

навчальна 
дисципліна

ОК 06. Суспільство 
і держава.pdf

5rsuMQBpYTSIw9J7
Eet6ig4hfHfcFTezN7

YNk0xl9Xs=

Лекційний зал №2.
Забезпечення лекційних та 
практичних занять:
Ноутбук Lenovo CPU Intel Core i3 
1005GI, 1.20GHz, RAM 8Gb, HDD 
1Tb; мультимедійний проектор 
EPSON EB-X41; мультимедійний 
проектор BENQ MP624; 
мультимедійний проектор BENQ 
MS612ST; екран InterScreen.

ОК 42. Глобальний 
морський зв'язок для 
пошуку та рятування

навчальна 
дисципліна

ОК 42. Глобальний 
морський зв'язок 
для пошуку та 

рятування 
(GMDSS).pdf

4ldkJcyek3o3W6Hwl
qLlvpkFvyG3/yISKD

8ZH2kv50U=

Інтерактивний кабінет 
глобальної морської системи 
зв'язку у разі лиха та для 
забезпечення безпеки (ГМЗЛБ). 
Тренажер TGS «GMDSS 5000» 
№407.
Забезпечення лекційних занять:
Мультимедійний комплект SONY 
EX-2; ПК CPU Intel Pentium G3250 
3.20GHz, RAM 2GB, HDD 500GB. 
Монітор DELL 2007FPB 19”.
Забезпечення практичних 
(лабораторних) занять:
Тренажер TGS «GMDSS 5000» (6 
місць); аварійна портативна 
радіостанція ICOM IC-GM1500E; 
SAMYUNG NAVTEX RECEIVER 
SNX-300; GPS EPIRB model SEP-
500; радіолокаційний відповідач 
SAR-9; плакат «Дії суден у разі 
прийому сигналу лиха DSC»; 
плакат «Система компас – 
САРСАТ/COSPAS – SARSAT 
SYSTEM»; плакат 
«НАВІГАЦІЙНІ 
РАЙОНИ/NAVAREA»; стенд 
«Приймач NAVTEX SAMYUNG 
SNX-300/NAVTEX RESEIVER for 
GMDSS SAMYUNG SNX-300»; 
стенд «Аварійна портативна 
радіостанція GMDSS ICOM IC-
1500/Survival craft 2-way VHF 
Radio GMDSS ICOM IC-1500»; 
стенд «АРБ (Аварійний 
радіобуй)/EPIRB»; стенд 
«Радіолокаційний відповідач 
(РЛВ)-SAR-9 Search and rescue 
radar transport (SART) – SAR-9».

ОК 43. Навчальна 
плавальна практика

практика ОК 43. Навчальна 
плавальна 

практика.pdf

zqnQ+BmhcHi6ndLx
qBfpY+2eklehxyZ5vT

qncF9ZHB0=
На підприємствах річкового та 
морського транспорту ( згідно 
переліку баз практик).

ОК 24. Навігація і 
лоція

навчальна 
дисципліна

ОК 24. Навігація і 
лоція.pdf

SKKgLrZKPLFZ1YP1t
o2T3w1MhLrBb+gRg

zKWhdwaxps=

Інтерактивний кабінет 
планування і проведення переходу 
та визначення місцезнаходження 
№406.
Забезпечення лекційних та 
лабораторних занять:
Мультимедійний проектор EB-
X41; екран проекційний Logan 
PRM2; ПК CPU Intel Pentium 
G4400 3.30GHz, RAM 4GB, HDD 
500GB. Монітор 21,5" Philips 
224E5Q; мультимедійний 
проектор EB-X41; екран 
проекційний Logan PRM2; 
ноутбук Intel Core i3 1005G1 
1.20GHz, RAM 8GB, HDD 1TB.
Мультифункціональний 
навігаційний тренажер «Leater 
Navy 3.7»; ПК CPU Intel G4400 
3.30GHz, RAM 4GB, HDD 500GB. 



Монітор 21,5" Philips 224E5Q (13 
комплектів); спеціалізовані 
штурманські столи (14 од.); 
лінійка штурманська паралельна 
(30 од.); транспортир-
трикутник навігаційний (30 од.); 
циркуль штурманський (30 од.); 
маневрений планшет; плакат 
«Навігаційне-графічне зчислення 
руху судна»; плакат «Обсервація 
(визначення) місця судна»; 
плакат «Картографічні 
проекції»; плакат «Напрям у 
морі. Дальність видимості 
об'єктів»; Морські навігаційні 
карти для навчальних цілей: 
№3217, №3227, №3103, №3105, 
№301, №36139, №33338, 
№35358, №2251, №3218, №42016, 
№42684, №34101, №3406, 
№3405, №3202, №39179, 
№34103, №3107; ПК CPU Intel 
G5400 3.70GHz, RAM 8GB, HDD 
500GB. Монитор 29'' LG Ultra 
Wide 29WK600 –W (10 
комплектів).

ОК 23. Математичні 
основи судноводіння

навчальна 
дисципліна

ОК 23. 
Математичні 

основи 
судноводіння.pdf

nLTf0lTz397FdIqiee6
uLFhFUcm1QJKMb

wHtMPqLatk=

Кабінет №413.
Забезпечення лекційних занять:
Мультимедійний проектор 
EPSON EB-X41; екран InterScreen; 
ноутбук Lenovo CPU Intel Core i3 
1005G1, 1.20GHz, RAM 8Gb, HDD 
1Tb.
Забезпечення практичних 
занять:
Мультимедійний проектор 
EPSON EB-520; інтерактивна 
дошка INTECH IWB; ПК CPU Intel 
Pentium G4400 3.30GHz, RAM 4 
Gb, HDD 500Gb; монітор – Philips 
21,5”; маркерна дошка.

ОК 22. Морехідні 
якості судна

навчальна 
дисципліна

ОК 22. Морехідні 
якості судна.pdf

2X1xhRTUaVg/Zo3U
tLarjhrFH5Pvnm2s4

HiFR6d/lkw=

Лабораторія теорії та будови 
судна та перевезення вантажів 
№306.
Забезпечення лекційних та 
практичних занять:
ПК CPU Intel Pentium Gold G5400 
3.70GHz, RAM 8GB, HDD 500GB; 
монітор Philips 223V7Q 21,5” (15 
од.); мультимедійний проектор 
BENQ MS506, екран Luma 
250×200см.

ОК 21. Теорія та 
будова судна

навчальна 
дисципліна

ОК 21. Теорія та 
будова судна.pdf

W0jPTGQH6pwTV27
G8nTI514pvOT6Mqp

tgC18Jjzd1SM=

Лабораторія теорії та будови 
судна та перевезення вантажів 
№306.
Забезпечення лекційних та 
практичних занять:
ПК CPU Intel Pentium Gold G5400 
3.70GHz, RAM 8GB, HDD 500GB; 
монітор Philips 223V7Q 21,5” (15 
од.); мультимедійний проектор 
BENQ MS506, екран Luma 
250×200см.

ОК 01. Історія та 
культура України

навчальна 
дисципліна

ОК 01. Історія та 
культура 

України.pdf

ewtB2GZbFI4vMxiP
W+wq1eDpHtIFXMb

DjbT3yGDX1no=

Лекційний зал №2.
Забезпечення лекційних та 
практичних занять:
Ноутбук Lenovo CPU Intel Core i3-
1005GI, 1.20GHz, RAM 8Gb, HDD 
1Tb; мультимедійний проектор 
EPSON EB-X41, екран InterScreen.

ОК 02. Ділова 
українська мова

навчальна 
дисципліна

ОК 02. Ділова 
українська мова.pdf

w/DfgxMngHj8hMIL
Rbt3pjGMfDCaWEM

K36Jn6b+lxW4=

Кабінет №108.
Забезпечення лекційних та 
практичних занять:
ПК CPU Intel Pentium G4400 
3.30GHz, RAM 4GB, HDD 500GB 



(13 од.); монітор PHILPS 224E5Q, 
21.5” (13 од.); мультимедійний 
проектор EPSON EB-X41; екран 
InterScreen; принтер MF231; 
мультимедійні стереонавушники 
з мікрофоном (15од.); колонки 
стерео.
Стенди: «The Ship. Multi-purpose 
ship Capricorn»; «Navigation»; 
«Engineering. Hand Tools»; 
«Grammar. Phonetics».

ОК 03. Філософія навчальна 
дисципліна

ОК 03. 
Філософія.pdf

2vDEJvBDzGtj3VRlg
oyhfeGHBnB54X+v0

cFrta+wTjE=

Лекційний зал №2.
Забезпечення лекційних та 
практичних занять:
Ноутбук Lenovo CPU Intel Core i3 
1005GI, 1.20GHz, RAM 8Gb, HDD 
1Tb; мультимедійний проектор 
EPSON EB-X41; Мультимедійний 
проектор BENQ MP624; 
мультимедійний проектор BENQ 
MS612ST, екран InterScreen.

ОК 04. Економічна 
теорія

навчальна 
дисципліна

ОК 04. Економічна 
теорія.pdf

659YmnI7iOisHkGw
ON8OksfHitHTdBhd

P366RQj+Nb8=

Кабінет №307.
Забезпечення лекційних занять:
Ноутбук Lenovo CPU Intel Core i3 
1005G1, 1.20GHz, RAM 8Gb, HDD 
1Tb; мультимедійний проектор 
EPSON EB-X41; екран InterScreen.
Забезпечення практичних 
занять:
Мультимедійний проектор 
EPSON EB-X41; екран Inter Screen; 
дошка маркерна; ПК CPU Intel 
Pentium G5400, 3.70GHz, RAM 
8GB, HDD 500GB (15 од.); 
монітор PHILIPS 226E9Q, 21,5” 
(15 од.).

ОК 07. Англійська 
мова

навчальна 
дисципліна

ОК 07. Англійська 
мова.pdf

W4xY009VlfEAk4ery
h5uF3zVExCzlAhxza

zh/CuCEgc=

Інтерактивний кабінет 
англійської мови №107.
Забезпечення лекційних та 
практичних занять:
ПК CPU Intel Pentium G5400 
3.70GHz, RAM 8GB, HDD 500GB 
(12 од.); монітор PHILPS 226E9Q, 
21.5” (12 од.); ноутбук Lenovo 
IdeaPad 330-151KB; 
мультимедійні стереонавушники 
з мікрофоном Sven AP-860MV 
(15од.); мультимедійний 
проектор EPSON EB-X41; екран 
InterScreen.
Стенди: International convention 
for the prevention of pollution 
(MARPOL), International 
regulation for preventing collision 
at sea, 1972 (colreg - 72), 
International maritime law, Forces 
affecting ship's movement and 
maneuvering, Forces affecting ship's 
movement.
Інтерактивний кабінет 
англійської мови №108.
Забезпечення лекційних та 
практичних занять:
ПК CPU Intel Pentium G4400 
3.30GHz, RAM 4GB, HDD 500GB 
(13 од.); монітор PHILPS 224E5Q, 
21.5” (13 од.); мультимедійний 
проектор EPSON EB-X41; екран 
InterScreen; принтер MF231; 
мультимедійні стереонавушники 
з мікрофоном (15 од.); колонки 
стерео.
Стенди: «The Ship. Multi-purpose 
ship Capricorn»; «Navigation»; 
«Engineering. Hand Tools»; 
«Grammar. Phonetics».

ОК 08. Вища навчальна ОК 08. Вища KCHkQ4y/gsCYDm/ Лекційний зал №3. 



математика дисципліна математика.pdf dRFxcip8IJZ2ehhKq
bEelNPb72rw=

Забезпечення лекційних занять:
Ноутбук Lenovo CPU Intel Core i3 
1005G1, 1.20GHz, RAM 8Gb, HDD; 
мультимедійний проектор 
EPSON EB-X41; мультимедійний 
проектор BENQ MP624; 
мультимедійний проектор BENQ 
MS612ST; екран InterScreen.
Забезпечення практичних 
занять:
ПК CPU IntelPentium E5200, 
2.5Ghz, RAM 2Gb DDR2, HDD 320; 
інтерактивна дошка INTECH 
IWB; мультимедійний проектор 
EPSON EB 520.

ОК 09. Фізика навчальна 
дисципліна

ОК 09. Фізика.pdf uShx1HCKN1VM00O
LXhWLCBNvv/HJX
3ZxZ41+H1S0lc0=

Лабораторія фізики №101.
Забезпечення лекційних занять:
Мультимедійний проектор 
EPSON EB-X41; екран InterScreen; 
ноутбук Lenovo CPU Intel Core i3 
1005G1, 1.20GHz, RAM 8Gb, HDD 
1Tb.
Забезпечення лабораторних 
занять:
ПК CPU Intel Celern 2.53GHz, 
1.37GB DDR2 RAM, 75GB HDD (7 
од.); IPS Монітор 21.5ʺ PHILIPS 
223V7Q (7 од.); принтери Canon 
MF237w, Canon MF3228.
Лабораторні навчальні 
установки:
1. Лабораторна установка КФ-02 
для визначення резонансного 
потенціалу методом Франка й 
Герца.
2. Лабораторна установка КФ-05 
для вивчення p-n переходу.
3. Лабораторна установка КФ-
06 для вивчення температурної 
залежності електропровідності 
металів і напівпровідників.
4. Лабораторна установка КФ-
08 для визначення головних 
квантових чисел серії Бальмера 
(спектр водню).
5. Лабораторна установка КФ-
09 для визначення зовнішнього 
фотоефекта. 
6. Лабораторний комплект ФМ1-
14 ПС «Маятник Обербека».
7. Лабораторний комплект ФМ1-
18 ПС «Гіроскоп».
8. Лабораторна установка ВФ-
02 для вивчення звукових хвиль у 
повітрі й твердому тілі.
9. Лабораторний стенд М3-03 ПС 
«Дослідження діелектричної 
проникності й діелектричних 
втрат у твердих діелектриках».
10. Лабораторна установка для 
вивчення власного моменту 
інерції тіла.
11. Лабораторна установка для 
визначення швидкості польоту 
кулі.
12. Лабораторна установка для 
визначення коефіцієнту в'язкості 
методом Стокса. 
13. Лабораторна установка для 
визначення швидкості звукових 
хвиль методом інтерференції.
14. Лабораторна установка для 
визначення корисної потужності 
та ККД від сили струму та 
зовнішнього опору.
15. Лабораторна установка для 
визначення опору методом 
моста (нульовий метод 
вимірювання).
16. Лабораторна установка для 



визначення ємності 
конденсатора та індуктивності 
котушки.
17. Лабораторна установка для 
вивчення дифракційних спектрів.
18. Лабораторна установка для 
дослідження поглинання світла 
ЛМФ-69 (закон Бугера-
Ламберта-Бера).
19. Лабораторна установка а для 
визначення поглинальної 
здатності сірого тіла.
20. Лабораторна установка для 
дослідження вольт-амперної 
характеристики 
напівпровідникового діода й 
метала.
Штангенциркуль МТ-3015 
(150±0,02мм) (2 од.); 
штангенциркуль МТ-3030 
(300±0,02мм) (2 од.); мікрометр 
МТ-3041 (0-25мм, ±0,01мм) (2 
од).; щуп на 20 пелюстків.

ОК 10. Теоретична 
механіка

навчальна 
дисципліна

ОК 10. Теоретична 
механіка.pdf

eiyt7fa4d1zX2EpKZB
UFhZroN2QyJWZi1P

JRnupt+zc=

Кабінет №413.
Забезпечення лекційних занять:
Мультимедійний проектор 
EPSON EB-X41; мультимедійний 
проектор BENQ MP624; 
мультимедійний проектор BENQ 
MS612ST; екран InterScreen; 
ноутбук Lenovo CPU Intel Core i3 
1005G1, 1.20GHz, RAM 8Gb, HDD 
1Tb.
Забезпечення практичних 
занять:
Мультимедійний проектор 
EPSON EB-520; інтерактивна 
дошка INTECH IWB; ПК CPU Intel 
Pentium G4400 3.30GHz, RAM 4 
Gb, HDD 500Gb; монітор – Philips 
21,5”; маркерна дошка.

ОК 12. Нарисна 
геометрія та 
інженерна графіка

навчальна 
дисципліна

ОК 12. Нарисна 
геометрія та 

інженерна 
графіка.pdf

fE1afbsLOw42E1dCh
pq9s04my+24K5aoI

NqA1c7D7bg=

Лабораторія нарисної геометрії 
та інформаційних технологій 
№313. 
Забезпечення лекційних та 
практичних занять:
ПК CPU Intel Pentium G3240 
3.1GHz, RAM 4GB, HDD 500GB, 
монітор Philips 21,5” (15 од.); 
штангенциркуль (3 од.); 
мікрометр 0-25, (3 од.); набір 
креслярський.

ОК 13. Інформаційні 
технології

навчальна 
дисципліна

ОК 13. Інформаційні 
технології.pdf

KCLsDL53iW1v5zZm
aKrN0KXzCM8IrsnQ

3f7V7T0pEGs=

Лабораторія нарисної геометрії 
та інформаційних технологій 
№313.
Забезпечення лекційних занять:
Мультимедійний проектор 
EPSON EB-X41; мультимедійний 
проектор BENQ MP624; 
мультимедійний проектор BENQ 
MS612ST; екран InterScreen; 
ноутбук Lenovo CPU Intel Core i3 
1005G1, 1.20GHz, RAM 8Gb, HDD 
1Tb.
Забезпечення практичних 
занять:
ПК CPU Intel Pentium G3240 
3.1GHz, RAM 4GB, HDD 500 GB (15 
од.); монітор Philips 21,5” (15 од.).

ОК 14. Охорона праці 
та цивільний захист

навчальна 
дисципліна

ОК 14. Охорона 
праці та цивільний 

захист.pdf

u3rEdprOOKlXTqnO
fWQh9zoTQH++Xqa
hXGXxPwZM3/A=

Кабінет №411.
Забезпечення лекційних та 
практичних занять:
Мультимедійний проектор 
EPSON EB-X41; мультимедійний 
проектор BENQ MP624; 
мультимедійний проектор BENQ 



MS612ST; екран Inter Screen; 
дошка маркерна; ПК CPU Intel 
Pentium G5400, 3.70GHz, RAM 
8GB, HDD 500GB (15 од.); 
монітор PHILIPS 226E9Q, 21,5� 
(15 од.).

ОК 15. Основи 
електротехніки

навчальна 
дисципліна

ОК 15. Основи 
електротехніки.pd

f

p1nZzDq5UOONVSv
NtDeKvt0Y72nJrsRl

LhQsA5AaYWU=

Лабораторія електротехніки.
Забезпечення лекційних та 
практичних занять:
Лабораторний стенд 
«Трифазний асинхронний 
електродвигун із імітатором 
несправностей з МПСУ НТЦ-
06.24.1»; лабораторний стенд 
«Електричні машини з МПСУ 
1кВт» НТЦ-06.23; амперметр (3 
од.); вольтметр (3 од.); 
мегаометр; мультиметр М-92А 
(2 од.); ПК CPU Intel Celeron 
1.2GHz, RAM 1GB, HDD 80GB, 
монітор Samsung S19D300NY 19” 
з програмним забезпеченням: 
Multisim 14, S-plan, (7 од); ПК CPU 
Intel Core 2.93 GHz, RAM 2 GD, 
HDD 300GB, монітор Samsung 
S19D300NY 19” з програмним 
забезпеченням: Multisim 14, S-
plan; ноутбук Dell Intel Pentium 
1.6GHz, RAM 4GB, HDD 500GB; 
стенд « Основи електротехніки» 
№1; стенд «Основи 
електротехніки» №2; стенд 
«Основи електротехніки» №3; 
акумулятор лужній 12В 48-60А; 
ареометр; випрямляч 10-15А 400-
600 В; мультиметр цифровий 
DT9205A (10 од.); тестер кліщі (9 
од.).
Лабораторія радіотехніки та 
суднової електроніки №208.
Лабораторний стенд 
«Електротехніка та основи 
електроніки з МПСУ НТЦ-
01.01.3», ноутбук Lenovo V15-IIL 
Intel Core i3 1005G1 1.20GHz, RAM 
8GB, HDD 1T); мультиметр тип 
Unit 33D, набір електронних 
компонентів для перевірки (6 
од.); цифровий функціональний 
генератор сигналів тип «OWON 
SDG1005» (6 од.); цифровий 
двоканальний осцилограф тип 
«OWON SDS5032» (6 од.); ПК CPU 
Intel Pentium G3250 3.20GHz, RAM 
2GB, HDD 500GB, монітор 
Samsung S19D300NY 19” з 
програмним забезпеченням: 
Multisim 14, S-plan (13 од.); 
мультимедійний проектор BENQ 
MS506 , екран Luma 250×200см.

ОК 16. Радіотехніка та 
електроніка

навчальна 
дисципліна

ОК 16. Радіотехніка 
та електроніка.pdf

kj0DLd9Dvmwg+Bir
EyTZ5z5JI6WImeHn

DPxjPWqI9jY=

Лабораторія радіо техніки та 
суднової електроніки №208. 
Забезпечення лекційних та 
практичних занять:
Лабораторний стенд 
«Електротехніка та основи 
електроніки з МПСУ НТЦ-
01.01.3», ноутбук Lenovo V15-IIL 
Intel Core i3 1005G1 1.20GHz, RAM 
8GB, HDD 1T); мультиметр тип 
Unit 33D, набір електронних 
компонентів для перевірки (6 
од.); цифровий функціональний 
генератор сигналів тип «OWON 
SDG1005» (6 од.); цифровий 
двоканальний осцилограф тип 
«OWON SDS5032» (6 од.); ПК CPU 
Intel Pentium G3250 3.20GHz, RAM 
2GB, HDD 500GB, монітор 



Samsung S19D300NY 19” з 
програмним забезпеченням: 
Multisim 14, S-plan (13 од.); 
мультимедійний проектор BENQ 
MS506 , екран Luma 250×200см.

ОК 17. Англійська 
мова (за професійним 
спрямуванням)

навчальна 
дисципліна

ОК 17. Англійська 
мова (за 

професійним 
спрямуванням).pdf

r0OTYU3FVvoNbyz6
UxExfWP6ZEL3vCp

4ru8nDYClASQ=

Інтерактивний кабінет 
англійської мови №107.
Забезпечення лекційних та 
практичних занять:
ПК CPU Intel Pentium G5400 
3.70GHz, RAM 8GB, HDD 500GB 
(12 од.); монітор PHILPS 226E9Q, 
21.5” (12 од.); ноутбук Lenovo 
IdeaPad 330-151KB; 
мультимедійні стереонавушники 
з мікрофоном Sven AP-860MV 
(15од.); мультимедійний 
проектор EPSON EB-X41; екран 
InterScreen.
Стенди: International convention 
for the prevention of pollution 
(MARPOL), International 
regulation for preventing collision 
at sea, 1972 (colreg - 72), 
International maritime law, Forces 
affecting ship's movement and 
maneuvering, Forces affecting ship's 
movement.
Інтерактивний кабінет 
англійської мови №108.
Забезпечення лекційних та 
практичних занять:
ПК CPU Intel Pentium G4400 
3.30GHz, RAM 4GB, HDD 500GB 
(13 од.); монітор PHILPS 224E5Q, 
21.5” (13 од.); мультимедійний 
проектор EPSON EB-X41; екран 
InterScreen; принтер MF231; 
мультимедійні стереонавушники 
з мікрофоном (15 од.); колонки 
стерео.
Стенди: «The Ship. Multi-purpose 
ship Capricorn»; «Navigation»; 
«Engineering. Hand Tools»; 
«Grammar. Phonetics».

ОК 18. Безпека та 
охорона на морі

навчальна 
дисципліна

ОК 18. Безпека та 
охорона на морі.pdf

oF+4ERMFGbK2UC
oSNZ1hX2mDyP8cxc

Hg+2sP4o9rY3U=

Інтерактивний кабінет 
конвенцій ІМО та безпеки на морі 
№411.
Забезпечення лекційних та 
практичних занять:
ПК CPU IntelPentium Dual-core 
E5200 2.50GHz, RAM 2GB, HDD 
320; монітор ASUS VB191 19"; 
телевізор Samsung 
PS50B650S1WXUA 50”.
Рятувальне спорядження 
Буй світловий для рятувального 
кола; весла плавучі; відбивач 
радіолокаційний; градуйований 
посуд для води; губка для плота 
рятувального; дзеркало 
сигнальне; жилет рятувальний 
надувний VIKING; лінь для 
рятувального кола; ліхтар 
водонепроникний; ніж 
нерозкладний плавучий; ракета 
парашутна лиха МК-8; 
рятувальне коло 2,5 кг; 
рятувальне плавуче коло з 
линем; рятувальний трос; 
теплозахісний засіб; фальшвеєр 
Pains Wessex MK-8; черпак 
плавучий; шашка димова 
плавуча МК-9; якір плавучій з 
линем; буй світлодимлячий 
PWMK-9; гідрокостюм VIKING 
PS2014; лінеметальний апарат.
Протипожежне обладнання:
Берегове з’єднання з гайкою; 



детектор димовий судновий; 
детектор тепловий судновий 
ТПТ-2; касета пожежна до 
рукава пожежного; кошма; 
ліхтар пожежника; рукав 
пожежний L=10v; сокира 
пожежника; сповіщувач ручний 
пожежний; ствол пожежний 
РСП-50; чоботи пожежника 
Harvik; шафа пожежна ШПК-
310; шлем пожарного КП-10; 
вогнегасник вуглекислотний ВВК-
5; вогнегасник повітряно-пінний 
ВПП-9; вогнегасник порошковий 
ВП-5; дихальний апарат Sigma-2-
PS; саморятівник Elsa 15-B; 
теплозахисний костюм 
пожежного; стенд «Суднові 
рятувальні засоби»; стенд 
«Суднові протипожежні засоби»; 
стенд «Постачання 
рятувального плоту»; стенд 
«Охорона судна».

ОК 19. Менеджмент 
морських ресурсів

навчальна 
дисципліна

ОК 19. 
Менеджмент 

морських 
ресурсів.pdf

li6Hx/tH21Wqwm0q
PmiA0RqUBhgJnXJ

5uzNXegu27U0=

Кабінет №408.
Забезпечення лекційних та 
практичних занять:
Мультимедійний проектор 
EPSON EB-530; інтерактивна 
дошка INTECH IWB; ПК CPU Intel 
Pentium G5400 3.70GHz, RAM 
8GB, HDD 500GB. Монітор 18.5” 
Philips 193V5L.

ОК 20. Морське право навчальна 
дисципліна

ОК 20. Морське 
право.pdf

o3uHbOStxXcZOgqv
hwQ3652ahofo3b4Z

NqUtObV40YA=

Лекційний зал №3. 
Забезпечення лекційних та 
практичних занять:
Ноутбук Lenovo CPU Intel Core i3 
1005G1, 1.20GHz, RAM 8Gb, HDD; 
мультимедійний проектор 
EPSON EB-X41; мультимедійний 
проектор BENQ MP624; 
мультимедійний проектор BENQ 
MS612ST; екран InterScreen.

ОК 11. Технологія і 
опір матеріалів

навчальна 
дисципліна

ОК 11. Технологія і 
опір матеріалів.pdf

pM97YFLUQFJaRLh
tSUuad7ehNSgchEPc

5UZs5G7ZZl4=

Лабораторія технології та 
опору матеріалів №120.
Стенди настінні: «Чорні метали 
та вихідні матеріали для їх 
отримання»; «Припой. Флюси. 
Пайка»; «Тверді сплави і 
мінералокерамічні сплави»; 
«Метали з різною питомою 
вагою»; «Антифрикційні 
матеріали та вироби»; 
«Компоненти, що входять до 
складу пластмас»; 
«Термопласти»; 
«Реактопласти»; «Вироби з 
гумових і вуглеграфітових 
матеріалів»; «Абразивні 
матеріали»; «Абразивний 
інструмент»; «Корозія 
металів»; «Антикорозійні 
покриття»; «Змащувальні і 
охолоджуючі речовини»; 
«Пристосування для отримання 
виливків»; «Кокіль і відлита в 
ньому деталь»; «Види лиття»; 
«Профілі прокату»; «Деталі, 
виготовлені в штампах». 
Настінні стенди кабінету 
Матеріалознавства «Лиття, 
штамповка, прокат, поковка»; 
Робота супорта токарного 
верстата – (11 од.)
Моделі верстатів, механізмів:
Моделі прокатного стана і 
механізмів передач 
металорізальних верстатів 
(кулачкова, черв'ячна та ін. (15 



од.); комплект плакатів 
«Допуски и посадки» (15 од.); 
комплект плакатів 
«Металорізальні верстати» (15 
од.); комплект плакатів 
«Ріжучий інструмент» (20 од.); 
моделі кристалічних решіток (8 
од.); модель киснево-
конверторного варіння металу; 
Прилад для випробування на 
розрив; твердомір динамічний 
ТД-42; мікроскоп OPTIMA 
DISCOVERER 40x-1280x (6 од.); 
графопроектор з комплектами 
POLYLUX 2.
Лабораторні навчально-наочні 
посібники «Технологія матеріалів 
и опір матеріалів» (15 
комплектів). Комплект плакатів 
Опорного конспекту по 2 
дисциплінам з предмету :
«Опір матеріалів» (20 плакатів) 
та «Технологія матеріалів» (15 
плакатів).

 
* наводяться відомості, як мінімум, щодо наявності відповідного матеріально-технічного забезпечення, його достатності 
для реалізації ОП; для обладнання/устаткування – також кількість, рік введення в експлуатацію, рік останнього ремонту; 
для програмного забезпечення – також кількість ліцензій та версія програмного забезпечення

 
  
 
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП

 
ID 

виклад
ача

ПІБ Посада Структурний 
підрозділ

Кваліфікація 
викладача

Стаж Навчальні 
дисципліни, 

що їх 
викладає 

викладач на 
ОП 

Обґрунтування

304443 Слюсаренко 
Анатолій 
Іванович

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Дунайський 
інститут 

Національного 
університету 

"Одеська 
морська 

академія"

9 ОК 31. 
Управління 
ресурсами 
навігаційного 
містка

Кваліфікація за 
освітою відповідає 
освітній компоненті.
1. Одеське вище 
інженерне морське 
училище. 
Спеціальність 
судноводіння на 
морських шляхах. 
Кваліфікація інженер-
судноводій. Диплом 
УВ №723264 від 
25.06.1993 р.
2. Професійна 
кваліфікація: старший 
помічник суден 
валовою місткістю 
500 і більше. Диплом 
№ 00269/2002/01. 
Виданий на підставі 
Міжнародної 
конвенції про 
підготовку і 
дипломування 
моряків та несення 
вахти 1978 року, з 
поправками 1995 
року, та 
Національного 
законодавства. 
Диплом виданий: 
14.08.2002.
Наукова діяльність:
1. Наукові публікації 
зокрема у 
періодичних 
виданнях:
1. Anatoliy Slyusarenko, 
O. Soroka. Situational 



awareness in the bridge 
team management 
.International Scientific 
Conference «Maritime 
education, training and 
research in the 
European higher 
education area». – 
Lithuanian Maritime 
Academy, 2019. – 21 р.
2. Слюсаренко А. І./ 
Майбутнє 
суднобудування у 
Світі//A. Slyusarenko/ 
The future of 
shipbuilding in the 
world/ C-ISSN 2663-
4139/ЛОГOС(2020)/N
o 10//June 2020 
3. Слюсаренко А. І./ 
Впровадження та 
вплив кібербезпеки на 
сучасне технічне 
обслуговування 
обладнання суден і 
судноплавних 
компаній// A. 
Slyusarenko/Introducti
on and impact of cyber 
security sot modern 
maintenance of 
equipment of ships and 
shipping companies/ C-
ISSN 2663-
4139/ЛОГOС (2020)/ 
/No 10// June 2020 
4. РЕЗУЛЬТАТИ 
АНАЛІЗУ ПРАКТИКИ 
ПІДГОТОВКИ 
МАЙБУТНІХ 
СУДНОВОДІЇВ ДО 
ПРОФЕСІЙНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ Сучасні 
підходи до 
високоефективного 
використання засобів 
транспорту. 
Колективна 
монографія /за 
редакцією В. 
Чимшир/. – Ізмаїл: ДІ 
НУ «ОМА»2020 - 
Київ: Міленіум, 2020. 
– С. 472 (Слюсаренко 
А.І. Даниленко О.Б.) 
8-18 с.
2. Наукове 
консультування:
Наукове 
консультування ТОВ 
"Транзас Україна" з 
05.09.2018 р. Договір " 
05-01 від 13.03.2018 р. 
Додаткова угода № 
12-01 від 05.09.2018 р.
Методична робота:
1. Слюсаренко А.І. 
Методичні вказівки до 
виконання 
лабораторних робіт з 
навчальної 
дисципліни 
"Управління 
ресурсами 
навігаційного містка" 
для студентів 5 курсу 
заочної форми 
навчання 
спеціальності 271 
«Річковий та 
морський транспорт» 



спеціалізації 
271.01«Навігація і 
управління 
морськими 
суднами»./Уклад. 
Слюсаренко А.І. - 
Ізмаїл: ДІ НУ "ОМА"., 
2020. - С.19.
2. Слюсаренко А.І. 
Методичні вказівки до 
виконання 
лабораторних робіт з 
навчальної 
дисципліни 
"Управління 
ресурсами 
навігаційного містка" 
для студентів 3 курсу 
заочної скороченої 
форми навчання 
спеціальності 271 
«Річковий та 
морський транспорт» 
спеціалізації 271.01 
«Навігація і 
управління 
морськими 
суднами»./Уклад. 
Слюсаренко А.І. - 
Ізмаїл: ДІ НУ "ОМА"., 
2020. - С.14.
3. Слюсаренко А.І. 
Методичні вказівки до 
виконання 
лабораторних робіт з 
навчальної 
дисципліни 
"Управління 
ресурсами 
навігаційного містка" 
для курсантів 4 курсу 
денної форми 
навчання 
спеціальності 271 
«Річковий та 
морський транспорт» 
спеціалізації 271.01 
«Навігація і 
управління 
морськими 
суднами»./Уклад. 
Слюсаренко А.І. - 
Ізмаїл: ДІ НУ "ОМА"., 
2020. - С.24.

Досвід професійної 
діяльності що 
дозволяє фахово 
викладати освітню 
компоненту 23 роки.

Відповідність п. 30 
Ліцензійних умов 
впровадження 
освітньої діяльності:
п3; п13; п15; п16; п17; 
п18.

304260 Романовська 
Ольга 
Романівна

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Дунайський 
інститут 

Національного 
університету 

"Одеська 
морська 

академія"

18 ОК 17. 
Англійська 
мова (за 
професійним 
спрямуванням)

Кваліфікація за 
освітою відповідає 
освітній компоненті.
Диплом спеціаліста 
видано закладом: 
Ізмаїльський 
державний 
педагогічний інститут, 
Рік закінчення: 1998, 
Спеціальність: 
іноземні мови, 
англійська та 
німецька мови, 



Кваліфікація: 
викладач англійської 
та німецької мов. 
Диплом СК № 
10574578 від 
30.06.1998 р.
Наукова діяльність.
1. Наукові публікації 
зокрема у 
періодичних 
виданнях: 
1. Romanovska O.R., 
Stepanov M.G.  
Electronic and Internet 
Collages in Teaching 
English for Seafarers. 
Сучасні підходи до 
високоефективного 
використання засобів 
транспорту. 
Матеріали VIII 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції. – Ізмаїл: 
ДІ НУ «ОМА», 2017. – 
С. 204-206. 
2. Romanovska O.R., 
Parasinchuk V.V.  
Internet Collages in 
Teaching English for 
Seafarers. Стратегічні 
імперативи сучасного 
менеджменту та 
актуальні проблеми 
соціально-
психологічного 
розвитку 
компетентнісних 
якостей фахівців 
морської галузі. 
Матеріали 
міжнародної науково-
практичної 
конференції. - Ізмаїл: 
ДІ НУ «ОМА», 2018. – 
С.157-160.
3. Romanovska O.R., R. 
Parfyonov. Effective 
Self-learning of cadets 
during voyage. 
Іноваваційні підходи 
розвитку 
компетентнісних 
якостей фахівців в 
умовах професійного 
ставлення. Матеріали 
ІІІ міжнародної 
науково-практичної 
конференції . Ізмаїл : 
ДІ НУ "ОМА" , 2019 . 
c.232 - 234.
4. Romanovska O.R., 
M. Stepanov. 
Peculiarities of Working 
with Filipinos. 
Іноваваційні підходи 
розвитку 
компетентнісних 
якостей фахівців в 
умовах професійного 
ставлення. Матеріали 
ІІІ міжнародної 
науково-практичної 
конференції . Ізмаїл : 
ДІ НУ "ОМА" , 2019 . 
с.234 - 236.
5. Kapatsyna I. I. 
Romanovska O.R.Basic 
advice for first contract 
cadets. Сучасні 
підходи до 



високоефективного 
використання засобів 
транспорту: матеріали 
XI міжн.наук.-
практ.конф. 
Запоріжжя : АА 
Тандем, 2020. м. 
Ізмаїл, 3-4 грудня 
2020 р. Запоріжжя: 
АА Тандем, 2020. С. 
438-440.
6. Maslova D. I., 
Romanovska O.R. 
Difficulties during 
studies and voyages of 
female cadets.Сучасні 
підходи до 
високоефективного 
використання засобів 
транспорту: матеріали 
XI міжн.наук.-
практ.конф. 
Запоріжжя : АА 
Тандем, 2020. м. 
Ізмаїл, 3-4 грудня 
2020 р. Запоріжжя: 
АА Тандем, 
Підвищення 
кваліфікації:
1.The international 
postgraduate practical 
internship. Maritime 
education and training 
innovations in the 
European higher 
education area. 
Lithuanian Maritime 
Academy. On 8-31 
Оctober, 2018. Klaipeda 
Certificate № 2018/24.
Методична робота:
1. Practical Guide for 
Marine Engineers: 
навчально-
практичний посібник 
з дисципліни 
«Англійська мова за 
професійним 
спрямуванням». 
/Желясков В. Я., 
Тимофєєва О. Я., 
Маслов І. З., 
Константинова Т. М., 
Тихонова І. Ю., 
Романовська О. Р., 
Демченко О. М. / 
Запоріжжя: Copy Art, 
2020. – 277 с.
2. Романовська О.Р. 
Робочий зошит з 
дисципліни 
«Англійська мова» 
для курсантів ІV курсу 
спеціальності 
«Судноводіння» з 
теми «ColReg». 
/Укл.Романовська О.Р. 
за участю 
Малаховського О.О. - 
Ізмаїл, 2019. - 40 с.
3. Романовська О.Р., 
Желясков В.Я., 
Демченко О.М., 
Константинова Т.М., 
Тимофєєва О.Я., 
Тихонова І.Ю. Air 
Conditioning System, 
Internal Combustion 
Engine. Навчально-
методичні розробки з 
дисципліни 



«Англійська мова за 
професійним 
спрямуванням» для 
інтегрованого 
вивчення розділів: 
“Air Conditioning 
System, Internal 
Combustion Engine ” 
/Укл.: Романовська 
О.Р., Желясков В.Я., 
Демченко О.М., 
Константинова Т.М., 
Тимофєєва О.Я., 
Тихонова І.Ю./ - 
Ізмаїл, 2019. - 65 с. 
4. Романовська О.Р., 
Желясков 
В.Я.,Демченко 
О.М.,Константинова 
Т.М., Тимофєєва 
О.Я.,Тихонова І.Ю. 
Diesel Power Plant, 
Nuclear Power 
Plant//Навчально-
методичні розробки з 
дисципліни 
«Англійська мова за 
професійним 
спрямуванням» для 
інтегрованого 
вивчення розділів: 
“Diesel Power Plant, 
Nuclear Power Plant” 
/Укл.: Романовська 
О.Р., Желясков 
В.Я.,Демченко 
О.М.,Константинова 
Т.М., Тимофєєва 
О.Я.,Тихонова І.Ю./ - 
Ізмаїл, 2019. - 68 с.

Досвід професійної 
діяльності що 
дозволяє фахово 
викладати освітню 
компоненту 18 років.

Відповідність п. 30 
Ліцензійних умов 
впровадження 
освітньої діяльності:
п1; п2; п3; п10; п13; 
п15; п17.

369573 Житомирськ
а Тетяна 
Михайлівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Дунайський 
інститут 

Національного 
університету 

"Одеська 
морська 

академія"

Диплом 
спеціаліста, 

Ізмаїльський 
державний 

гуманітарний 
університет, 

рік закінчення: 
2002, 

спеціальність:  
ПМСО. 

Українська 
мова і 

література, 
Диплом 

спеціаліста, 
Національний 
педагогічний 
університет 
імені М.П. 

Драгоманова, 
рік закінчення: 

2014, 
спеціальність: 

7.01010101 
дошкільна 

освіта, Диплом 
магістра, 

7 ОК 03. 
Філософія

Кваліфікація за 
освітою відповідає 
освітній компоненті.
Наукова діяльність.
1. Атестат доцента 
AД004720, 
виданий30.01.2020; 
Диплом кандидата 
педагогічних наук 
ДK016176, виданий 
10.10.2018, Наукова 
спеціальність: 
загальна педагогіка та 
історія педагогіки, 
Тема дисертації: 
«Полікультурне 
виховання учнів у 
загальноосвітніх 
закладах українського 
Подунав'я (друга 
половина ХХ 
століття)»
2. Наукові публікації 
зокрема у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 



Східноукраїнсь
кий 

національний 
університет 

імені 
Володимира 

Даля, рік 
закінчення: 

2019, 
спеціальність: 

275 
Транспортні 
технології, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 016176, 
виданий 

10.10.2018, 
Атестат 

доцента AД 
004720, 
виданий 

30.01.2020

наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Sciens Core 
Collection та у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Andriushchenko, K., 
Stefanyshyn, D., 
Sahaidak, M., Tepliuk, 
M., Buchynska, O., 
Rozmetova, E., 
Marusei, T., Levchenko, 
I., Smyrnova, I., 
&Zhytomyrska, T. 
(2018). Process of 
resources provision 
management of the 
enterprise’s activity 
with consideration of 
gender factor. Eastern-
European Journal of 
Enterprise 
Technologies, 6(3 (96), 
6–19. 
2. Bakhmat Nataliia, 
Lyudmila Kotliar, 
Tetiana Zhytomyrska, 
Volodymyr Slabko, 
Viktoriia Zhurian, 
Oksana Pilevych, and 
Iryna Smyrnova. 
Pedagogical Principles 
of Training Specialists 
in Public 
Administration and 
Management in the 
System of Vocational 
Education Sys Rev 
Pharm 
2020;11(10):203-207 
3.Tetiana Zhytomyrska 
[0000-0002-7015-
0819] , Marina 
Musorina* [0000-
0002-0769-
2199]Pedagogical 
Conditions of 
Formation of Technical 
Culture of Market 
Education 
EngineersAdvances in 
Economics, Business 
and Management 
Research, volume 170 
Proceedings of the 
International 
Conference on 
Economics, Law and 
Education Research 
(ELER 2021) с.250-
256.
4. Житомирська Т. 
Деякі аспекти 
викладання філософії 
в закладі морського 
профілю. Науковий 
часопис 
національного 
педагогічного 
університета імені 
М.П.Драгоманова. 
Серія Б. Педагогічні 
науки: реілії та 
перспективи. -Випуску 
№ 60, 2021. 
5. Житомирська Т. М. 
Multicultural Education 



in Preschool 
Establishments of 
Education: Aspects of 
Problem –(Journal of 
Danubian Studies and 
Research, Vol 6, No 2 
(2016) =P.60-66
6. Житомирська Т. 
Роль філософії при 
формуванні 
світогляду майбутніх 
офіцерів морської 
галузі. Науково-
методичне 
забезпечення 
професійної освіти і 
навчання: збірник 
матеріалів ХV звітної 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції (м.Київ, 
25 березня 
2021р)/Інститут 
професійно-технічної 
освіти НАПН України 
/ за заг.ред. 
В.О.Радкевич. –К.: 
ІПТО НАПН України, 
2021. – С.256-259.
7. Житомирська Т. М 
«THE USE OF IT IN 
PRESCHOOLS». м. 
Афіни, Греція 29 
квітня – 10 травня 
2017 року. С. 103-107 
3. Керівництво 
науковим гуртоком 
«Філософія кави» 
протокол засідання 
кафедри гуманітарних 
дисциплдін №1 від 
25.08.2020р
Підвищення 
кваліфікації:
1. Підвищення 
кваліфікації на 
кафедрі соціально-
гуманітарних 
дисциплін та 
іноваційної педагогіки 
Херсонсьої державної 
морсьої академії, 
04.02. - 18.03.2021: 
«Методика 
викладання 
дисципліни 
«Філософькі 
проблеми наукового 
пізнання» у закладах 
вищої освіти». (180 
год.) Свідоцтво № 167.  
2. Internationalization 
of the educational 
process (180 год). 
02.09.2019-02.12.2019, 
Warsaw Poland. 
Сертифікат № ED-
001-191202
3. Institute of 
International 
Academicand Scientific 
Cooperation.  
Organizational and 
legal principles of 
transportation system 
functioning in Ukraine 
and Poland (180 год). 
21.09.2020-30.10.2020 
Сертифікат 
№ТR/2020.10/022
4. Підвищення 



кваліфікації в 
Комунальному 
Позашкільному 
навчальному закладі 
«Перші Київські 
Державні курси 
іноземних мов». 
Оволодіння 
програмою 
«Анлійська мова як 
іноземна» на рівні В2. 
(620 год.) Свідоцтво 
№ 24973.
5. Підвищення 
кваліфікації в Центрі 
неперевної освіти за 
темою «Розвиток 
професійної 
компетентності 
практичного 
психолога». (30 год) 
21.12-26.12.2020. 
Свідоцтво КПК 
02125467/ 001589-20
6. Підвищення 
кваліфікації. 
Атестація в 
атестаційній комісії 
при 
Східноукраїнському  
національному 
університеті імені 
В.Даля щодо 
володіння державною 
мовою. 06 листопада 
2017 р. Посвідчення  
№ АДМ 1008/17.
7. Закордонне 
стажування Ajman 
University ROSTranse 
Trade Department.  
«Актуальні питання 
сучасної освіти та 
організації наукових 
досліджень: 
методологія, теорія, 
практика» (108 
годин). 07.11.2016. 
Дубай.
Методична робота:
Методичні вказівки до 
виконання 
практичних робіт  для 
здобувачів вищої 
освіти спеціальності 
271 Річковий та 
морський транспорт з 
дисципліни 
«Філософія» 
[Укладачі Байрамова 
О.В., Житомирська Т. 
М.]; - Ізмаїл: ДІ НУ 
«ОМА», 2020. 44 с.
Досвід професійної 
діяльності що 
дозволяє фахово 
викладати освітню 
компоненту 7 років.

Відповідність п. 30 
Ліцензійних умов 
впровадження 
освітньої діяльності:
п1; п2; п3; п14; п15; 
п16; п17.

304258 Константино
ва Тетяна 
Миколаївна

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Дунайський 
інститут 

Національного 
університету 

"Одеська 

Диплом 
спеціаліста, 

Ізмаїльський 
державний 

педагогічний 

13 ОК 17. 
Англійська 
мова (за 
професійним 
спрямуванням)

Кваліфікація за 
освітою відповідає 
освітній компоненті.
Наукова діяльність.
1. Наукові публікації 



морська 
академія"

інститут, рік 
закінчення: 

2001, 
спеціальність: 

030502 
Англійська і 

німецька мови 
та зарубіжна 

література

зокрема у 
періодичних 
виданнях:
1. Константинова Т.М. 
Комунікативний 
підхід у процесі 
підготовки майбутніх 
кадрів для морської 
галузі. VIII 
Міжнародна науково-
практична 
конференція. Сучасні 
підходи до 
високоефективного 
використання засобів 
транспорту», м. 
Ізмаїл, 2017. С.134-
138. 
2. Константинова Т.М. 
Засоби формування 
лексичних навичок з 
іноземної мови у 
процесі підготовки 
компетентних 
фахівців морської 
галузі. Сучасні 
підходи до 
високоефективного 
використання засобів 
транспорту: 
Матеріали ІХ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції. – Ізмаїл: 
ДІ НУ «ОМА» 2018 р., 
С. 105-107 
3. Константинова Т.М. 
Формування 
компетенції в 
говорінні у процесі 
підготовки майбутніх 
кадрів для морської 
галузі. Стратегічні 
імперативи сучасного 
менеджменту та 
актуальні проблеми 
соціально-
психологічного 
розвитку 
компетентнісних 
якостей фахівців 
морської галузі. 
Матеріали ІІ 
Міжнародної науково 
– практичної 
конференції.- Ізмаїл: 
ДІ НУ «ОМА» 2018 р., 
С. 97-100
4. Константинова Т.М. 
Тестування як 
складова контролю 
знань майбутніх 
фахівців морської 
галузі під час набуття 
іншомовної 
компетенції. Тези IV 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Інноваційні підходи 
розвитку 
компетентнісних 
якостей фахівців в 
умовах професійного 
становлення» .Ізмаїл, 
23 - 24 квітня 2020 р. 
С.167-169. 
5. Konstantynova 
Tetiana. Gamification 
as a mean of increasing 
motivation while 



learning professional 
foreign language. 
Сучасні підходи до 
високоефективного 
використання засобів 
транспорту : 
матеріали XI Міжн. 
наук.-практ. конф. 
Ізмаїл, 3-4 грудня 
2020 р. Запоріжжя : 
ААТандем, 20
6.Константинова Т.М., 
Бондаренко І.В. Actual 
problems in the process 
of interaction of 
cultural adaptation and 
sports training by 
seafarers in 
multinational crews. 
Креативний простір: 
електрон. наук. журн. 
– № 2. – Харків: СГ 
НТМ «Новий курс», 
2021. С. 84-85. 
7. Константинова 
Т.М., Тимофєєва О.Я. 
The strategies of 
student-centered 
approach at the 
maritime english 
learning process. 
Вісник національного 
університету. 
Педагогічні науки. 
Видавничій дім 
"Гельветика" , 2020. 
№ 1 (34), 2020. с. 207-
211. 
8. Сучасні підходи до 
високоефективного 
використання засобів 
транспорту. 
Колективна 
монографія /за 
редакцією 
В.Чимшир/. - Ізмаїл: 
ДІ НУ «ОМА» 2020 - 
Київ: Міленіум, 2020. 
472 С. (Тимофєєва 
О.Я., Константинова 
Т.М. Особливості 
сугестивного методу 
при навчанні 
іноземної мови 
майбутніми 
фахівцями морської 
галузі). C.442-452.
2. 1. Керівництво 
студентом, який став 
переможцем І туру 
Всеукраїнського  
конкурсу студентських 
наукових робіт 
2018/2019 н.р., 
протокол засідання 
конкурсної комісії 
Дунайського 
інститутуту 
Національного 
університету «Одеська 
моська академія» № 1 
від 23.01.2019 р.
2. 2. Керівництво 
курсантською 
проблемною групою 
за темою «Психолого-
педагогічні аспекти 
формування 
компетентностей 
майбутніх фахівців 
флоту» (протокол 



каф.ГД№ 1 від 
27.08.2019 р..)
3.3. Керівництво 
курсантською 
проблемною групою 
за темою «Психолого-
педагогічні аспекти 
формування 
компетентностей 
майбутніх фахівців 
флоту» (протокол 
каф.ГД№ 1 від 
25.08.2020р.)
Підвищення 
кваліфікації:
1. Підвищення 
кваліфікації.  
Національний 
університет «Одеська 
морська академія, 
кафедра англійської 
мови № 3, 22.10.2018 
–22.11.2018 рр. 
«Вивчення  методики 
викладання 
англійської мови в НУ 
«ОМА». 
Ознайомлення з 
новітніми методами 
викладання. Набуття  
досвіду науково-
дослідної і 
викладацькоїьдіяльно
сті. Довідка № 867 від 
06.12.2018 р.
2. International 
internship. Maritime 
education and training 
innovations in the 
European higher 
education area, Nicola 
Vaptsarov Naval 
Academy (м. Варна, 
Болгарія),  29 April – 
11 October, 2019. Reg. 
№ 311. 
3. Тренінг "Сучасні 
методи та технології 
викладання в 
університеті", 13-14 
березня 2020 р., м. 
Ізмаїл, сертифікат № 
103/2020. 
4. Вебінар. The 
webinar in the 
International skill 
development on the 
theme “Online learning 
as a non-traditional 
form of the modern 
education on the 
example of the Moodle 
platform” (certificate 
ES №2506/2020 
16/11/2020) 1.5 ECTS 
credits/ 45 hours 9-
16th November 2020.
Методична робота:
1.Константинова Т.М. 
Навчально-
методичний посібник 
з дисципліни 
«Англійська мова за 
професійним 
спрямуванням» для 
вивчення розділу: 
“BELIEFS IN THE 
SEA”. (Укл.: 
Константинова Т.М.) - 
Ізмаїл, 2019, 32 с.
2. Константинова Т.М. 



Навчально-
методичний посібник 
“ VHF as Collision 
Avoidance Aid ” (Укл.: 
Константинова Т.М.) – 
Ізмаїл, 2020. – 33 с.
3. Константинова Т.М. 
Методичні 
рекомендації до 
виконання 
контрольних завдань 
для студентів заочної 
форми навчання з 
дисципліни 
«Англійська мова (за 
професійним 
спрямуванням)». 
(Укл.: Константинова 
Т.М.) - Ізмаїл,2020. 18 
с.
4. T.Konstantinova, 
O.Tymofyeyeva. Text 
Book for future 
engineers. Part I. 
Навчальний 
практикум "Text 
Book.Part I" (Укл.: 
Константинова Т.М., 
Тимофєєва О.Я.); – 
Ізмаїл, 2019 – 108 с..
5. Константинова Т. 
М., Тимофєєва О. Я. 
Навчальний 
практикум “Marine 
engineering. Work 
book.” (Укл.: 
Константинова Т. М., 
Тимофєєва О. Я.) – 
Ізмаїл, 2020. – 72 с.
6. Константинова Т. 
М., Тимофєєва О. Я. 
Course Book for Marine 
Engineers. Навч. 
практикум. Ізмаїл : ДІ 
НУ «ОМА», 2020. 142 
с.
7. Константинова Т.Н., 
Тимофеева О.Я. Safety 
on board and fire-
fighting at sea. Ізмаїл : 
2014. 65 с.

Досвід професійної 
діяльності що 
дозволяє фахово 
викладати освітню 
компоненту 13 років.

Відповідність п. 30 
Ліцензійних умов 
впровадження 
освітньої діяльності:
п3;  п6; п13; п14;  п15; 
п16; п17.

304259 Тихонова 
Ілона 
Юріївна

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Дунайський 
інститут 

Національного 
університету 

"Одеська 
морська 

академія"

16 ОК 17. 
Англійська 
мова (за 
професійним 
спрямуванням)

Кваліфікація за 
освітою відповідає 
освітній компоненті.
Диплом спеціаліста 
видано 
закладом:Iзмаїльский 
державний 
педагогiчний iнститут. 
Рік закінчення: 1995, 
Спеціальність:iноземн
i мови.Кваліфікація 
учитель англiської та 
нiмецької мов. 
ЛП № 001500 від  30 
червня 1995 року.
Наукова діяльність.



1. Наукові публікації 
зокрема у 
періодичних 
виданнях:
1. Сучасні підходи до 
високоефективного 
використання засобів 
транспорту. 
Колективна 
монографія /за 
редакцією 
В.Чимшир/. - Ізмаїл: 
ДІ НУ «ОМА» 2020 - 
Київ: Міленіум, 2020. 
472 С.  (Колмикова О. 
О., Тихонова I.Ю. 
Розвиток навичок 
професійного 
дiалогiчного 
мовлення у процесі 
навчання іноземної 
мови майбутніми 
фахівцями морської 
галузі) C. 432-441.
2. Тихонова І.Ю., 
Турлак Л. П., 
Константинова Т. М. 
Формування 
іншомовної 
комунікативної 
компетенції майбутнiх 
фахівців морської 
галузі. Соціально-
гуманітарний вісник 
всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції «Сучасні 
тенденції соціально-
гуманітарного 
розвитку України та 
світу», 27 листопада 
2019 р., м. Харків 2019 
р., Випуск 29-30. С.5-
7.
 3. Тихонова І.Ю., 
Константинова Т.М. 
Підготовка фахівців 
морської галузі до 
іншомовного 
професійно 
орієнтованого 
спілкування засобами 
кейс-методу Наукові 
записки 
Міжнародного 
гуманітарного 
університету. Випуск 
31. V всеукраїнська 
науково-практична 
конференція 
«Гуманітарний і 
інноваційний ракурс 
професійної 
майстерності: пошуки 
молодих вчених». 15 
листопада 2019 р. 
Одеса, 2019 р. Випуск 
31. С.141-144. 
4. Тихонова І. Ю. 
Щодо формування 
комунікативної 
компетенції майбутніх 
фахівців морської 
галузі в процесі 
вивчення іноземної 
мови. Матеріали 
всеукраїнської 
інтернет–конференції 
студентів, аспірантів 
та молодих вчених 
«Технічні науки в 



Україні: сучасні 
тенденції розвитку». 
20–21 листопада 2019 
р. м. Київ. С. 141-143.
5. Тихонова I.Ю Щодо 
формування 
лексичних навичок з 
іноземної мови у 
процесі підготовки 
компетентних 
фахівців морської 
галузі. Науково –
технiчна конференцiя 
«Транспортнi 
технологiї (морський 
та рiчковий флот): 
iнфраструктура, 
судноплавство, 
перевезення, 
автоматизацiя 
судноплавання», 14-
10. листопада, м. 
Одеса 2019 р. С. 288- 
293
6. Tyhonova I.Yu., 
Konstantynova T.M. 
Organization of the 
Danube institute 
Odessa maritime 
academy cadets’ 
independent work when 
developing English 
speaking Проблеми 
реформування 
педагогічної науки та 
освіти. Матеріали ІІ 
науково-практичної 
конференції. м. 
Ужгород, 14-15 лютого 
2020 р.. Херсон: 
Видавництво 
«Молодий вчений», 
2020. С. 64-67 ISBN 
978-966-992-018-8
7.Тихонова І. Ю. 
Сучасні тенденції в 
навчанні англійської 
мови професійного 
спрямування 
майбутніх фахівців 
морської галузі. 
Інноваційні підходи 
розвитку 
компетентнісних 
якостей фахівців в 
умовах професійного 
становлення : тези IV 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (Ізмаїл, 
23-24 квітня 2020 
року), - Ізмаїл: АА 
Тандем, 2020. с.130-
132. 
8. Konstantynova T., 
Tykhonova I. 
Communication 
barriers and ways of 
their overcoming while 
training future 
maritime industry 
specialists. The Ist 
International scientific 
and practical 
conference «Topical 
aspects of modern 
science and practice » 
(September 21-24, 
2020). Frankfurt am 
Main, Germany 2020
3. Керівництво 



курсантською 
проблемною групою 
за темою «Психолого-
педагогічні аспекти 
формування 
мовленнєвої 
комунікативної 
компетентності 
майбутніх судноводіїв 
як фахівців флоту».
Підвіщення 
кваліфікації:
International 
internship. Maritime 
education and training 
innovations in the 
European higher 
education area, Nicola 
Vaptsarov Naval 
Academy (м. Варна, 
Болгарія), 23 
September – 21 
December, 2019 
(сертифікат №312), 
216 годин.
Методична робота:
1. Тихонова І.Ю. 
Навчально-
методичний 
практикум з 
дисципліни 
«Англійська мова за 
професійним 
спрямуванням» щодо 
вивчення розділу: 
«Mooring» для 
курсантів/студентів 3 
к. 
спеціалізації«Навігаці
я та управління 
морськими суднами» 
Ізмаїл: ДІ НУ «ОМА». 
2019. –38 с. 
2. Тихонова І.Ю 
Практикум з 
дисципліни 
«Англійська мова за 
професійним 
спрямуванням» щодо 
вивчення розділу: 
«Disbursement 
account» для  
здобувачiв вищої 
освіти 4 курсу. 
спеціалізації  
«Навігація та 
управління 
морськими суднами» 
Ізмаїл: ДІ НУ «ОМА». 
2020. – 32 с.
3. Тихонова І.Ю 
Практикум з 
дисципліни 
«Англійська мова за 
професійним 
спрямуванням» щодо 
вивчення розділу: 
«Maintenance in the 
engineroom and on 
deck. Tools and 
instruments» для 
здобувачiв вищої 
освіти 4 курсу 
спеціалізації 
«Управління 
судновими 
технічними 
системами та 
комплексами» Ізмаїл: 
ДІ НУ «ОМА». 2020.-
26 с.



4. Тихонова І.Ю  
Практикум з 
дисципліни 
«Англійська мова за 
професійним 
спрямуванням» щодо 
вивчення розділу: 
«Disbursement 
account» для  
здобувачiв вищої 
освіти 4 курсу. 
спеціалізації  
«Навігація та 
управління 
морськими суднами» 
Ізмаїл: ДІ НУ «ОМА». 
2020. – 32 с.
5.Тихонова І.Ю. 
Навчально-
методичний 
практикум з 
дисципліни 
«Англійська мова за 
професійним 
спрямуванням» щодо 
вивчення розділу: 
«Mooring» для 
курсантів/студентів 3 
к. 
спеціалізації«Навігаці
я та управління 
морськими суднами»  
Ізмаїл: ДІ НУ «ОМА». 
2019. –38 с. 
6. Тихонова І.Ю  
Практикум з 
дисципліни 
«Англійська мова за 
професійним 
спрямуванням» щодо 
вивчення розділу: 
«Disbursement 
account» для  
здобувачiв вищої 
освіти 4 курсу. 
спеціалізації  
«Навігація та 
управління 
морськими суднами» 
Ізмаїл: ДІ НУ «ОМА». 
2020. – 32 с.

Досвід професійної 
діяльності що 
дозволяє фахово 
викладати освітню 
компоненту 16 років.

Відповідність п. 30 
Ліцензійних умов 
впровадження 
освітньої діяльності:
п3; п6; п13; п14; п15; 
п16; п17.

306269 Дуков 
Дмитро 
Федорович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Дунайський 
інститут 

Національного 
університету 

"Одеська 
морська 

академія"

Диплом 
кандидата наук 

ДK 047845, 
виданий 

05.07.2018

3 ОК 31. 
Управління 
ресурсами 
навігаційного 
містка

Кваліфікація за 
освітою відповідає 
освітній компоненті.
1. Вище війскове – 
морське інженерне 
ордена Леніна 
училище ім. 
Ф.Джержинського. 
Спеціальність: 
суднобудівництво. 
Кваліфікація: інженер 
–суднобудівельник. 
Диплом РВ № 705487 
від 25.06.1991 р. 
2. Севастопольський 
військово- морський 



ордена Червоної Зірки 
інститут ім. П.С. 
Нахімова . 
Спеціальність: 
організація бойового 
застосування, 
експлуатації та 
ремонту кораблів, 
техніки і озброєння 
Військово- Морських 
Сил. Кваліфікація: 
магістр військового 
управління, офіцер 
військового 
управління 
оперативно – 
тактичного рівня. 
Диплом МО № 
13636553 від 
01.07.2007 р.
3. Одеський 
регіональне інститут 
державного 
управління 
Національної академії 
державного 
управління при 
Президентові 
України. 
Спеціальність: 
державне управління. 
Кваліфікація: магістр 
державного 
управління. Диплом 
№ СК 47772705 від 
28.02.2015 р.
Наукова діяльність.
1. Кандидат наук з 
державного 
управління  25.00.02– 
механізм державного 
управління. Тема: 
«Напрями  
удосконалення 
механізмів 
державного 
управління 
інвестиціями в 
регіональний 
розвиток». Диплом 
ДК № 047845 від 
05.06.2018 р.
2. Наукові публікації 
зокрема у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Sciens Core 
Collection та у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Danylenko, O.B., 
Soroka, O.M., Dukov, 
D.F., Soshnikov, S.G., 
Kramarenko, V.V. 
Application of 
information and 
communication 
technologies and 
simulators to train 
future specialists in 
navigation and ship 
handling. IOP 
Conference Series: 
Materials Science and 



Engineering, 2021, 
1031(1), 012117 
2. Дуков Д.Ф. 
Використання 
інноваційних 
педагогічних 
технологій у 
підготовці майбутніх 
судноводіїв до 
використання ресурсів 
навігаційного містка. 
Збірник наукових 
праць Національної 
академії Державної 
прикордонної служби 
України. Сер. : 
Педагогічні науки / 
голов. ред. О. В. 
Діденко. 
Хмельницький : Вид-
во НАДПСУ, 2021. 
24(1).
3. Даниленко О., 
Дуков Д. Дидактичні 
особливості 
використання 
тренажерних 
технологій у 
підготовці майбутніх 
судноводіїв до 
використання ресурсів 
навігаційного містка. 
Інноваційна 
педагогіка. 2021. Вип. 
34.
4. Сучасні підходи до 
високоефективного 
використання засобів 
транспорту. 
Колективна 
монографія /за 
редакцією 
В.Чимшир/. – Ізмаїл: 
ДІ НУ «ОМА»2020 - 
Київ: Міленіум, 2020. 
– 472 c. ( Дуков Д.Ф. , 
Мітін Ю.О. 
Запобігання 
зіткненню суден і їх 
причинами з 
урахуванням 
ергономічних аспектів 
і ресурсів 
навігаційного містка.) 
С.18-29
5. Дуков Д.Ф. Debats 
scientifiques et 
orientations 
prospectives du 
developpement 
scientifique:collection 
de papiers scientifiques 
«ЛОГOС» avec des 
materiaux de la I 
conference scientifique 
et pratique 
internationale (Vol. 3), 
Paris,5fevrier2021. 
Vinnytsia-Paris: 
Plateforme scientifique 
europeenne&La 
Fedelta, 2021.
6. Дуков Д.Ф. 
Необхідність 
урахування втрати 
міцності 
пошкодженого 
корабля при 
прийнятті рішення по 
боротьбі за 
живучість.III 



Международная 
научно-практическая 
морская конференция 
кафедры СЭУ и ТЭ 
Одесского 
национального 
морского 
университета. - Одеса-
Карасу (Стамбул) -
Одеса, 04.2021. 
Підвищення 
кваліфікації:
1. Учбовий центр ВАТ 
"УДП", свідоцтво № 
228 від 22.07.2005 р. 
УЦ ГО "Ліга 
офіцерів", свідоцтво 
ЛО № 001801 від 
04.07.2017 р.
2. Програма 
підвищення 
кваліфікації 
(стажування) на 
кафедрі управління 
судном  
Національного 
університету «Одеська 
Морська Академія» з 
03.03.2021 - 
03.04.2021 р. 
Вивчення методики 
викладання 
дисципліни 
«Управління 
ресурсами 
навігаційного містка». 
Наказ ректора № 112 
від 04.03.2021 р. 
Довідка № 233  від 
07.04.2021 р.
Методична робота:
Дуков Д.Ф., Сорока  
О.М. Конспект лекцій 
з навчальної 
дисципліни 
«Управління 
ресурсами 
навігаційного містка» 
для курсантів та 
студентів 
спеціальності 271 
«Річковий та 
морський 
транспорт»./ уклад. 
Сорока О.М., Дуков 
Д.Ф. ; – Ізмаїл, 2020. - 
76 с.

Досвід професійної 
діяльності що 
дозволяє фахово 
викладати освітню 
компоненту 30 років.

Відповідність п. 30 
Ліцензійних умов 
впровадження 
освітньої діяльності:
п1; п2; п3; п13; п15; 
п16; п17.

304451 Рябущенко 
Олег 
Григорович

Асистент, 
Основне 
місце 
роботи

Дунайський 
інститут 

Національного 
університету 

"Одеська 
морська 

академія"

Диплом 
бакалавра, 
Київська 
державна 
академія 
водного 

транспорту 
імені гетьмана 

Петра 
Конашевича-
Сагайдачного, 

2 ОК 30. 
Морська 
практика

Кваліфікація за 
освітою відповідає 
освітній компоненті.
1. Професійна 
кваліфікація:  
штурман. Диплом № 
4082 від 29.03.1991 р.
Наукова діяльність.
1. Наукові публікації 
зокрема у 
періодичних 



рік закінчення: 
2005, 

спеціальність: 
1003 

Судноводіння і 
енергетика 

суден, Диплом 
спеціаліста, 

Київська 
державна 
академія 
водного 

транспорту 
імені гетьмана 

Петра 
Конашевича-
Сагайдачного, 
рік закінчення: 

2007, 
спеціальність: 

100301 
Судноводіння

виданнях:
1. Рябущенко О.Г. 
Практичні основи 
формування 
професійної 
компетентності 
майбутніх 
судноводіїв.ІХ 
Міжнародна науково-
практична 
конференція 
«Професійне 
навчання персоналу – 
європейський вибір», 
31.05.2019 р., м.Ізмаїл: 
ПрАТ «УДП». 
2. Рябущенко О.Г. 
Підвищення безпеки 
плавання судна за 
допомогою 
вдосконалення 
існуючих та 
розроблення нових 
методів 
функціонування 
ергатичної системи 
управління судном. 
Інноваційні підходи 
розвитку 
компетентнісних 
якостей фахівців в 
умовах професійного 
становлення. 
Матеріали ІV 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції / За 
загальною редакцією 
Туплак Л.П. / - Ізмаїл: 
ДІ НУ "ОМА" ,23-
24.04.2020 . с. 265 
3. Сучасні підходи до 
високоефективного 
використання засобів 
транспорту. 
Колективна 
монографія /за 
редакцією 
В.Чимшир/. – Ізмаїл: 
ДІ НУ «ОМА»2020 -
Київ : Міленіум, 2020. 
– С. 472. (Рябущенко 
О.Г., Коротченков 
М.П. 
ДЕЗОРІЄНТАЦІЯ 
СУПУТНИКОВОЇ 
НАВІГАЦІЇ – 
ЗАГРОЗА БЕЗПЕЦІ 
СУДНОПЛАВСТВА). с 
49-59.
4. Рябущенко О.Г. , 
Новицький М.П. 
Проблематика 
судоходства на 
украинском участке 
реки Дунай в период 
независимости 
Украины. Сучасні 
підходи до 
високоефективного 
використання засобів 
транспорту. 
Матеріали Х 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції./ За 
загальною редакцією 
Турлак Л.П./ - 
Запоріжжя: АА 
Тендем, 2019. С.199-
201. 



5. Рябущенко О.Г. ,  
Брусановський В.Р. 
Проблематика 
судноплавства на 
українській ділянці 
річки Дунай в період 
незалежної України. 
Сучасні підходи до 
високоефективного 
використання засобів 
транспорту: 
Матеріали ХІ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції. м. Ізмаїл 
3-4 грудня 2020 р. 
Запоріжжя: АА 
Тандем, 2020. С.298-
303 
6. Рябущенко О.Г. , 
Краснов О. 
Перспективи розвитку 
яхтингу на Дунаї в 
місті Ізмаїл. Сучасні 
підходи до 
високоефективного 
використання засобів 
транспорту: 
Матеріали ХІ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції. м. Ізмаїл 
3-4 грудня 2020 р. 
Запоріжжя: АА 
Тандем, 
2020.Стор.553-558.
2. Наукове 
консультування:
Наукове 
консультування 
Державного 
підприємства 
"Устьдунайводшлях" з 
01.09.2019 р. Договір 
№ 03-01 від 16.01.2018 
р. Додаткова угода № 
04-01 від 07.02.2018 р.
Методична робота:
1. Сошніков С.Г., 
Рябущенко О.Г. 
Методичні вказівки до 
практичних робіт з  
навчальної 
дисципліни «Морська 
практика». Для 
курсантів денної 
форми навчання і 
студентів заочної 
форми навчання 
спеціальності 271 
«Річковий та 
морський транспорт», 
спеціалізації 271.01 
«Навігація і 
управління 
морськими суднами». 
Укладачі: Сошнiков 
С.Г., Рябущенко. ; – 
Ізмаїл, 2021. – 24 с. 

Досвід професійної 
діяльності що 
дозволяє фахово 
викладати освітню 
компоненту 24 роки.

Відповідність п. 30 
Ліцензійних умов 
впровадження 
освітньої діяльності:
п3; п13; п15; п16; п17; 



п18.

304440 Сошніков 
Сергій 
Григорович

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Дунайський 
інститут 

Національного 
університету 

"Одеська 
морська 

академія"

7 ОК 30. 
Морська 
практика

Кваліфікація за 
освітою відповідає 
освітній компоненті.
1. Каспійське вище 
військово – морське 
Краснознаменне  
училище ім. С.М. 
Кірова. Спеціальність 
штурман військово-
морського флоту. 
Кваліфікація офіцер з 
вищою військово-
спеціальною освітою 
інженер – штурман. 
Диплом Д-І №020125, 
від 23.06.1979 р
2. Професійна 
кваліфікація: капітан 
судна валовою 
місткістю 500 і 
більше. Диплом 
№00522/2007/01. 
Виданий на підставі 
Міжнародної 
конвенції про 
підготовку і 
дипломування 
моряків та несення 
вахти 1978 року, з 
поправками, та 
Національного 
законодавства. 
Диплом виданий: 
01.10.2007
Наукова діяльність.
1. Наукові публікації 
зокрема у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Sciens Core 
Collection та у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Сошніков С. Г. 
Засоби поліпшення 
маневрених 
характеристик судна. 
Сучасні підходи до 
високоефективного 
використання засобів 
транспорту: 
Матеріали VIІ 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції. – Ізмаїл: 
ДІ НУ «ОМА», 2016. – 
С. 162 –165. 
2. Сорока О. М., 
Сошніков С.Г., 
Коротченков М.П. 
Аналіз аварійності 
світового флоту і роль 
в ньому людського 
фактору / О. М. 
Сорока, М. П. 
Коротченков, С. Г. 
Сошніков. // Збірник 
наукових праць 
«Теорія і практика 
сучасної психології». 
– Запоріжжя, 2020. – 



Вип. 1. – С. 182 – 185. 
3. Danylenko, O.B., 
Soroka, O.M., Dukov, 
D.F., Soshnikov, S.G., 
Kramarenko, V.V. 
Application of 
information and 
communication 
technologies and 
simulators to train 
future specialists in 
navigation and ship 
handling. IOP 
Conference Series: 
Materials Science and 
Engineering, 2021, 
1031(1), 012117
4. Сорока О. М., 
Сошніков С.Г., 
Коротченков М.П. 
Аналіз аварійності 
світового флоту і роль 
в ньому людського 
фактору / О. М. 
Сорока, М. П. 
Коротченков, С. Г. 
Сошніков. // Збірник 
наукових праць 
«Теорія і практика 
сучасної психології». 
– Запоріжжя, 2020. – 
Вип. 1. – С. 182 – 185.  
2. Наукове 
консультування:
Наукове 
консультування 
Державного 
підприємства 
"Устьдунайводшлях" з 
15.02.2018 р. Договір 
№ 03-01 від 16.01.2018 
р. Додаткова угода № 
04-01 від 07.02.2018 р.
Підвищення 
кваліфікації:
1. The international 
postgraduate practica 
internship programme 
Maritime education and 
training innovations in 
the European higher 
education area. Nikola 
Vaptsarov Naval 
Academy. On 
23.09.2019-21.12.2019. 
Varna, Bulgaria. Reg. 
№ 324.
Методична робота:
1. Сошніков С.Г. 
Конспект лекцій з 
навчальної 
дисципліни «Морська 
практика» для 
курсантів та студентів 
спеціальності 271 
«Річковий та 
Морський транспорт» 
спеціалізації 271.01 
«Навігація і 
управління 
морськими суднами». 
/Уклад. Сошніков С.Г. 
- Ізмаїл : Дунайський 
інститут НУ «ОМА», 
2020. – 112 с.
2. Методичні вказівки 
до практичних робіт з  
навчальної 
дисципліни «Морська 
практика».
Для курсантів денної 



форми навчання і 
студентів заочної 
форми навчання 
спеціальності 271 
«Річковий та 
морський транспорт», 
спеціалізації 271.01 
«Навігація і 
управління 
морськими суднами». 
Укладачі: Сошнiков 
С.Г., Рябущенко. ; – 
Ізмаїл, 2021. – 24 с. 

Досвід професійної 
діяльності що 
дозволяє фахово 
викладати освітню 
компоненту 16 років.

Відповідність п. 30 
Ліцензійних умов 
впровадження 
освітньої діяльності:
п1; п3; п13; п15; п16; 
п17; п18.

304441 Варюшкін 
Володимир 
Іванович

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Дунайський 
інститут 

Національного 
університету 

"Одеська 
морська 

академія"

8 ОК 29. ДІї під 
час аварій, 
пошук і 
рятування на 
морі

Кваліфікація за 
освітою відповідає 
освітній компоненті.
1. Одеське вище 
інженерне морське 
училище ім. 
Ленінського 
комсомолу. 
Спеціальність: 
судноводіння на 
морських шляхах. 
Кваліфікація:  
інженер – судноводій. 
Диплом МВ. № 
037025 від 27.06.1985 
р.
2. Професійна 
кваліфікація: капітан 
судна валовою 
місткістю 500 і 
більше. Диплом № 
02313/2003/01. 
Виданий на підставі 
Міжнародної 
конвенції про 
підготовку і 
дипломування 
моряків та несення 
вахти 1978 року, з 
поправками 1995 
року, та 
Національного 
законодавства. 
Диплом виданий: 
11.08.2003
Наукова діяльність.
1. Наукові публікації 
зокрема у 
періодичних 
виданнях: 
1. Варюшкін В.І. Аварії 
морських суден і 
професійна 
компетентність 
плавскладу. Сучасні 
підходи до 
високоефективного 
використання засобів 
транспорту. 
Матеріали ІХ 
Міжнродної науково-



практичної 
конференції. - Ізмаїл., 
ДІ НУ "ОМА"., 06-
07.12.2018 р. с.24-25. 
2. Варюшкін В.І. 
Аварии морских судов 
и профессиональная 
компетентность 
плавсостава. 
Матеріали ІХ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції. 
Професійне навчання 
персоналу - 
європейський вибір.-
Ізмаїл. ПрАТ "УДП", 
31.05.2019 р. 
3. Варюшкін В.І. 
Аварийность судов 
танкерного флота и 
экологические 
последствия аварий 
по загрязнению 
мирового океана. 
Інноваційні підходи 
розвитку 
компетентнісних 
якостей фахівців в 
умовах професійного 
становлення. 
Матеріали ІV 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції / За 
загальною редакцією 
Туплак Л.П. / - Ізмаїл: 
ДІ НУ "ОМА" , 23-
24.04.2020 . с. 285-291  
4. Варюшкін В.І. 
Влияние судоходства 
на глобальное 
потепление, экологию 
мирового океана и 
атмосферное 
загрезнение. Сучасні 
підходи до 
високоефективного 
використання засобів 
транспорту :матеріали 
XI Міжнародної 
науково -практичної 
конференції. Ізмаїл, 3-
4 грудня 2020 р. 
Запоріжжя : АА 
Тандем, 2020. с.277-
281 
5. Варюшкін В.І., 
Сапожніков В.Л. 
Капацина І.І. 
Нарушение 
Конвенций, 
превратившие черное 
море в "море 
позора".Сучасні 
підходи до 
високоефективного 
використання засобів 
транспорту. 
Матеріали Х 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції./ За 
загальною редакцією 
Турлак Л.П./ - 
Запоріжжя: АА 
Тендем, 2019. С.94-96.
6. Сучасні підходи до 
високоефективного 
використання засобів 
транспорту. 



Колективна 
монографія /за 
редакцією 
В.Чимшир/. – Ізмаїл: 
ДІ НУ «ОМА»2020 - 
Київ : Міленіум, 2020. 
– С. 472. (Смирнова 
І.М., Варюшкін В.І. 
Еволюція 
навігаційних систем: 
від зірок до сучасних 
електроних морських 
карт.). с. 291-305
2. Наукове 
консультування:
Наукове 
консультування 
Державного 
підприємства 
"Устьдунайводшлях" з 
15.02.2018 р. Договір 
№ 03-01 від 16.01.2018 
р. Додаткова угода № 
04-01 від 07.02.2018 р.
Підвищення 
кваліфікації:
1. Підвищення 
кваліфікації 
(стажування) на 
кафедрі управління 
судном Національного 
університету «Одеська 
Морська Академія» з 
05.03.2021 - 
05.04.2021 р. 
Вивчення методики 
викладання 
дисципліни «Дії під 
час аварій, пошук і 
рятування на морі». 
Наказ ректора № 104 
від 01.03.2021 р. 
Довідка № 226  від 
07.04.2021 р. 
Методична робота:
1. Варюшкін В.І. 
Конспект лекцій з 
навчальної 
дисципліни «Дії під 
час аварії, пошук і 
рятування на морі» 
для курсантів 
спеціальності 271 
«Річковий та 
Морський транспорт» 
спеціалізації 271.01 
«Навігація і 
управління 
морськими суднами». 
/Уклад. Варюшкін В.І.  
2. Варюшкін В.І.  
Методичні вказівкидо 
лабораторних робіт з 
навчальної 
дисципліни «Дії під 
час аварії, пошук і 
рятування на морі» 
для курсантів 
спеціальності 271 
«Річковий та 
Морський транспорт» 
спеціалізації 271.01 
«Навігація і 
управління 
морськими 
суднами»./ 
Уклад.Варюшкін В.І.

Досвід професійної 
діяльності що 
дозволяє фахово 



викладати освітню 
компоненту 47 років.

Відповідність п. 30 
Ліцензійних умов 
впровадження 
освітньої діяльності:
п3; п13; п15; п16; п17; 
п18.

304439 Коротченков 
Микола 
Павлович

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Дунайський 
інститут 

Національного 
університету 

"Одеська 
морська 

академія"

6 ОК 29. ДІї під 
час аварій, 
пошук і 
рятування на 
морі

Кваліфікація за 
освітою відповідає 
освітній компоненті.
1. Одеське вище 
інженерне морське 
училище ім. 
Ленінського 
комсомолу. 
Спеціальність 
судноводіння на 
морських шляхах. 
Кваліфікація Інженер 
– судноводій. Диплом 
ЗВ № 030457, від 
29.05.1981р.
2. Професійна 
кваліфікація: капітан 
судна валовою 
місткістю 500 і 
більше. Диплом № 
02685/2003/01. 
Виданий на підставі 
Міжнародної 
конвенції про 
підготовку і 
дипломування 
моряків та несення 
вахти 1978 року, з 
поправками, та 
Національного 
законодавства. 
Диплом виданий: 
11.09.2003
Наукова діяльність.
1. Наукові публікації 
зокрема у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Sciens Core 
Collection та у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Сорока О. М., 
Сошніков С.Г., 
Коротченков М.П. 
Аналіз аварійності 
світового флоту і роль 
в ньому людського 
фактору / О. М. 
Сорока, М. П. 
Коротченков, С. Г. 
Сошніков. // Збірник 
наукових праць 
«Теорія і практика 
сучасної психології». 
– Запоріжжя, 2020. – 
Вип. 1. – С. 182 – 185. 
2. Сучасні підходи до 
високоефективного 
використання засобів 
транспорту. 
Колективна 
монографія /за 
редакцією 
В.Чимшир/. – Ізмаїл: 



ДІ НУ «ОМА»2020 -
Київ: Міленіум, 2020. 
– С. 49-59 
(Коротченков М.П., 
Рябущенко О.Г. 
ДЕЗОРІЄНТАЦІЯ 
СУПУТНИКОВОЇ 
НАВІГАЦІЇ – 
ЗАГРОЗА БЕЗПЕЦІ 
СУДНОПЛАВСТВА) 
3. Коротченков М.П. 
Стан та подальший 
розвиток національної 
системи пошуку і 
рятуванню на морі. 
Інноваційні підходи 
розвитку 
компетентнісних 
якостей фахівців в 
умовах професійного 
становлення: тези IV 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (Ізмаїл, 
23 - 24 квітня 2020 
року), – Ізмаїл: АА 
Тандем, 2020. С. 235-
238. 
2. Керівництво 
переможцем ІІ Туру 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з 
галузей знань і 
спеціальностей із 
галузі знань 
«Судноводіння та 
водний транспорт» у 
2018-2019 
навчальному році. 
Тема «Аварійності 
світового морського 
флоту. Факти і 
причини».
3. Наукове 
консультування: 
Наукове 
консультування 
Державного 
підприємства 
"Устьдунайводшлях" з 
15.02.2018 р. Договір 
№ 03-01 від 16.01.2018 
р. Додаткова угода № 
04-01 від 07.02.2018 р.
Методична робота:
1. Коротченков М.П. 
Конспект лекцій з 
дисципліни «Дії під 
час аварій,пошук і 
рятування на морі» 
/Уклад. Коротченков 
М.П. - Ізмаїл : ДІ НУ 
ОМА ,2020.- 59 с.
2. Коротченков М.П. 
Методичні вказівки 
для виконання 
практичних робіт з 
дисципліни «Дії при 
аваріях, пошук і 
рятування на морі» 
/Уклад..Коротченков 
М.П. -Ізмаїл:ДІ НУ 
ОМА, 2020.- 32 с.

Досвід професійної 
діяльності що 
дозволяє фахово 
викладати освітню 
компоненту 42 роки.



Відповідність п. 30 
Ліцензійних умов 
впровадження 
освітньої діяльності:
п3; п13; п14; п15; п16; 
п17; п18.

304447 Мітін Юрій 
Олександров
ич

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Дунайський 
інститут 

Національного 
університету 

"Одеська 
морська 

академія"

4 ОК 28. 
Маневрування 
і управління 
судном

Кваліфікація за 
освітою відповідає 
освітній компоненті.
1. Одеське вище 
інженерне морське 
училище 
ім.Ленінського 
комсомолу. 
Спеціальність 
судноводіння на 
морських шляхах. 
Кваліфікація інженер 
судноводій. Диплом 
Д-І № 059565 від 
28.03.1980 р.
2. Професійна 
кваліфікація: Капітан 
суден валовою 
місткістю 500 і 
більше. Диплом № 
10062/2014/01. 
Виданий на підставі 
положень 
Міжнародної 
конвенції про 
підготовку і 
дипломування 
моряків та несення 
вахти 1978 року, з 
поправками, та 
Національного 
законодавства. 
Диплом виданий: 
14.03.2014
Наукова діяльність.
1. Публікації зокрема у 
періодичних 
виданнях:
1. Мітін Ю.О Загальні 
принципи організації 
радіолокаційного 
спостереження за 
умов обмеженої 
видимості. Сучасні 
підходи до 
високоефективного 
використання засобів 
транспорту: 
Матеріали VIII 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції. - Ізмаїл 
ДІ НУ “ОМА” 7 грудня 
2017 С.176–179 
2. Мітін Ю. О. 
Зіткнення суден та їх 
причини. Сучасні 
підходи 
довисокоефективного 
використання засобів 
транспорту: 
Матеріали IX 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції. - Ізмаїл 
ДІ НУ “ОМА” 6-7 
грудня 2018 С.159–161 
3. Мітін Ю.О. Деякі 
аспекти досліджень 
при зіткненні 
морських суден. 
Інновації в науковій 
педагогічній та 
інформаційній 



діяльності : Матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції. - Ізмаїл 
11-12 квітня 2019. 
4. Мітін Ю.О. 
Навігаційна безпека 
судна та 
відпрацювання 
маневрів по 
запобіганню 
зіткнення в умовах 
обмеженої видимості 
на базі навігаційного 
тренажеру NTPRO-
5000. Професійне 
навчання персоналу — 
європейский вибір : 
Матеріали IX 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції. На базі 
ПрАТ Українське 
Дунайске 
Пароплавство — 
Ізмаїл 31 травня - 01 
червня 2019 
5. Мітін Ю.О. Вплив 
багатонаціонального 
складу екіпажу на 
безпеку на роботі 
судна Інноваційні 
підходи розвитку 
компетентнісних 
якостей фахівців в 
умовах професійного 
становлення: тези IV 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (Ізмаїл, 
23 - 24 квітня 2020 
року), – Ізмаїл: АА 
Тандем, 2020. С. 252-
256. ISBN 978-966-
488-219-1 
6. Мітін Ю.О. 
Енергетична 
ефективність суден і 
регламентація 
викидів парнікових 
газів. Сучасні підходи 
до високоефективного 
використання засобів 
транспорту: 
Матеріали XI 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції. – Ізмаїл 
ДІ НУ «ОМА» 3-4 
грудня 2020 С. 122 – 
125.
7. Мітін Ю.О. 
Зіткнення суден і іх 
причини. Досягнення 
і перспективи науки , 
освіти та 
виробництва: 
Матеріали I 
Міжнародної науково-
практичної інтернет – 
конференції. м. Київ 
23 грудня 2020 р. 
С.431–433. 
8. Мітін Ю.О., Немков 
В.В. Автоматический 
синтез и человеческий 
фактор припренятии 
решений по 
расхождению судов в 
море. Сучасні підходи 
до високоефективного 



використання засобів 
транспорту. 
Матеріали X 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції./За 
загальною редакцією 
Турлак Л.П./ - 
Запоріжжя: АА 
Тандем, 12–14.12. 2019 
С.170–173 
9. Мітін Ю.О. Синтез 
решений при выборе 
маневра на 
расхождение судов в 
море. Interdisciplinary 
research: scientific 
horizons and 
perspectives: collection 
of scientific papers 
«SCIENTIA» with 
Proceedings of the I 
International Scientific 
and Theoretical 
Conference (Vol. 2), 
March 12, 2021. Vilnius, 
Republic of Lithuania: 
European Scientific 
Platform. Р. 57-59. 
10. Сучасні підходи до 
високоефективного 
використання засобів 
транспорту. 
Колективна 
монографія /за 
редакцією 
В.Чимшир/. – Ізмаїл: 
ДІ НУ «ОМА»2020 - 
Київ : Міленіум, 2020. 
– С. 18-29 (Мітін Ю.В., 
Дуков Д.Ф. 
ЗАПОБІГАННЯ 
ЗІТКНЕННЮ СУДЕН 
І ЇХ ПРИЧИНАМ З 
УРАХУВАННЯМ 
ЕРГОНОМІЧНИХ 
АСПЕКТІВ І 
РЕСУРСІВ 
НАВІГАЦІЙНОГО 
МІСТКА). 
2. Наукове 
консультування:
Наукове 
консультування ТОВ 
"Транзас Україна" з 
05.09.2018 р. Договір " 
05-01 від 13.03.2018 р. 
Додаткова угода № 
12-01 від 05.09.2018 р.
Підвищення 
кваліфікації:
 Підвищення 
кваліфікації 
(стажування) на 
кафедрі управління 
судном Національного 
університету «Одеська 
Морська Академія» з 
03.03.2021 – 
03.04.2021 р. 
Вивчення методик 
викладання 
навчальних 
дисциплін: 
«Маневрування і 
управління судном» 
та «ПЗС та 
використання РЛС і 
ЗАРП» . Наказ 
ректора № 105 від 
01.03.2021 р. Довідка 



№ 227 від 07.04.2021 
р.
Методична робота:
1. Мітін Ю.О. 
Конспект лекцій з 
навчальної 
дисципліни 
«Маневрування і 
управління судном» 
для курсантів та 
студентів 
спеціальності 271 
«Річковий та 
Морський транспорт», 
спеціалізації 271.01 
«Навігація і 
управління 
морськими суднами». 
/Уклад. Мітін Ю.О. - 
Ізмаїл: ДІ НУ 
"ОМА",2020. - 62 с.
2. Мітін 
Ю.О.,Червоний О.Д  
Методичні вказівки до 
лабораторних робіт з 
навчальної 
дисципліни 
«Маневрування і 
управлiння судном». 
Частина 1. Для 
курсантів 4 курсу 
денної форми 
навчання, 
спеціальність 271 
«Річковий та 
Морський транспорт», 
спеціалізація271.01 
«Навігація та 
управління 
морськими суднами». 
/Уклад. Мітін 
Ю.О.,Червоний О.Д. ; 
– Ізмаїл, 2021. – 37 с.
3. Мітін 
Ю.О.,Червоний О.Д . 
Методичні вказівки до 
лабораторних робіт з 
навчальної 
дисципліни 
«Маневрування і 
управлiння судном». 
Частина 2. Для 
курсантів 4 курсу 
денної форми 
навчання, 
спеціальність 271 
«Річковий та 
Морський транспорт», 
спеціалізація271.01 
«Навігація та 
управління 
морськими суднами». 
Уклад./ Мітін 
Ю.О.,Червоний О.Д. ; 
– Ізмаїл, 2021. – 34 с.

Досвід професійної 
діяльності що 
дозволяє фахово 
викладати освітню 
компоненту 25 років.

Відповідність п. 30 
Ліцензійних умов 
впровадження 
освітньої діяльності:
п3; п13; п15; п16; п17; 
п18.

304447 Мітін Юрій Старший Дунайський 4 ОК 27. Кваліфікація за 



Олександров
ич

викладач, 
Основне 
місце 
роботи

інститут 
Національного 

університету 
"Одеська 
морська 

академія"

Попередження 
зіткнення 
суден та 
використання 
радіолокаційн
их станцій і 
засобів 
автоматизован
ої 
радіолокаційно
ї прокладки

освітою відповідає 
освітній компоненті.
1.  Одеське вище 
інженерне морське 
училище 
ім.Ленінського 
комсомолу. 
Спеціальність 
судноводіння на 
морських шляхах. 
Кваліфікація інженер 
судноводій. Диплом 
Д-І № 059565 від 
28.03.1980 р.
 2. Професійна 
кваліфікація: Капітан 
суден валовою 
місткістю 500 і 
більше. Диплом № 
10062/2014/01. 
Виданий на підставі 
положень 
Міжнародної 
конвенції про 
підготовку і 
дипломування 
моряків та несення 
вахти 1978 року, з 
поправками, та 
Національного 
законодавства. 
Диплом виданий: 
14.03.2014
Наукова діяльність.
1. Наукові публікації 
зокрема у 
періодичних 
виданнях:
1. Мітін Ю.О Загальні 
принципи організації 
радіолокаційного 
спостереження за 
умов обмеженої 
видимості. Сучасні 
підходи до 
високоефективного 
використання засобів 
транспорту: 
Матеріали VIII 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції. - Ізмаїл 
ДІ НУ “ОМА” 7 грудня 
2017 С.176–179 
2. Мітін Ю. О. 
Зіткнення суден та їх 
причини. Сучасні 
підходи 
довисокоефективного 
використання засобів 
транспорту: 
Матеріали IX 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції. - Ізмаїл 
ДІ НУ “ОМА” 6-7 
грудня 2018 С.159–161 
3. Мітін Ю.О. Деякі 
аспекти досліджень 
при зіткненні 
морських суден. 
Інновації в науковій 
педагогічній та 
інформаційній 
діяльності : Матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції. - Ізмаїл 
11-12 квітня 2019. 
4. Мітін Ю.О. 
Навігаційна безпека 



судна та 
відпрацювання 
маневрів по 
запобіганню 
зіткнення в умовах 
обмеженої видимості 
на базі навігаційного 
тренажеру NTPRO-
5000. Професійне 
навчання персоналу — 
європейский вибір : 
Матеріали IX 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції. На базі 
ПрАТ Українське 
Дунайске 
Пароплавство — 
Ізмаїл 31 травня - 01 
червня 2019 
5. Мітін Ю.О. Вплив 
багатонаціонального 
складу екіпажу на 
безпеку на роботі 
судна Інноваційні 
підходи розвитку 
компетентнісних 
якостей фахівців в 
умовах професійного 
становлення: тези IV 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (Ізмаїл, 
23 - 24 квітня 2020 
року), – Ізмаїл: АА 
Тандем, 2020. С. 252-
256. ISBN 978-966-
488-219-1 
6. Мітін Ю.О. 
Енергетична 
ефективність суден і 
регламентація 
викидів парнікових 
газів. Сучасні підходи 
до високоефективного 
використання засобів 
транспорту: 
Матеріали XI 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції. – Ізмаїл 
ДІ НУ «ОМА» 3-4 
грудня 2020 С. 122 – 
125.
7. Мітін Ю.О. 
Зіткнення суден і іх 
причини. Досягнення 
і перспективи науки , 
освіти та 
виробництва: 
Матеріали I 
Міжнародної науково-
практичної інтернет – 
конференції. м. Київ 
23 грудня 2020 р. 
С.431–433.
8. Мітін Ю.О., Немков 
В.В. Автоматический 
синтез и человеческий 
фактор припренятии 
решений по 
расхождению судов в 
море. Сучасні підходи 
до високоефективного 
використання засобів 
транспорту. 
Матеріали X 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції./За 
загальною редакцією 



Турлак Л.П./ - 
Запоріжжя: АА 
Тандем, 12–14.12. 2019 
С.170–173 
9. Мітін Ю.О. Синтез 
решений при выборе 
маневра на 
расхождение судов в 
море. Interdisciplinary 
research: scientific 
horizons and 
perspectives: collection 
of scientific papers 
«SCIENTIA» with 
Proceedings of the I 
International Scientific 
and Theoretical 
Conference (Vol. 2), 
March 12, 2021. Vilnius, 
Republic of Lithuania: 
European Scientific 
Platform. Р. 57-59.
10. Сучасні підходи до 
високоефективного 
використання засобів 
транспорту. 
Колективна 
монографія /за 
редакцією 
В.Чимшир/. – Ізмаїл: 
ДІ НУ «ОМА»2020 - 
Київ : Міленіум, 2020. 
– С. 18-29 (Мітін Ю.В., 
Дуков Д.Ф. 
ЗАПОБІГАННЯ 
ЗІТКНЕННЮ СУДЕН 
І ЇХ ПРИЧИНАМ З 
УРАХУВАННЯМ 
ЕРГОНОМІЧНИХ 
АСПЕКТІВ І 
РЕСУРСІВ 
НАВІГАЦІЙНОГО 
МІСТКА). 
2.Наукове 
консультування ТОВ 
"Транзас Україна" з 
05.09.2018 р. Договір " 
05-01 від 13.03.2018 р. 
Додаткова угода № 
12-01 від 05.09.2018 р.
Підвищення 
кваліфікації:
1. Програма 
підвищення 
кваліфікації 
(стажування) на 
кафедрі управління 
судном Національного 
університету «Одеська 
морська академія» з 
14.05.2018 - 14.06.2018 
р. Вивчення методики 
викладання 
дисципліни 
"Міжнародні правила 
попередження 
зіткнення суден та 
використання 
радіолокаційних 
станцій і засобів 
автоматизованої 
радіолокаційної 
прокладки при 
розходженні суден". 
Наказ ректора № 272 
від 14.05.2018 р. 
Довідка № 428 від 
18.06.2018 р.
2.  Підвищення 
кваліфікації 
(стажування) на 



кафедрі управління 
судном Національного 
університету «Одеська 
Морська Академія» з 
03.03.2021 – 
03.04.2021 р. 
Вивчення методик 
викладання 
навчальних 
дисциплін: 
«Маневрування і 
управління судном» 
та «ПЗС та 
використання РЛС і 
ЗАРП» . Наказ 
ректора № 105 від 
01.03.2021 р. Довідка 
№ 227 від 07.04.2021 
р.
Методична робота:
1. Мітін 
Ю.О.Методичні 
вказівки для 
виконання 
лабораторних робіт з 
навчальної 
дисципліни 
«Попередження 
зіткнення суден та 
використання 
радіолокаційних 
станцій і ЗАРП». 
/Уклад. Мтін Ю.О. - 
Ізмаїл: ДІ НУ «ОМА», 
2019. – 45 с.
Досвід професійної 
діяльності що 
дозволяє фахово 
викладати освітню 
компоненту 31 рік.

Відповідність п. 30 
Ліцензійних умов 
впровадження 
освітньої діяльності:
п3; п13; п15; п16; п17; 
п18.

380452 Даниленко 
Олександр 
Борисович

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Дунайський 
інститут 

Національного 
університету 

"Одеська 
морська 

академія"

Диплом 
бакалавра, 

Національний 
університет 

"Одеська 
морська 

академія", рік 
закінчення: 

2021, 
спеціальність: 

271 Річковий та 
морський 

транспорт, 
Диплом 

доктора наук 
ДД 010055, 

виданий 
24.09.2020, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 009508, 
виданий 

26.10.2012

9 ОК 32. 
Радіонавігацій
ні прилади та 
системи

Кваліфікація за 
освітою відповідає 
освітній компоненті.
Житомирське Вище 
училище, 
радіоелектроніки 
ПВО. Спеціальність:  
Радіотехнічні засоби. 
Кваліфікація: 
радіоінженер. Диплом 
з відзнакою №КВ 
106306. від 
22.06.1986р.
Наукова діяльність.
1. Доктр педагогічних 
наук 13.00.04 – теорія 
і методика 
професійної освіти. 
Тема дисертації: 
«Система неперервної 
професійної підотовки 
майбутніх судноводіїв 
у вищих морських 
навчальних 
закладах», Диплом ДД 
№01005 
від24.09.2021, доцент 
по кафедрі навігації і 
управління судном 
Дунайського інституту 
НУ «ОМА», наказ 
Міністерства освіти і 
науки України від 9 



лютого 2021 року № 
157
2. Наукові публікацій 
зокрема у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection та у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Даниленко О. Б. 
Неперервна 
професійна підготовка 
майбутніх судноводіїв 
у вищих морських 
навчальних закладах: 
теорія і практика: 
монографія.-
:Запоріжжя, АА 
Тандем, 2020.-564с.
2.Valentin Chimshir, 
Danylenko 
Olersandr,Tetiana 
Prokopenko, Andrii 
Kononenko, Leonid 
Gerganov, Anzhela 
Haidarzhy. 
Development of 
Recommendations for 
the Construction of 
Transmission Paths for 
Generating Powerful 
Electromagnetic 
Radiation. 
International Journal of 
Emerging Trends in 
Engineering 
Research.Volume 8. No. 
9, September 2020. 
3. Valentin 
Chimshir,Danilenko 
Oleksandr, Andrey 
Lysyy, Eugene 
Panarkin, Olena 
Soroka, Inna 
Sklіarenko. Principles 
of Encoding and 
Methods of 
Measurement for the 
Provision of Navigation 
Systems of Maritime 
Application. 
International Journal of 
Emerging Trends in 
Engineering Research. 
Volume 8. No. 9, 
September 2020.
4.Даниленко О. 
Застосування 
тренажерних 
технологій у 
підготовці майбутніх 
судноводіїв до 
використання 
навігаційного 
обладнання 
інтегрованого 
ходового містка судна. 
Збірник наукових 
праць Національної 
академії Державної 
прикордонної служби 
України. Сер. : 
Педагогічні науки / 



голов. ред. О. В. 
Діденко. 
Хмельницький : Вид-
во НАДПСУ, 2021. 
24(1). 
5. Даниленко О. 
Досвід застосування 
сучасних методів і 
технологій у 
формуванні здатності 
використовувати 
навігаційне 
обладнання 
інтегрованого 
ходового містка судна 
для забезпечення 
безпеки плавання. 
Науковий вісник 
Ужгородського 
університету. Серія : 
«Педагогіка. 
Соціальна робота». 
Ужгород : Вид-во 
УжНУ «Говерла», 
2021. Вип. 1 (48). 
http://www.visnyk-
ped.uzhnu.edu.ua. 
6. Даниленко О., 
Дуков Д. Дидактичні 
особливості 
використання 
тренажерних 
технологій у 
підготовці майбутніх 
судноводіїв до 
використання ресурсів 
навігаційного містка. 
Інноваційна 
педагогіка. 2021. Вип. 
34. 
3. Керівник науково - 
дослідної роботи 
"Вдосконалення 
існуючих та 
розроблення нових 
методів підвищення 
ефективності 
функціонування 
ергатичної системи 
управління судном в 
різних навігаційних 
ситуаціях" кафедри 
Навігації і управління 
судном ДІ НУ «ОМА» 
(державний 
реєстраційний номер 
0118U007603 - термін 
виконання роботи з 
01.2019 по 12.2022 
рр.). 
4. Наукове 
консультування 
Державного 
підприємства 
«Устьдунайводшлях» 
з 15.02.2018 р. Договір 
№ 03-01 від 16.01.2018 
р. Додаткова угода № 
04-01 від 07.02.2018 р.  
Підвищення 
кваліфікації: 
1. Підвищення 
кваліфікації 
(стажування) на 
кафедрі електронних 
комплексів 
судноводіння 
Національного 
університету «Одеська 
Морська Академія» з 
20.11.2017 -12.12.2017 



р.: "Вивчення методик 
викладання 
дисциплін  
"Радіонавігаційні 
прилади та системи". 
Наказ ректора №507 
від 20.11.2017 р . 
Довідка № 02 від 
02.01.2018 р. 
2. The international 
postgraduate practical 
internship program. 
Maritime education and 
training innovations in 
the European higher 
education 
area.Lithuanian 
Maritime Academy. On 
8-31 october, 
2018.Klaipeda. 
Certificate N 2018/8  
3. The international 
postgraduate practical 
internship programme 
Maritime education and 
training innovations in 
the European higher 
education area. Nikola 
Vaptsarov Naval 
Academy. On 
29.04.2019-
11.10.2019.Varna, 
Bulgaria. Reg. № 006.
4. Товариство з 
обмеженою 
відповідальністю, м. 
Черкаси «Центр 
іноземних мов «ЙЕС». 
Сертифікат № 20-367 
від 07.02.2019 р. (120 
годин «Загальної 
англійської мови» 
рівня В2.)
 Методична робота:
1. Даниленко О.Б. 
Конспект лекцій з 
навчальної 
дисципліни 
«Радіонавігаційні 
прилади і 
системи»./Укл. 
Даниленко О.Б. - 
Ізмаїл : ДІ НУ «ОМА», 
2019., 33 с. 
2. Даниленко О.Б., 
Рижков Ю.В. 
Методичні вказівки 
для виконання 
лабораторних робіт з 
дисципліни 
«Радіонавігаційні 
прилади і 
системи»./Укл. 
Даниленко О.Б., 
Рижков Ю.В. - Ізмаїл : 
ДІ НУ «ОМА», 2019., 
35 с 
Досвід професійної 
діяльності що 
дозволяє фахово 
викладати освітню 
компоненту 17 років.
Відповідність п. 30 
Ліцензійних умов 
впровадження 
освітньої діяльності:
п 1; п 2; п 3; п 7; п 8; п 
10; п 11; п 13; п 15; п16; 
п 17; п18

304438 Ковальчук Старший Дунайський 6 ОК 27. Кваліфікація за 



Юрій 
Петрович

викладач, 
Основне 
місце 
роботи

інститут 
Національного 

університету 
"Одеська 
морська 

академія"

Попередження 
зіткнення 
суден та 
використання 
радіолокаційн
их станцій і 
засобів 
автоматизован
ої 
радіолокаційно
ї прокладки

освітою відповідає 
освітній компоненті.
1. Одеське вище 
інженерне морське 
училище ім. 
Ленінського 
комсомолу, 
Спеціальність: 
судноводіння на 
морських шляхах, 
Кваліфікація: інженер 
– судноводій. Диплом 
№ Г-І №118699. від 
24.03.1979 р.
2. Професійна 
кваліфікація: 
штурман малого 
плавання. Диплом № 
142/79 від 02.04.1979 
р.
Наукова діяльність.
1. Наукове 
консультування 
Державного 
підприємства 
"Устьдунайводшлях" з 
15.02.2018 р. Договір 
№ 03-01 від 16.01.2018 
р. Додаткова угода № 
04-01 від 07.02.2018 р.
Підвищення 
кваліфікації:
1. Програма 
підвищення 
кваліфікації 
(стажування) на 
кафедрі електроних 
комплексів 
судноводіння 
Національного 
університету «Одеська 
Морська Академія» з 
20.11.2017-20.12.2017 
р. Вивчення методики 
викладання 
дисципліни 
"Радіонавігаційні 
прилади і системи". 
Наказ ректора №507 
від 20.11.2017 р. 
Довідка № 03 від 
02.01.2018 р.
2. Підвищення 
кваліфікації 
(стажування) на 
кафедрі управління 
судном та морських 
технологій 
Національного 
університету «Одеська 
Морська Академія» з 
12.03.2021 - 12.04.2021 
р. Вивчення методики 
викладання 
дисциплін: "ППЗС та 
використання РЛС та 
ЗАРП при розходжені 
суден" та 
"Метеорологія". Наказ 
ректора №122 від 
10.03.2021 р. Довідка 
№283 від 27.04.2021 
р.
Методична робота:
1. Даниленко О.Б., 
Ковальчук Ю.П. 
Методичні вказівки 
для виконання 
лабораторних робіт з 
дисципліни 
«Попередження 



зіткнення суден та 
використання РЛС і 
ЗАРП»./ Уклад. 
Даниленко О.Б., 
Ковальчук Ю.П, - 
Ізмаїл : ДІ НУ «ОМА», 
2019., 15 с.

Досвід професійної 
діяльності що 
дозволяє фахово 
викладати освітню 
компоненту 30 років.

Відповідність п. 30 
Ліцензійних умов 
впровадження 
освітньої діяльності:
п3; п13; п15; п16; п17; 
п18.

304446 Черой 
Людмила 
Іванівна

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Дунайський 
інститут 

Національного 
університету 

"Одеська 
морська 

академія"

Диплом 
спеціаліста, 

Одеський 
державний 

екологічний 
університет, 

рік закінчення: 
2004, 

спеціальність: 
070605 

Гідрографія

4 ОК 26. 
Морехідна 
астрономія

Кваліфікація за 
освітою відповідає 
освітній компоненті.
Підвищення 
кваліфікації:
1.The internship 
postgraduate practical 
internship. Maritime 
education and training 
innovations in the 
European higher 
education 
area.Lithuanian 
Maritime Academy. On 
8-31 october, 
2018.Klaipeda. 
Certificate N2018/7 
2.The international 
program "Logistics 
management and sea 
transport". Beykos 
University Turkey. On 
01.07.2019 - 
30.09.2019.Turkey. Reg 
number 018/0107.
 3.The international 
postgraduate practical 
internship programme 
Maritime education and 
training innovations in 
the European higher 
education area. Nikola 
Vaptsarov Naval 
Academy. On 
23.09.2019-
21.12.2019.Varna, 
Bulgaria. Reg.№319.
4. Програма 
підвищення 
кваліфікації 
(стажування) на 
кафедрі судноводіння  
Національного 
університету «Одеська 
Морська Академія» з 
05.03.2021 - 
05.04.2021 р. 
Вивчення методики 
викладання 
дисципліни 
«Морехідна 
астрономія». Наказ 
ректора № 109 від 
03.03.2021 р. Довідка 
№ 229  від 07.04.2021 
р.
5. Товариство з 
обмеженою 
відповідальністю, м. 
Черкаси «Центр 
іноземних мов «ЙЕС». 



Сертифікат № 20-376 
від 13.03.2019 р. (120 
годин «Загальної 
англійської мови» 
рівня В2.)
Методична робота:
1. Ковальчук Ю.П., 
Черой Л.І. Конспект 
лекцій з навчальної 
дисципліни 
«Морехідна 
астрономія» для 
студентів 3 курсу 
спеціальності 271 
Річковий та морський 
транспорт 
спеціалізації 
«Судноводіння»./Укла
д. Ковальчук Ю.П., 
Черой Л.І. – Ізмаїл: ДІ 
НУ «ОМА», 2020. – 38 
с.
2. Черой Л.І.  
Методичні вказівки та 
завдання для 
виконання 
розрахункової роботи 
з дисципліни 
«Морехідна 
астрономія». Тема: 
Визначення 
місцезнаходження 
судна астрономічними 
способами, для 
студентів 3 курсу 
заочної форми 
навчання за 
спеціальністю 271 
Річковий та морський 
транспорт 
спеціалізації 
«Судноводіння». 
/Уклад.Черой Л.І. – 
Ізмаїл: ДІ НУ «ОМА», 
2020 – 15 с. 
3. Черой Л.І. 
Методичні вказівки та 
завдання для 
виконання 
лабораторних робіт з 
дисципліни 
«Морехідна 
астрономія». Тема: 
Визначення 
місцезнаходження 
судна астрономічними 
способами, для 
студентів 3 курсу 
заочної форми 
навчання за 
спеціальністю 271 
Річковий та морський 
транспорт 
спеціалізації 
«Судноводіння»./Укла
д. Черой Л.І. – Ізмаїл: 
ДІ НУ «ОМА», 2020 – 
20 с. 
4. Черой Л.І. Конспект 
лекцій з навчальної 
дисципліни 
«Морехідна 
астрономія» для 
курсантів 3 курсу 
денної форми 
навчання 
спеціальності 271 
"Річковий та 
морський транспорт» 
спеціалізації 271.01 
«Навігація і 



управління морським 
суднами» першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої 
освіти./Уклад. Черой 
Л.І. – Ізмаїл: ДІ НУ 
«ОМА», 2021 – 102 с.
1. Наукове 
консультування:
 Наукове 
консультування 
Державного 
підприємства 
"Устьдунайводшлях" з 
15.02.2018 р. Договір 
№ 03-01 від 16.01.2018 
р. Додаткова угода № 
04-01 від 07.02.2018 р.
Досвід професійної 
діяльності що 
дозволяє фахово 
викладати освітню 
компоненту 5 років.

Відповідність п. 30 
Ліцензійних умов 
впровадження 
освітньої діяльності:
 п3; п13; п14; п15; п16; 
п17; п18.

304443 Слюсаренко 
Анатолій 
Іванович

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Дунайський 
інститут 

Національного 
університету 

"Одеська 
морська 

академія"

9 ОК 25. 
Практика 
несення 
штурманської 
вахти

Кваліфікація за 
освітою відповідає 
освітній компоненті.
1. Одеське вище 
інженерне морське 
училище. 
Спеціальність 
судноводіння на 
морських шляхах. 
Кваліфікація інженер-
судноводій. Диплом 
УВ №723264 від 
25.06.1993 р.
2. Професійна 
кваліфікація: старший 
помічник суден 
валовою місткістю 
500 і більше. Диплом 
№ 00269/2002/01. 
Виданий на підставі 
Міжнародної 
конвенції про 
підготовку і 
дипломування 
моряків та несення 
вахти 1978 року, з 
поправками 1995 
року, та 
Національного 
законодавства. 
Диплом виданий: 
14.08.2002
Наукова діяльність.
1. Наукові публікації 
зокрема у 
періодичних 
виданнях:
1. Слюсаренко А.І. 
Пошук та порятунок 
на морі. Матеріали VІІ 
Всеукраїнської 
науково - практичної 
конференції. Сучасні 
підходи до 
високоефективного 
використання засобів 
транспорту.- Ізмаїл: 
ДІ НУ «ОМА», , 
08.12.2016 р. С.151. 



2. Слюсаренко А.І. 
Современные подходы 
к 
высокоеффективному 
использованию 
средств транспорта. 
Сучасні підходи до 
високоефективного 
використання засобів 
транспорту. 
Матеріали VIIІ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції. – Ізмаїл: 
ДІ НУ«ОМА», 
2017.С.210. 
3. Слюсаренко А.І. 
Базовые принципы, 
этапы развития и 
внедрение е-
навигации. Сучасні 
підходи до 
високоефективного 
використання засобів 
транспорту. 
Матеріали IX 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції. – 
Запоріжжя: АА 
Тандем, 2018. Стр.208.  
4. Anatoliy 
Slyusarenko, O. Soroka. 
Situational awareness 
in the bridge team 
management 
.International Scientific 
Conference «Maritime 
education, training and 
research in the 
European higher 
education area». – 
Lithuanian Maritime 
Academy, 2019. – 21 р.
5. Слюсаренко А. 
Формування високої 
ступені готовності 
спеціаліста морського 
та річкового 
транспорту при 
несенні вахти. 
Матеріали 
Всеукраїнської 
науково – практичної 
конференції. Інновації 
в науково – 
педагогічній та 
інформаційній 
діяльності., 11 -12 
квітня 2019р, 
м.Ізмаїл, ІДГУ, 2019 р.
6.Слюсаренко А.І. 
Андрієць Д.В. Сучасне 
цифрове 
суднобудування. 
Майбутнє 
суднобудування у 
світі. Сучасні підходи 
до високоефективного 
використання засобів 
транспорту. 
Матеріали Х 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції./ За 
загальною редакцією 
Турлак Л.П./ - 
Запоріжжя: АА 
Тендем, 2019. С.202- 
204
7. Слюсаренко А.І. 



Нове рішення у 
сучасному 
судноплавстві для 
безпеки, та захисту 
бортових систем до 
появи серйозної 
уразливості 
кібербезпеки суден у 
морі. Інноваційні 
підходи розвитку 
компетентнісних 
якостей фахівців в 
умовах професійного 
становлення: тези IV 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (Ізмаїл, 
23 - 24 квітня 2020 
року), – Ізмаїл: АА 
Тандем, 2020. С. 270-
273 
8. Слюсаренко А.І. 
Кібер - імператив: 
судно як єдина 
цифрова екосистема. 
Оцифрування і 
декарбонізація.Modali
ti comceptuale de 
dezvoltare a 
stiintelmodern: colectie 
de lucrari stiintifice 
«ЛОГOС» cu materiale 
conferintei stiintifce si 
practice international 
(Vol 5).20/11/2020. 
Bucuresti, Romania: 
platforma europeana a 
stiintea. «ЛОГOС» cu 
materiale conferintei 
stiintifce si practice 
international (Vol 
5).20/11/2020. 
Bucuresti, Romania: 
platforma europeana a 
stiintea. P46-52 
9. Слюсаренко А. І./ 
Майбутнє 
суднобудування у 
Світі//A. Slyusarenko/ 
The future of 
shipbuilding in the 
world/ C-ISSN 2663-
4139/ЛОГOС(2020)/N
o 10//June 2020 
10. Слюсаренко А. 
І./Сучасне цифрове 
суднобудування//A. 
Slyusarenko/ Modern 
digital shipbuilding/ C-
ISSN 2663-
4139/ЛОГOС 
(2020)//No 10// June 
2020 
11.Слюсаренко А. І./ 
Впровадження та 
вплив кібербезпеки на 
сучасне технічне 
обслуговування 
обладнання суден і 
судноплавних 
компаній// A. 
Slyusarenko/Introducti
on and impact of cyber 
security sot modern 
maintenance of 
equipment of ships and 
shipping companies/ C-
ISSN 2663-
4139/ЛОГOС (2020)/ 
/No 10// June 2020 
12. Сучасні підходи до 



високоефективного 
використання засобів 
транспорту. 
Колективна 
монографія /за 
редакцією 
В.Чимшир/. – Ізмаїл: 
ДІ НУ «ОМА»2020 - 
Київ: Міленіум, 2020. 
– С.8-18 (Слюсаренко 
А.І. Даниленко О.Б. 
РЕЗУЛЬТАТИ 
АНАЛІЗУ ПРАКТИКИ 
ПІДГОТОВКИ 
МАЙБУТНІХ 
СУДНОВОДІЇВ ДО 
ПРОФЕСІЙНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ)
2. Наукове 
консультування:
 Наукове 
консультування ТОВ 
"Транзас Україна" з 
05.09.2018 р. Договір " 
05-01 від 13.03.2018 р. 
Додаткова угода № 
12-01 від 05.09.2018 р.
 Підвищення 
кваліфікації:
1. Програма 
підвищення 
кваліфікації 
(стажування) на 
кафедрі судноводіння 
Національного 
університету «Одеська 
Морська Академія» з 
01.11.2018 -03.12.2018 
р. Вивчення методики 
викладання 
дисципліни 
"Практика несення 
штурманської вахти". 
Наказ ректора № 496 
від 29.10.18 р. Довідка 
№ 850 від 03.12.2018 
р.
Методична робота:
1. Слюсаренко А.І. 
Конспект лекцій з 
навчальної 
дисципліни 
"Практика несення 
штуманської вахти" 
для курсантів денної 
форми навчання та 
студентів заочної 
форми навчання 
спеціальності 271 
«Річковий та 
морський транспорт» 
спеціалізації 
271.01.«Навігація і 
управління 
морськими 
суднами»./Уклад. 
Слюсаренко А.І. - 
Ізмаїл: ДІ НУ 
"ОМА".,2021. - С 80.
2. Слюсаренко А.І. 
Методичні вказівки до 
виконання 
практичних робіт з 
навчальної 
дисципліни 
«Практика несення 
штурманської вахти» 
для студентів 4 курсу 
заочної форми 
навчання 
спеціальності 271 



«Річковий та 
морський транспорт» 
спеціалізації 271.01 
«Навігація і 
управління 
морськими 
суднами»./Уклад. 
Слюсаренко А.І. - 
Ізмаїл: ДІ НУ "ОМА"., 
2020. - С.30.
3. Слюсаренко А.І. 
Методичні вказівки до 
виконання 
практичних робіт з 
навчальної 
дисципліни 
«Практика несення 
штурманської вахти» 
для курсантів 4 курсу 
денної форми 
навчання 
спеціальності 271 
«Річковий та 
морський транспорт» 
спеціалізації 271.01 
«Навігація і 
управління 
морськими 
суднами»./Уклад. 
Слюсаренко А.І. - 
Ізмаїл: ДІ НУ "ОМА"., 
2020. - С.30.
4. Слюсаренко А.І. 
Методичні вказівки до 
виконання 
практичних робіт з 
навчальної 
дисципліни 
«Практика несення 
штурманської вахти» 
для студентів 3 курсу 
заочної скороченої 
форми навчання 
спеціальності 271 
«Річковий та 
морський транспорт» 
спеціалізації 271.01 
«Навігація і 
управління 
морськими 
суднами»./Уклад. 
Слюсаренко А.І. - 
Ізмаїл: ДІ НУ "ОМА"., 
2020. - С.20.

Досвід професійної 
діяльності що 
дозволяє фахово 
викладати освітню 
компоненту 23 роки.

Відповідність п. 30 
Ліцензійних умов 
впровадження 
освітньої діяльності:
п3; п13; п15; п16; 
п17;п18.

304439 Коротченков 
Микола 
Павлович

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Дунайський 
інститут 

Національного 
університету 

"Одеська 
морська 

академія"

6 ОК 24. 
Навігація і 
лоція

Кваліфікація за 
освітою відповідає 
освітній компоненті.
1. Одеське вище 
інженерне морське 
училище ім. 
Ленінського 
комсомолу. 
Спеціальність 
судноводіння на 
морських шляхах. 
Кваліфікація Інженер 
– судноводій. Диплом 



ЗВ № 030457, від 
29.05.1981р.
2. Професійна 
кваліфікація: капітан 
судна валовою 
місткістю 500 і 
більше. Диплом № 
02685/2003/01. 
Виданий на підставі 
Міжнародної 
конвенції про 
підготовку і 
дипломування 
моряків та несення 
вахти 1978 року, з 
поправками, та 
Національного 
законодавства. 
Диплом виданий: 
11.09.2003.
Наукова діяльність.
1. Наукові публікації 
зокрема у 
періодичних 
виданнях:
1. Коротченков М.П. 
Значение 
навигационной 
безопасности в 
системе безопасности 
мореплавания. 
Сучасні підходи до 
високоефективного 
використання засобів 
транспорту. 
Матеріали VІIІ 
Міжнародної науково 
- практичної 
конференції. Ізмаїл: 
ДІ НУ «ОМА», 
07.12.2017.Стр.138 
2. Коротченков М.П. 
Интеллектуальные 
системы в 
судовождении. 
Сучасні підходи до 
високоефективного 
використання засобів 
транспорту. 
Матеріали ІХ 
Міжнародної науково 
- практичної 
конференції.- 
Запоріжжя: АА 
Тандем, 06-07.12.2018. 
Стр.107 
3. Коротченков М.П. 
Значение обучения 
будущих 
судоводителей 
практическим 
методам определения 
места судна и ведению 
навигационной 
прокладки. Іноваційні 
підходи розвитку 
компетентнісних 
якостей фахівців в 
умовах професійного 
становлення. 
Матеріали ІІІ 
Міжнародної науково 
- практичної 
конференції. Ізмаїл: - 
ДІ НУ «ОМА» 12-
13.04.2019 р., Стр.118 
4. Коротченков М.П. 
Удосконалення 
навчання майбутніх 
судноводіїв 
практичним методом 



контролю місця судна. 
ІХ Міжнародна 
науково-практична 
конференція 
«Професійне 
навчання персоналу – 
європейський вибір», 
31.05.2019 р., м.Ізмаїл: 
ПрАТ «УДП». 
5. Коротченков М.П. 
Задача обучения и 
практической 
подготовки будущих 
судоводителей 
методам контроля 
места судна . Сучасні 
енергетичні установки 
на транспорті і 
технології та 
обладнання для їх 
обслуговування. 10 
Міжнародна науково - 
практична 
конференція, 12-13 
вересня. - Херсон: 
ХДМА, с. 264-265.
6. Коротченков М.П. 
Развитие новых 
информационных 
технологий в 
судовождении. 
Матеріали IIІ 
міжнародної науково-
практичної 
конференції (м. 
Маріуполь, 9–10 
жовтня 2019 р.). – 
Маріуполь ; Кривий 
Ріг : Вид. Р. А. Козлов, 
2019. с.385 
7. Коротченков 
М.П..,Бурдаков М.К. 
Дезориентация 
спутниковой 
навигации - угроза 
безопасности 
судоходства. Сучасні 
підходи до 
високоефективного 
використання засобів 
транспорту. 
Матеріали Х 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції./ За 
загальною редакцією 
Турлак Л.П./ - 
Запоріжжя: АА 
Тендем, 2019. С.111-
114.
8. Сучасні підходи до 
високоефективного 
використання засобів 
транспорту. 
Колективна 
монографія /за 
редакцією 
В.Чимшир/. – Ізмаїл: 
ДІ НУ «ОМА»2020 - 
Київ: Міленіум, 2020. 
– С. 49-59 
(Коротченков М.П., 
Рябущенко О.Г. 
ДЕЗОРІЄНТАЦІЯ 
СУПУТНИКОВОЇ 
НАВІГАЦІЇ – 
ЗАГРОЗА БЕЗПЕЦІ.
2. Керування 
переможцем ІІ Туру 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 



наукових робіт з 
галузей знань і 
спеціальностей із 
галузі знань 
«Судноводіння та 
водний транспорт» у 
2018-2019 
навчальному році. 
Тема «Аварійності 
світового морського 
флоту. Факти і 
причини».
3. Наукове 
консультування:
Наукове 
консультування 
Державного 
підприємства 
"Устьдунайводшлях" з 
15.02.2018 р. Договір 
№ 03-01 від 16.01.2018 
р. Додаткова угода № 
04-01 від 07.02.2018 р.
Методична робота:
1. Коротченков М.П. 
Методичні вказівки 
для виконання 
лабораторних робіт з 
навчальної 
дисципліни 
«Навігація і лоція». 
Частина 2. Розділ1. 
Навігаційне 
зчислення. / Уклад. 
Коротченков М.П. -
Ізмаїл:ДІ НУ ОМА, 
2018.- 35 с.
2. Коротченков М.П. 
Методичні вказівки 
для виконання 
лабораторних робіт з 
навчальної 
дисципліни 
«Навігація і лоція». 
Частина 2. Розділ 2. 
Навігаційне 
зчислення. /Уклад. 
Коротченков М.П. -
Ізмаїл:ДІ НУ ОМА, 
2018.- 41 с.
3. Коротченков М.П. 
Методичні вказівки 
для виконання 
розрахункової роботи 
з дисципліни 
«Навігація і лоція» / 
Уклад. Коротченков 
М.П. – Ізмаїл:ДІ НУ 
ОМА, 2020.- 16 с.
4. Коротченков М.П. 
Методичні вказівки до 
самостійної роботи з 
навчальної 
дисципліни 
«Навігація і лоція». 
/Уклад. Коротченков 
М.П. - Ізмаїл : 
Дунайський інститут 
НУ «ОМА», 2021. – 
61с.

Досвід професійної 
діяльності що 
дозволяє фахово 
викладати освітню 
компоненту 42 роки.

Відповідність п. 30 
Ліцензійних умов 
впровадження 
освітньої діяльності:



 п3; п13; п14; п15; п16; 
п17; п18.

304440 Сошніков 
Сергій 
Григорович

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Дунайський 
інститут 

Національного 
університету 

"Одеська 
морська 

академія"

7 ОК 24. 
Навігація і 
лоція

Кваліфікація за 
освітою відповідає 
освітній компоненті.
1. Каспійське вище 
військово – морське 
Краснознаменне  
училище ім. С.М. 
Кірова. Спеціальність 
штурман військово-
морського флоту. 
Кваліфікація офіцер з 
вищою військово-
спеціальною освітою 
інженер – штурман. 
Диплом Д-І №020125, 
від 23.06.1979 р.
2. Професійна 
кваліфікація: капітан 
судна валовою 
місткістю 500 і 
більше. Диплом 
№00522/2007/01. 
Виданий на підставі 
Міжнародної 
конвенції про 
підготовку і 
дипломування 
моряків та несення 
вахти 1978 року, з 
поправками, та 
Національного 
законодавства. 
Диплом виданий: 
01.10.2007
Наукова діяльність.
1. Наукові публікації 
зокрема у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Sciens Core 
Collection та у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Danylenko, O.B., 
Soroka, O.M., Dukov, 
D.F., Soshnikov, S.G., 
Kramarenko, V.V. 
Application of 
information and 
communication 
technologies and 
simulators to train 
future specialists in 
navigation and ship 
handling. IOP 
Conference Series: 
Materials Science and 
Engineering, 2021, 
1031(1), 012117 
2. Сорока О. М., 
Сошніков С.Г., 
Коротченков М.П. 
Аналіз аварійності 
світового флоту і роль 
в ньому людського 
фактору / О. М. 
Сорока, М. П. 
Коротченков, С. Г. 
Сошніков. // Збірник 
наукових праць 
«Теорія і практика 
сучасної психології». 



– Запоріжжя, 2020. – 
Вип. 1. – С. 182 – 185. 
3. Сошніков С. Г. 
Перспективи 
радiонавiгацii. Сучасні 
підходи до 
високоефективного 
використання засобів 
транспорту: 
Матеріали VIІІ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції. – Ізмаїл: 
ДІ НУ «ОМА», 2017. – 
С. 216 – 219. 
4. Сошніков С. Г. 
Сучасні засоби 
навігації та вимоги 
ІМО до точності 
мореплавання. 
Сучасні підходи до 
високоефективного 
використання засобів 
транспорту: 
Матеріали ІХ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції. – Ізмаїл: 
ДІ НУ «ОМА», 2018. – 
С. 216 – 219. 
5. S. G. Soshnikov. 
Requirement to the 
navigator to control the 
condition of ECDIS 
with the purpose of 
prompt detection of 
errors in the operation 
of the system. 
Інноваційні підходи 
розвитку 
компетентнісних 
якостей фахівців в 
умовах професійного 
становлення: 
Матеріали IIІ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції. – Ізмаїл: 
ДІ НУ «ОМА», 
12.04.2019. – С. 246 
6. Сошніков С.Г. 
Шляхи забезпечення 
навчання курсантів в 
умовах відсутності 
плавальной 
практики.Інноваційні 
підходи розвитку 
компетентнісних 
якостей фахівців в 
умовах професійного 
становлення: тези IV 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (Ізмаїл, 
23 - 24 квітня 2020 
року), – Ізмаїл: АА 
Тандем, 2020. – С.274-
276.
7. Сошніков С.Г. Від 
«Культури безпеки» 
до безпеки на морі. 
Сучасні підходи до 
високоефективного 
використання засобів 
транспорту 
:Матеріали XI 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції. Ізмаїл, 3-
4 грудня 2020 р. 
Запоріжжя : 



ААТандем, 2020. - 
С.134-139. 
8. Сошніков С.Г., 
Кірков В.В. Новий 
рівень в безпеці 
мореплавання – Е – 
навігація. Сучасні 
підходи до 
високоефективного 
використання засобів 
транспорту: 
Матеріали Х 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції. – Ізмаїл: 
ДІ НУ «ОМА», 12-
14.12.2019. – С. 208 – 
210.
3. Наукове 
консультування:
Наукове 
консультування 
Державного 
підприємства 
"Устьдунайводшлях" з 
15.02.2018 р. Договір 
№ 03-01 від 16.01.2018 
р. Додаткова угода № 
04-01 від 07.02.2018 р.
Підвищення 
кваліфікації:
1.The international 
postgraduate practica 
internship programme 
Maritime education and 
training innovations in 
the European higher 
education area. Nikola 
Vaptsarov Naval 
Academy. On 
23.09.2019-
21.12.2019.Varna, 
Bulgaria. Reg. № 324.
Методична робота:
1. Конспект лекцій з 
навчальної 
дисципліни 
«Навігація і лоція» 
Частина3.«Визначенн
я місця судна. 
Навігаційна 
підготовка до 
плавання», для 
курсантів і студентів 
спеціальності 271 
«Річковий та 
морський транспорт», 
спеціалізації 271.01 
«Навігація і 
управління 
морськими суднами». 
Уклад. Сошніков С.Г. - 
Ізмаїл : Дунайський 
інститут НУ «ОМА», 
2021. – 95 с.
2. Сошніков С.Г. 
Методичні вказівки до 
виконання курсової 
роботи з дисципліни 
«Навігація і лоція» 
для курсантів 
спеціальності 271 
"Річковий та 
морський транспорт" 
спеціалізація 
"Судноводіння". Тема 
“Навігаційне 
планування 
переходу”./Уклад. 
Сошніков С.Г. - Ізмаїл 
: Дунайський інститут 



НУ «ОМА», 2020. – 25 
с.
3. Сошніков С.Г., 
Рябущенко О.Г. 
Методичні вказівки до 
лабораторних робіт з 
навчальної 
дисципліни "Навігація 
і лоція". Частина 3. 
Визначення місця 
судна. Навігаційна 
підготовка до 
плавання для 
курсантів 
спеціальності 271 
"Річковий та 
морський 
транспорт"./Уклад. 
Сошніков С.Г., 
Рябущенко О.Г.- 
Ізмаїл : Дунайський 
інститут НУ «ОМА», 
2020. – 64 с.

Досвід професійної 
діяльності що 
дозволяє фахово 
викладати освітню 
компоненту 16 років.

Відповідність п. 30 
Ліцензійних умов 
впровадження 
освітньої діяльності:
п1; п3; п13; п15; п16; 
п17; п18.

304440 Сошніков 
Сергій 
Григорович

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Дунайський 
інститут 

Національного 
університету 

"Одеська 
морська 

академія"

7 ОК 28. 
Маневрування 
і управління 
судном

Кваліфікація за 
освітою відповідає 
освітній компоненті.
1. Каспійське вище 
військово – морське 
Краснознаменне  
училище ім. С.М. 
Кірова. Спеціальність 
штурман військово-
морського флоту. 
Кваліфікація офіцер з 
вищою військово-
спеціальною освітою 
інженер – штурман. 
Диплом Д-І №020125, 
від 23.06.1979 р.
2. Професійна 
кваліфікація: капітан 
судна валовою 
місткістю 500 і 
більше. Диплом 
№00522/2007/01. 
Виданий на підставі 
Міжнародної 
конвенції про 
підготовку і 
дипломування 
моряків та несення 
вахти 1978 року, з 
поправками, та 
Національного 
законодавства. 
Диплом виданий: 
01.10.2007
Наукова діяльність.
1. Наукові публікації 
зокрема у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 



або Web of Sciens Core 
Collection та у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Danylenko, O.B., 
Soroka, O.M., Dukov, 
D.F., Soshnikov, S.G., 
Kramarenko, V.V. 
Application of 
information and 
communication 
technologies and 
simulators to train 
future specialists in 
navigation and ship 
handling. IOP 
Conference Series: 
Materials Science and 
Engineering, 2021, 
1031(1), 012117 
2. Сорока О. М., 
Сошніков С.Г., 
Коротченков М.П. 
Аналіз аварійності 
світового флоту і роль 
в ньому людського 
фактору / О. М. 
Сорока, М. П. 
Коротченков, С. Г. 
Сошніков. // Збірник 
наукових праць 
«Теорія і практика 
сучасної психології». 
– Запоріжжя, 2020. – 
Вип. 1. – С. 182 – 185. 
3. Сучасні підходи до 
високоефективного 
використання засобів 
транспорту. 
Колективна 
монографія /за 
редакцією 
В.Чимшир/. – Ізмаїл: 
ДІ НУ «ОМА» 2020 -
Київ : Міленіум, 2020. 
– С. 59-73 (Сошніков 
С.Г., Крамаренко В.В. 
ПОРІВНЯЛЬНИЙ 
АНАЛІЗ 
ДОСЛІДЖЕННЯ 
СВІТОВИХ ПРАКТИК 
ОРГАНІЗАЦІЇ 
ПОРТОВОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ). 
4. Сошніков С. Г. 
Засоби поліпшення 
маневрених 
характеристик судна. 
Сучасні підходи до 
високоефективного 
використання засобів 
транспорту: 
Матеріали VIІ 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції. – Ізмаїл: 
ДІ НУ «ОМА», 2016. – 
С. 162 –165. 
5. Сошніков С.Г. 
Шляхи забезпечення 
навчання курсантів в 
умовах відсутності 
плавальной 
практики.Інноваційні 
підходи розвитку 
компетентнісних 
якостей фахівців в 
умовах професійного 



становлення: тези IV 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (Ізмаїл, 
23 - 24 квітня 2020 
року), – Ізмаїл: АА 
Тандем, 2020. – С.274-
276.
2. Наукове 
консультування 
Державного 
підприємства 
"Устьдунайводшлях" з 
15.02.2018 р. Договір 
№ 03-01 від 16.01.2018 
р. Додаткова угода № 
04-01 від 07.02.2018 р.
Підвищення 
кваліфікації:
1.Програма 
пдвищення 
кваліфікації 
(стажування) з 
24.12.2015 р. - 
26.01.2016 р. Одеська 
Національна Морська 
Академія. м.Одеса. 
Вивчення методики 
викладання 
дисципліни 
"Управління судном". 
2. The international 
postgraduate practica 
internship programme 
Maritime education and 
training innovations in 
the European higher 
education area. Nikola 
Vaptsarov Naval 
Academy. On 
23.09.2019-
21.12.2019.Varna, 
Bulgaria. Reg. № 324
Методична робота:
1. Сошніков С.Г., 
Рябущенко О.Г. 
Методичні вказівки до 
виконання курсової 
роботи з дисципліни 
«Маневрування і 
управлiння судном» 
для курсантів 
спеціальності 271 
"Річковий та 
морський транспорт" 
спеціалізація 
"Судноводіння". Тема 
“ Розрахунок 
маневрених 
характеристик 
судна”./ Уклад. 
Сошніков С.Г., 
Рябущенко О.Г. - 
Ізмаїл : Дунайський 
інститут НУ «ОМА», 
2020. – 48 с. 
2. Сошніков С.Г., 
Сапожніков. В.Л. 
Методичні вказівки до 
лабораторних робіт з 
навчальної 
дисципліни 
«Маневрування і 
управлiння судном» 
для курсантів 
спеціальності 271 
"Річковий та 
морський транспорт" 
спеціалізація 
"Судноводіння"./ 
Уклад. Сошніков С.Г., 



Сапожніков. В.Л. - 
Ізмаїл : Дунайський 
інститут НУ «ОМА», 
2020. - 40 с. 

Досвід професійної 
діяльності що 
дозволяє фахово 
викладати освітню 
компоненту 16 років.

Відповідність п. 30 
Ліцензійних умов 
впровадження 
освітньої діяльності:
п1; п3; п13; п15; п16; 
п17; п18.

304494 Герганов 
Леонід 
Дмитрович

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Дунайський 
інститут 

Національного 
університету 

"Одеська 
морська 

академія"

Диплом 
молодшого 
спеціаліста, 

Київська 
державна 
академія 
водного 

транспорту, рік 
закінчення: 

1999, 
спеціальність: 

100302 
Технічна 

експлуатація 
суднових 

енергетичних 
установок, 

Диплом 
спеціаліста, 

Комунарский 
горно-

металлургичес
кий институт, 

рік закінчення: 
1977, 

спеціальність:  
машиностроен

ие, Диплом 
доктора наук 
ДД 006102, 

виданий 
13.12.2016, 

Диплом 
кандидата наук 

KH 011093, 
виданий 

26.06.1996, 
Атестат 

доцента ДЦ 
006501, 
виданий 

23.12.2002

23 ОК 11. 
Технологія і 
опір матеріалів

Кваліфікація за 
освітою відповідає 
освітній компоненті.
Наукова діяльність.
Вчене 
звання:професора; 
Науковий ступінь: . 
1.Кандидат 
педагогічних наук, 
шифр –13.00.04 
спеціальність: Теорія і 
методика професійної 
освіти. Тема: 
«Дидактичні 
особливості 
випереджаючого 
навчання робітників 
при формуванні 
комплексних бригад 
судноремонтних 
виробництв»
2. Доктор 
педагогічних наук, 
шифр –13.00.04 
спеціальність: Теорія і 
методика професійної 
освіти,
Тема: «Теоретичні і 
методичні засади 
професійної 
підготовки 
кваліфікованих 
робітників морського 
профілю на 
виробництві».
2. Наукові публікації 
зокрема у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Sciens Core 
Collection та у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Герганов Л. Д., 
Васянович Г. П., 
Бешок Т. В. 
Діагностика рівнів 
сформованості медіа 
грамотності майбутніх 
учителів початкових 
класів. Інформаційні 
технології і засоби 
навчання. 2020. Т.76, 
№2. С. 108 — 125. 
2. Герганов Л. Д., 
Ягупов В. В. Досвід 



використання 
сучасних тренажерних 
устаткувань у 
комплексі з 
інформаційно-
комунікаційними 
технологіями для 
формування 
інформаційно-
освітнього 
професійного 
середовища у 
навчально-
тренувальних центрах 
морського профілю і 
перспективи його 
розвитку / 
Інформаційні 
технології і засоби 
навчання, 2020, Том 
78, №4.
3. V.Chimshir, 
O.Danylenko, 
A.Haidarzhy, 
T.Prokopenko, 
A.Kononenko. 
Development of 
reccomendations for 
the construction of 
transmission paths for 
generating powerful 
electromagnetic 
radiation / 
International Journal of 
Emerging Trends in 
Engineering Research, 
2020, 8 (9), c.5819-
5823 
4. Dimoglova, O., 
Maksymov, S., & 
Herhanov, L. (2020). 
Strategic approaches to 
the formation of 
professional image of 
specialists in the 
conditions of 
implementation of the 
model of water 
transport companies 
development. Scientific 
Bulletin" Mircea cel 
Batran" Naval 
Academy, 23(1), 159A-
165. 
5. Л. Д. Герганов // 
Професійне навчання 
на виробництві: зб. 
наук. праць / [ ред. 
кол.: В.О. Радкевич 
(голова) та ін.]. – К., 
2017. – Вип.8. 
6. Герганов Л. Д. 
Реформування 
системи професійної 
підготовки 
працівників на 
виробництві за 
умовами 
впровадження 
високотехнологічного 
обладнання та 
підвищення вимог до 
професійної 
компетентності 
робітничих кадрів 
морськогофлоту 
[Електронний ресурс] 
/ Л. Д. Герганов, І. М. 
Стариков // Науковий 
вісник 
Миколаївського 



національного 
університету імені В. 
О. Сухомлинського. 
Педагогічні науки. - 
2017. - № 3. - С. 89-94.  
7. O.Dimoglova, 
S.Maksymov, 
L.Herhanov. Srategic 
approaches to the 
formation of 
professional image of 
specialists in the 
conditions of 
implementation of the 
model of water 
transport companies 
development / Olha 
Dimoglova , Sergiy 
Maksymov and Leonid 
Herhanov, Scientific 
Bulletin of Naval 
Academy, Vol. XXIII 
2020, pg.159-165. 
8. Герганов Л.Д. 
Професійна 
підготовка робітників 
морського профілю в 
умовах рейсу / Л. Д. 
Герганов // 
Професійно. – 
технічна освіта. – 
2018. – №3. – С. 42 – 
46 
9. Герганов Л.Д. 
Професійна 
підготовка робітників 
морського профілю в 
умовах рейсу / Л. Д. 
Герганов // 
Професійно. – 
технічна освіта. – 
2018. 
10. Герганов Л. Д., 
Васянович Г. П., 
Бешок Т. В. 
Діагностика рівнів 
сформованості медіа 
грамотності майбутніх 
учителів початкових 
класів. Інформаційні 
технології і засоби 
навчання. 2020. Т.76, 
№2. С. 108 — 125. 
11. Герганов Л. Д. 
Навчальні заклади 
судноплавних 
компаній як освітні 
середовища 
формування та 
професійного 
становлення фахівців 
морського транспорту. 
Педагогічний 
альманах: збірник 
наукових праць 
/редкол. В. В. 
Кузьменко (голова) та 
ін.. Херсон: КВНЗ 
“Херсонська академія 
неперервної освіти”, 
2019. Вип. 42. С. 52 - 
56 
12. Герганов Л. Д., 
Ягупов В. В. Досвід 
використання 
сучасних тренажерних 
устаткувань у 
комплексі з 
інформаційно-
комунікаційними 
технологіями для 



формування 
інформаційно-
освітнього 
професійного 
середовища у 
навчально-
тренувальних центрах 
морського профілю і 
перспективи його 
розвитку / 
Інформаційні 
технології і засоби 
навчання, 2020, Том 
78, №4.
13. Герганов Л.Д., 
Дімоглова О.В. 
Особливості 
формування іміджу 
суднових механіків за 
результатами 
компонентно–
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практика морської 
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р. 
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прилади і 
системи"./Уклад. 
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періодичних 
виданнях, які 
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інтегрованого 
ходового містка судна. 
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академії Державної 
прикордонної служби 
України. Сер. : 
Педагогічні науки / 
голов. ред. О. В. 
Діденко. 
Хмельницький : Вид-
во НАДПСУ, 2021. 
24(1). 
5. Даниленко О. 
Досвід застосування 
сучасних методів і 
технологій у 
формуванні здатності 
використовувати 
навігаційне 
обладнання 
інтегрованого 
ходового містка судна 
для забезпечення 
безпеки плавання. 
Науковий вісник 
Ужгородського 
університету. Серія : 
«Педагогіка. 
Соціальна робота». 
Ужгород : Вид-во 
УжНУ «Говерла», 
2021. Вип. 1 (48). 
http://www.visnyk-
ped.uzhnu.edu.ua. 
6. Даниленко О., 
Дуков Д. Дидактичні 
особливості 
використання 
тренажерних 
технологій у 
підготовці майбутніх 
судноводіїв до 
використання ресурсів 
навігаційного містка. 
Інноваційна 
педагогіка. 2021. Вип. 
34. 
7. Шпаченко 
В.В.,Даниленко О.Б. 
Підвищення безпеки 
судноплавства 
шляхом формалізації 
складності 
навігаційної ситуації. 
Сучасні підходи до 
високоефективного 
використання засобів 
транспорту. 
Матеріали Х 
Міжнародної науково 
-практичної 
конференції./ За 
загальною редакцією 
Турлак Л.П./- 
Запоріжжя: АА 
Тандем, 2019.- С. 57-
58.
3. Керівник науково - 
дослідної роботи 
"Вдосконалення 
існуючих та 
розроблення нових 
методів підвищення 
ефективності 
функціонування 
ергатичної системи 
управління судном в 
різних навігаційних 
ситуаціях" кафедри 
Навігації і управління 
судном ДІ НУ «ОМА» 
(державний 
реєстраційний номер 



0118U007603 - термін 
виконання роботи з 
01.2019 по 12.2022 
рр.). 
4. Наукове 
консультування 
Державного 
підприємства 
«Устьдунайводшлях» 
з 15.02.2018 р. Договір 
№ 03-01 від 16.01.2018 
р. Додаткова угода № 
04-01 від 07.02.2018 р. 
(
5. Підвищення 
кваліфікації: 
1. Підвищення 
кваліфікації 
(стажування) на 
кафедрах електронні 
комплекси 
судноводіння та 
технічних засобів 
судноводіння 
Національного 
університету «Одеська 
Морська Академія» з 
03.03.2021 – 
03.04.2021 р. 
Вивчення методик 
викладання 
навчальних дисциплін 
«Інтегровані системи 
судноводіння», 
«Електронавігаційні 
прилади. Наказ 
ректора № 101 від 
01.03.2021 р. Довідка 
№ 223 від 07.04.2021 
р.
2. The international 
postgraduate practical 
internship program. 
Maritime education and 
training innovations in 
the European higher 
education 
area.Lithuanian 
Maritime Academy. On 
8-31 october, 
2018.Klaipeda. 
Certificate N 2018/8  
3. The international 
postgraduate practical 
internship programme 
Maritime education and 
training innovations in 
the European higher 
education area. Nikola 
Vaptsarov Naval 
Academy. On 
29.04.2019-
11.10.2019.Varna, 
Bulgaria. Reg. № 006.
4. Товариство з 
обмеженою 
відповідальністю, м. 
Черкаси «Центр 
іноземних мов «ЙЕС». 
Сертифікат № 20-367 
від 07.02.2019 р. (120 
годин «Загальної 
англійської мови» 
рівня В2.)
5. Методична робота:
Даниленко О.Б. 
Конспект лекцій з 
навчальної 
дисципліни 
«Інтегровані системи 
судноводіння»./Укл. 



Даниленко О.Б. - 
Ізмаїл : ДІ НУ «ОМА», 
2019., 71 с.
Досвід професійної 
діяльності що 
дозволяє фахово 
викладати освітню 
компоненту 17 років.
6. Відповідність п. 30 
Ліцензійних умов 
впровадження 
освітньої діяльності:
п 1; п 2; п 3; п 7; п 8; п 
10; п 11; п 13; п 15; п 
16; п 17; п 18

298946 Черкас 
Олена 
Анатоліївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Дунайський 
інститут 

Національного 
університету 

"Одеська 
морська 

академія"

Диплом 
кандидата наук 

ДK 023423, 
виданий 

14.04.2004

28 ОК 23. 
Математичні 
основи 
судноводіння

Кваліфікація за 
освітою відповідає 
освітній компоненті.
Диплом спеціаліста, 
Київський державний 
університет ім. Т.Г. 
Шевченка, 1985, ЛВ 
№388985.
Спеціальність: 
Математика, 
Кваліфікація: 
Математик. Викладач;  
Наукова діяльність.
1. Науковий ступінь: 
кандидат фізико-
математичних наук. 
Наукова 
спеціальність: 
Механіка 
деформівного 
твердого тіла, Тема 
дисертації: Динамічне 
деформування 
елементів конструкцій 
з композитних 
матеріалів при 
наявності міжфазних 
шарів
2. Наукові публікації 
зокрема у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Sciens Core 
Collection та у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. O.Cherkas, 
N.Bykovets, 
M.Chumachenko. 
Professional 
Orientation of 
Mathematical Training 
of the Bachelor in 
Navigation // Scientific 
herald of the Institute 
of vocational education 
and training of NAES of 
Ukraine. Professional 
Pedagogy. – 2019. – № 
1(18), С.109-115.Фахове 
видання. Index 
Copernicus 
International. 
2. Черкас Е.А. К 
вопросу о 
математическом 
образовании 
специалиста. Новітні 
напрямки 



переоснащення, 
експлуатації та 
ремонту суднових 
систем. Збірник тез 
доповідей VІ 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
Ізмаїльського 
факультету ОНМА, 
Ізмаїл. – 2015. -  С. 
116-117.
3. Черкас Е.А. Аппарат 
нечеткой логики для 
разработки 
экспертных систем 
судовождения. 
Сучасні підходи до 
високоефективного 
використання засобів 
транспорту. Збірник 
тез доповідей IХ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції, Ізмаїл: 
ДІ НУ«ОМА». - 2018. - 
С.250-252.
4. Черкас Е.А., 
Чумаченко М. М. 
Применение нечеткой 
логики для оценки 
успеваемости по 
дисциплине. Social 
and Economic Aspects 
of Education in Modern 
Society. Збірник тез 
доповідей VIII 
International Scientific 
and Practical 
Conference, Poland. -  
2018. Vol.2, P.26-29.
5. Черкас О.А. 
Використання 
платформи google 
classroom у 
викладанні 
математиичних 
дисциплін. 
Інноваційні підходи 
розвитку 
компетентнісних 
якостей фахівців в 
умовах професійного 
становлення. Збірник 
тез доповідей ІV 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції, Ізмаїл: 
ДІ НУ«ОМА». – 2020. 
- С. 202.
6. Черкас О.А. 
Прокторинг – 
зарубіжний досвід. 
Теоретичні та 
практичні аспекти 
розвітку науки та 
освіти. Матеріали II 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції, Львів. – 
2020. - С. 61-62.
7. Черкас О.А. 
Blockchain технології в 
морський індустрії.  
Актуальні проблеми 
економіки, обліку, 
менеджменту та 
права. Збірник тез 
доповідей 
Міжнародної науково-
практичної 



конференції, Полтава. 
-  2020. - С.13-14.
8. Черкас О.А., Ташев 
М.М. Ризики і втрати 
морської галузі від 
кіберзлочинності. 
Сучасні підходи до 
високоефективного 
використання засобів 
транспорту. Збірник 
тез доповідей ХІ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції, Ізмаїл: 
ДІ НУ«ОМА». -  2020. 
-  С. 518-521.
3. Керування 
переможцем І туру 
Всеукраїнського 
конкурсу студенських 
наукових робіт  2019-
2020 н.р. за 
спеціалізацією 
«Науки про Землю» – 
Кунський М.С.. 
Протокол № 1 від 
01.02.2020р. 
Підвищення 
кваліфікації: 
1) Підвищення 
кваліфікації на 
кафедрі судноводіння 
з 05.11.2018 по 
05.12.2018. 
Національний 
університет «ОМА», 
Довідка №856 від 
04.12.2018р.
2) Participated in 
intership on «Modern 
teaching methods in 
Energy Efficiency and 
Safety on the EU 
educational market» 
organized by Higher 
School of Social and 
Economic in Przeworsk, 
April 2019 (сертифікат 
№ IFC-
WSSG/WK/2019-
331).180 годин.
3) Certificate Reg.№ 
0178 «Maritime 
education and training 
innovations in the 
european higher 
education area» thet 
took place on 23 
November, 2020 - 29 
December, 2020 Nikola 
Vaptsarov Naval 
Academy. Varna, 
Bulgaria.
4) Сертифікат з 
англійської мови (на 
рівні не нижче В2): 
Cambridge Assessment 
English, 2020
Методична робота:
1. Черкас О.А. 
Конспект лекцій з 
дисципліни 
«Математичні основи 
судноводіння» для 
курсантів 
спеціальності 271 
«Річковий та 
морський транспорт», 
спеціалізації 271.01 
«Навігація і 
управління 



морськими суднами».  
Ізмаїл: ДІ НУ "ОМА", 
2020. 114 с.
2. Черкас О.А. 
Методичні 
рекомендації до 
виконання РГР з 
дисципліни 
«Математичні основи 
судноводіння». 
Ізмаїл: ДІ НУ«ОМА», 
2020. – 29 с.

Досвід професійної 
діяльності що 
дозволяє фахово 
викладати освітню 
компоненту 28 років.

Відповідність п. 30 
Ліцензійних умов 
впровадження 
освітньої діяльності:
п1; п2; п3; п13; п14; 
п15; п16; п17.

375712 Старцев 
Олексій 
Миколайови
ч

Асистент, 
Основне 
місце 
роботи

Дунайський 
інститут 

Національного 
університету 

"Одеська 
морська 

академія"

0 ОК 26. 
Морехідна 
астрономія

Кваліфікація за 
освітою відповідає 
освітній компоненті.
1. Чорноморське вище 
військово-морське 
училище імені 
П.С.Нахімова.Професі
йне спрямування: 
судноводіння та 
енергетика суден. 
Кваліфікація: 
Бакалавр 
судноводіння та 
енергетики суден. 
Диплом ДБ № 037228 
від 15.09.1996 р.
2. Севастопольський 
військово-морський 
інститут. 
Спеціальність: 
кораблеводіння 
військових надводних 
кораблів та підводних 
човнів. Кваліфікація: 
інженер-штурман. 
Диплом ЛС ВЕ № 
012461 від 20.06.1997 
р.
Наукова діяльність:
1. Наукове 
консультування 
Державного 
підприємства 
"Устьдунайводшлях" з 
01.09.2020 р. Договір 
№ 03-01 від 16.01.2018 
р. Додаткова угода № 
04-01 від 07.02.2018 р.
2. Керівник 
курсантського 
наукового гуртка з 
безпеки 
судноплавства та 
запобігання 
забруднення моря з 
25.09.2020 р. 
Протокол засідання 
кафедри НіУС № 2 від 
25.09.2020 р.
Підвищення 
кваліфікації:
Програма підвищення 
кваліфікації 



(стажування) на 
кафедрі судноводіння  
Національного 
університету «Одеська 
Морська Академія» з 
03.03.2021 - 
03.04.2021 р. 
Вивчення методики 
викладання 
дисциплін: «Навігація 
і лоція» та «Морехідна 
астрономія». Наказ 
ректора № 103 від 
01.03.2021 р. Довідка 
№ 225  від 07.04.2021 
р.
Досвід професійної 
діяльності що 
дозволяє фахово 
викладати освітню 
компоненту 8 років.
Відповідність п. 30 
Ліцензійних умов 
впровадження 
освітньої діяльності:
п13; п14; п16; п17.

304444 Квасников 
Павло 
Костянтинов
ич

Асистент, 
Основне 
місце 
роботи

Дунайський 
інститут 

Національного 
університету 

"Одеська 
морська 

академія"

3 ОК 42. 
Глобальний 
морський 
зв'язок для 
пошуку та 
рятування

Кваліфікація за 
освітою відповідає 
освітній компоненті.
1. Одеський 
електротехнічний 
інститут зв'язку 
ім.О.С.Попова.  
Спеціальність  
радіозв'язок і 
радіомовлення. 
Кваліфікація інженер  
радіозв'язку та 
радіомовлення. 
Диплом А-ІІ 
№101488. від 
19.06.1975 р.
2. Професійна 
кваліфікація: 
Радіоператор другого 
класу. Диплом № 
0006/2006/01. 
Виданий на підставі 
положень 
міжнародної 
конвенції про 
підготовку, 
дипломування 
моряків та несення 
вахти 1978 року, з 
поправками 1995 
року, та регламенту 
радіозв’язку. Диплом 
виданий: 09.02.2006 
р.
Наукова діяльність.
1. Наукові публікації 
зокрема у 
періодичних 
виданнях:
1.Квасников 
П.К.Система СССПС 
(MEOSAR) – майбутнє 
«КОСПАС-SARSAT 
(«Средньо Орбітальна 
Супутникова Система 
Пошуку і порятунку»). 
Сучасні підходи до 
високоефективного 
використання засобів 
транспорту. 
Матеріали VIIІ 
Міжнародної науково-
практичної 



конференції. – Ізмаїл: 
ДІ НУ
«ОМА». 07.12.17р., 
С.108. 
2. Квасников П.К. 
Розвиток 
супутникового зв'язку 
на суднах у північних 
широтах. Сучасні 
підходи до 
високоефективного 
використання засобів 
транспорту Матеріали 
IX Міжнародної 
науково-практичної 
конференції. – 
Запоріжжя: АА 
Тандем, 2018. С.83. 
3. Квасніков П.К., 
Рижков Ю.В. 
Визнання Ірідіум в 
якості нового 
супутникового 
постачальника 
GMDSS Інноваційні 
підходи розвитку 
компетентнісних 
якостей фахівців в 
умовах професійного 
становлення: тези IV 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (Ізмаїл, 
23 - 24 квітня 2020 
року), – Ізмаїл: АА 
Тандем, 2020. С. 262-
265.
4. Сучасні підходи до 
високоефективного 
використання засобів 
транспорту. 
Колективна 
монографія /за 
редакцією 
В.Чимшир/. – Ізмаїл: 
ДІ НУ «ОМА»2020 - 
Київ : Міленіум, 2020. 
– С. 38-49 (Квасников 
П.К., Рижков Ю.В. 
АВТОМАТИЗОВАНЕ 
РОБОЧЕ МІСЦЕ 
СУДНОВОДІЇВ – 
СПРАВЖНЄ І 
МАЙБУТНЄ).
2. Наукове 
консультування:
1. Наукове 
консультування ТОВ 
"Транзас Україна" з 
05.09.2018 р. Договір " 
05-01 від 13.03.2018 р. 
Додаткова угода № 
12-01 від 05.09.2018 р.
2. Наукове 
консультування 
Державного 
підприємства 
"Устьдунайводшлях" з 
15.02.2018 р. Договір 
№ 03-01 від 16.01.2018 
р. Додаткова угода № 
04-01 від 07.02.2018 р.
Методична робота:
1. Рижков Ю.В., 
Квасников П.К. 
Методічні вказівки до 
виконання 
лабораторних робіт з 
навчальної 
дисципліни 
«Глобальна морська 



система зв’язку у разі 
лиха та забезпечення 
безпеки» /Уклад. 
Рижков 
Ю.В.,Квасников П.К.– 
Ізмаїл, ДІ НУ «ОМА» 
2020. – 72 с.
Досвід професійної 
діяльності що 
дозволяє фахово 
викладати освітню 
компоненту 19 років.
Відповідність п. 30 
Ліцензійних умов 
впровадження 
освітньої діяльності:
п3; п13; п15; п16; п17; 
п18.

304448 Рижков 
Юрій 
Васильович

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Дунайський 
інститут 

Національного 
університету 

"Одеська 
морська 

академія"

2 ОК 42. 
Глобальний 
морський 
зв'язок для 
пошуку та 
рятування

Кваліфікація за 
освітою відповідає 
освітній компоненті.
1.  Севастопольський 
приладо – будівний 
інститут. 
Спеціальність: 
радіотехніка. 
Кваліфікація: 
Радіоінженер. Диплом 
ПВ № 622736 від 
16.06.1987 р.
2. Професійна 
кваліфікація: 
загальний оператор 
ГМЗЛБ. Диплом № 
00306/2011/01. 
Виданий на підставі 
положень 
міжнародної 
конвенції про 
підготовку, 
дипломування 
моряків та несення 
вахти 1978 року, з 
поправками та 
регламенту 
радіозв’язку. Диплом 
виданий: 26.12.2011 р.
Наукова діяльність.
1. Наукові публікації 
зокрема у 
періодичних 
виданнях:
1. Рижков Ю.В. 
Перспектива 
використання 
глобальної системи 
всесвітньої навігації 
Galileo для світового 
торгового флоту. 
Сучасні підходи до 
високоефективного 
використання засобів 
транспорту. 
Матеріали IX 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції. – 
Запоріжжя: АА 
Тандем, 06-07.12.2018. 
С.204-208. 
2. Рижков Ю.В., 
Квасников П.К. 
Визначення Ірідіум в 
якості нового 
супутникового 
постачальника 
GMDSS/ Інноваційні 
підходи розвитку 
компетентнісних 
якостей фахівців в 



умовах професійного 
становлення. 
Матеріали ІV 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції / За 
загальною редакцією 
Турлак Л.П. / - Ізмаїл: 
ДІ НУ "ОМА", 23-
24.04.2020. с. 262-265 
3. Рижков 
Ю.В.Развитие 
системы КОСПАС -
SARSAT. Сучасні 
підходи до 
високоефективного 
використання засобів 
транспорту : 
матеріали XI Міжн. 
наук.-практ. конф. 
Ізмаїл, 3-4 грудня 
2020 р. Запоріжжя : 
АА Тандем, 2020. 
Стор.126-129. 
4. Рижков Ю.В., 
Тихонов Р.В. Новые 
возможности 
спутниковой связи 
системы INMARSAT. 
Сучасні підходи до 
високоефективного 
використання засобів 
транспорту. 
Матеріали Х 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції./ За 
загальною редакцією 
Турлак Л.П./ - 
Запоріжжя: АА 
Тендем, 2019. С.195.
5. Сучасні підходи до 
високоефективного 
використання засобів 
транспорту. 
Колективна 
монографія /за 
редакцією 
В.Чимшир/. – Ізмаїл: 
ДІ НУ «ОМА» 2020 - 
Київ : Міленіум, 2020. 
– С.472 (Квасников 
П.К., Рижков Ю.В. 
АВТОМАТИЗОВАНЕ 
РОБОЧЕ МІСЦЕ 
СУДНОВОДІЇВ –
СПРАВЖНЄ І 
МАЙБУТНЄ) с. 38-49.
2. Наукове 
консультування:
2.1. Наукове 
консультування ТОВ 
"Транзас Україна" з 
05.09.2018 р. Договір " 
05-01 від 13.03.2018 р. 
Додаткова угода № 
12-01 від 05.09.2018 р.
2.2. Наукове 
консультування 
Державного 
підприємства 
"Устьдунайводшлях" з 
15.02.2018 р. Договір 
№ 03-01 від 16.01.2018 
р. Додаткова угода № 
04-01 від 07.02.2018 р.
Підвищення 
кваліфікації:
1. The international 
postgraduate practical 
internship programme 



Maritime education and 
training innovations in 
the European higher 
education area. Nikola 
Vaptsarov Naval 
Academy. On 
.23.09.2019 -
21.12.2019. Varna, 
Bulgaria. Reg. №322.
Методична робота:
 1. Рижков Ю.В. 
Конспект лекцій з 
навчальної 
дисципліни 
«Глобальна морська 
система зв’язку у разі 
лиха та забезпечення 
безпеки» для 
курсантів 
спеціальності 271 
"Річковий та 
мосрький транспорт" 
/ Уклад. Рижков Ю.В. 
– Ізмаїл, 2020. – 79 с.
2. Рижков Ю.В. 
Методичні вказівки до 
виконання 
лабораторних робіт з 
навчальної 
дисципліни 
«Глобальна морська 
система зв’язку у разі 
лиха та забезпечення 
безпеки» для 
курсантів 
спеціальності 271 
"Річковий та 
мосрький транспорт"/ 
Уклад. Рижков Ю.В. 
Квасников П.К.– 
Ізмаїл, 2020. – 72 с.
3. Рижков Ю.В. 
Методичні вказівки до 
виконання 
лабораторних робіт з 
навчальної 
дисципліни 
«Глобальний 
морський зв’язок у 
разі лиха та 
забезпечення 
безпеки» для 
курсантів і студентів 
спеціалізації 
«Навігація і 
управління 
морськими суднами». 
/Уклад. Рижков Ю.В.– 
Ізмаїл, 2021. – 20 с.
Досвід професійної 
діяльності що 
дозволяє фахово 
викладати освітню 
компоненту 39 років.

Відповідність п. 30 
Ліцензійних умов 
впровадження 
освітньої діяльності:
п3; п13; п16; п17; п18.

306294 Данилян 
Анатолій 
Григорійови
ч

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Дунайський 
інститут 

Національного 
університету 

"Одеська 
морська 

академія"

10 ОК 41. Суднові 
енергетичні 
установки та 
електрообладн
ання суден

Кваліфікація за 
освітою відповідає 
освітній компоненті.
Диплом спеціаліста, 
Одеське вище 
інженерне морське 
училище, 1976, 
Спеціальність: 
експлуатація суднових 
силових установок, 



Кваліфікація: інженер 
- судномеханік.
Наукова діяльність.
1. Наукові публікації 
зокрема у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Sciens Core 
Collection та у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Danylyan A. G., 
Maslov I. Z., Tiron-
Vorobiova N. B., 
Romanovska O. R. New 
Experience in Reducing 
Harmful Emissions in 
the Exhaust Gases of 
Marine Diesels // 
Journal of Ecological 
Engineering. 2020. 
Volume 21, Issue 6, P. 
161 – 168.
2. Маслов И.З., 
Данилян А.Г., та ін. 
Установка для 
очистки балластных 
вод.// Екологічні 
науки: науково-
практичний журнал. – 
К.: ДЕА, 2019. - №2 
(25). – С. 104-108
3. Данилян А. Г., 
Тирон-Воробьева Н. 
Б., Романовская О. Р., 
Маслов И. З. 
Совершенствование 
системы 
обеззараживания и 
очистки балластных 
вод // Вчені записки 
ТНУ ім. В. І. 
Вернадського: Серія 
технічні науки. – К., 
2019. Том 30 (69). – Ч. 
2. - №3. – С. 143-147 
4. Тирон-Воробьева Н. 
Б., Романовская О. Р., 
Данилян А. Г. 
Балластные воды: 
безопасность или 
угроза морских 
судов// Вчені записки 
ТНУ ім. В. І. 
Вернадського: Серія 
технічні науки. – К., 
2019. - Том 30 (69). – 
Ч. 2. - №2. – С. 188-191  
5. Данилян А.Г., 
Залож В.І., Руденко 
М.І. Створення нових 
напрямків зниження 
шкідливих викидів в 
газах двигунів 
внутрішнього 
згоряння// Вісник 
Одеського 
національного 
морського 
університету. – Вип.2 
(51). – 2017. – С. 73-81. 
Вісник Одеського 
національного 
морського 



університету.
6. Сучасні підходи до 
високоефективного 
використання засобів 
транспорту. 
Колективна 
монографія /за 
загальною редакцією 
В. Чимшир/. - Ізмаїл: 
ДІ НУ "ОМА" 2020 - 
Київ: Міленіум, 2020. 
472 с. 
7. Данилян А. Г. 
Створення нових 
напрямків зниження 
шкідливих викидів у 
вихлопних газах 
двигунів 
внутрішнього 
згоряння/ Сучасі 
підходи до 
високоефективного 
використання засобів 
транспорту. 
Матеріали VІІ 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції. - Ізмаїл: 
ДІ НУ "ОМА", 2016. С. 
53 – 56 
8. Данилян А. Г., 
Маслов І. З., Залож В. 
І., Руденко М. І. 
Шляхи зниження 
шкідливих викидів в 
газах суднових 
дизелів/ III 
International scientific 
and practical 
conference. - UAE: 
Dubai RS Global. – 
June 28, 2017. – Vol. 2. 
- №7. – P. 24-31.
9. Данилян А. Г. 
Внедрение 
катализатора топлива 
для снижения 
вредных выбросов 
судовых дизелей / 
Сучасні енергетичні 
установки на 
транспорті і технології 
та обладнання для їх 
обслуговування. 8-а 
Міжнародна науково-
практична 
конференція. Херсон: 
ХДМА, 2017. – С. 214 - 
218 
10. Данилян А. Г. Нова 
ера каталізатора 
палива в зниженні 
шкідливих викидів на 
світовому транспорті/ 
Сучасні підходи до 
високоефективного 
використання засобів 
транспорту. 
Матеріали IX 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції. – 
Запоріжжя: АА 
Тандем, 2018. – С.39-
42
11. Данилян А. Г., та ін. 
Особенности 
скручивания 
коленвала главного 
двигателя / Сучасні 
енергетичні установки 



на транспорті і 
технології та 
обладнання для їх 
обслуговування. 10-а 
Міжнародна науково-
практична 
конференція. Херсон: 
ХДМА, 2019. С. 24 - 27
12. Маслов И. З., 
Данилян А. Г., та ін. 
Пути 
совершенствования 
знаний курсантов 
морских ВУЗов с 
использованием 
современных 
тренажеров-
симуляторов/ the X 
international scientific 
and practical 
conference. - Warsaw: 
RS Global, 2019. - Vol.1. 
- P 24-28
13. Danylyan A. G., та 
ін. Thesis to Scientific 
Research Work titled as 
Shipboard Engine 
Noxious Emissions 
Reduction applying 
New Type Fuel Oil 
Catalyst / the fourth 
international 
conference of European 
Academy of Science: 
EAS, Germany, Bonn, 
2019. P. 39-40.
14. Данилян А. Г., та 
ін. Визуализация 
изучаемых процессов 
– новый поход в 
повышении 
профессиональных 
знаний моряков/ the 
XV international 
scientific and practical 
conference. 
Intarnational trends in 
science and technology. 
- Warsaw: RS Global, 
2019. - Vol. 1. - P. 32-35
15. Данилян А. Г., та 
ін. Корупційні дії 
екологічних служб: 
незахищеність 
природного 
середовища в портах 
України/ Сучасні 
енергетичні установки 
на транспорті і 
технології та 
обладнання для їх 
обслуговування. 10-а 
Міжнародна науково-
практична 
конференція. – 
Херсон: ХДМА. – 
2019. С. 91-95
16. Maslov I. Z., Tyron-
Vorobeva N. B., 
Danylyan A. G. 
Electrick ARC as a new 
scientific approach in 
the purification of 
exhaust gases of marine 
engines/ Стратегічний 
потенціал державного 
та територіального 
розвитку. Матеріали 
ІІІ Міжнародної 
науково-практичної 
конференції. – 



Маріуполь; Кривий 
Ріг: Вид. Р. А. Козлов, 
2019. - С. 377-378
17. Danylyan A.G. The 
introduction of electro-
hydraulic affect to 
reduce harmful 
emissions in the 
exhaust gases of marine 
diesel engines/ 
Proceedings of the VII 
international 
conference of European 
Academy of Science & 
Reserch: EASR, 
Germany, Bonn, 2019 
P. 24.
18. Danylyan A. G. A 
new approach in the 
application of the 
electric arc in the ship 
system and 
installation/ Сучасні 
підходи до 
високоефективного 
використання засобів 
транспорту. 
Матеріали X 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції./За 
загальною редакцією 
Турлак Л.П./ – 
Запоріжжя: АА 
Тандем, 2019. С. 63-66.
2. 1. Керівництво 
переможцем І туру 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт 
2018/2019 н.р. зі 
спеціалізації 
"Суднобудування та 
водний транспорт" 
Шаркевич М., курсант 
курсант ІІІ курсу 
спеціалізації 271.02 
«УСТС і К». Протокол 
засідання конкурсної 
комісії ДІ НУ «ОМА» 
№1 від 23.01.2019 р.
2.2.  Керівництво 
переможцем І туру 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт 
2019/2020 н.р. зі 
спеціалізації 
"Технології захисту 
навколишнього 
середовища" 
Воронков Є., курсант 
ІІІ курсу спеціалізації 
271.02 «УСТС і К» 
Протокол засідання 
конкурсної комісії ДІ 
НУ «ОМА» №1 від 
01.02.2020.
3. Наукове 
консультування:
Консультування  НПФ 
ООО «ЕКО-АВТО-
ТИТАН». Довіреність 
№01/10 від 01 жовтня 
2016 р.
Підвищення 
кваліфікації:
Підвищення 
кваліфікації 
(стажування) на 
кафедрі суднових 



енергетичних 
установок 
Національного 
університету "Одеська 
морська академія" з 
27.04.2017 р. по 
27.05.2017р. Наказ 
ректора №103/вкв. 
Довідка № 155 від 
21.02.2018 р.
Методична робота:
1. Конспект лекцій з 
дисципліни «Суднові 
енергетичні ус 
тановки та 
електрообладнання 
суден» / уклад. А. Г. 
Данилян/. – Ізмаїл: ДІ 
НУ «ОМА». 2020. 93 с.
2. Методичні вказівки 
для виконання 
лабораторних робіт з 
дисципліни «СЕУ та 
електрообладнання 
суден» / уклад. 
Данилян А. Г./ – 
Ізмаїл, 2018. – 31 с.
3. Методичні вказівки 
для виконання 
практичних робіт з 
дисципліни «Суднові 
енергетичні установки 
та електрообладнання 
суден» / уклад. А. Г. 
Данилян/. – Ізмаїл: ДІ 
НУ «ОМА». 2020. 31 с.

Досвід професійної 
діяльності що 
дозволяє фахово 
викладати освітню 
компоненту 34 роки.

Відповідність п. 30 
Ліцензійних умов 
впровадження 
освітньої діяльності:
п1; п2; п3; п12; п13; 
п14; п15; п16; п17; п18.

304438 Ковальчук 
Юрій 
Петрович

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Дунайський 
інститут 

Національного 
університету 

"Одеська 
морська 

академія"

6 ОК 40. 
Метеорологія

Кваліфікація за 
освітою відповідає 
освітній компоненті.
1.Одеське вище 
інженерне морське 
училище ім. 
Ленінського 
комсомолу, 
Спеціальність: 
судноводіння на 
морських шляхах, 
Кваліфікація: інженер 
– судноводій. Диплом 
№ Г-І №118699 від 
24.03.1979 р.
2. Професійна 
кваліфікація: 
штурман малого 
плавання. Диплом № 
142/79 від 02.04.1979 
р.
Наукова діяльність.
1. Наукові публікації 
зокрема у 
періодичних 
виданнях:
1. Ковальчук Ю.П. 
Виникнення океанів. 
Альтернативна версія. 
Сучасні підходи до 
високоефективного 
використання засобів 



транспорту. 
Матеріали VII 
Всеукраїнської 
науково – практичної 
конференції. – Ізмаїл: 
ДІ НУ «ОМА», 
08.12.2016 р. стр. 96-
98/ 
2. Сучасні підходи до 
високоефективного 
використання засобів 
транспорту. 
Колективна 
монографія /за 
редакцією 
В.Чимшир/. – Ізмаїл: 
ДІ НУ «ОМА»2020 - 
Київ: Міленіум, 2020. 
– С 73-88. (Ковальчук 
Ю.П. Черой Л.І. 
ГІДРОЛОГІЧНІ 
АСПЕКТИ 
ВОДНОТРАНСПОРТН
ИХ ПРОБЛЕМ В 
ДЕЛЬТІ ДУНАЮ). 
3. Ковальчук Ю.П. 
Професіоналізація 
майбутніх моряків в 
процесі навчання. 
Інноваційні підходи 
розвитку 
компетентнісних 
якостей фахівців в 
умовах професійного 
становлення: тези IV 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (Ізмаїл, 
23 - 24 квітня 2020 
року), – Ізмаїл: АА 
Тандем, 2020. С.230-
235 
4. Ковальчук Ю.П., 
Хмель В.В., Ігнат Є.О. 
Генератор Россі Е-
САТ: епоха 
вуглеводнів йде в 
минуле.Сучасні 
підходи до 
високоефективного 
використання засобів 
транспорту. 
Матеріали ІХ 
Міжнародної науково 
- практичної 
конференції. 
Запоріжжя: АА 
Тандем. 06.12.2018. 
Стор. 89-92.
2. Наукове 
консультування:
Наукове 
консультування 
Державного 
підприємства 
"Устьдунайводшлях" з 
15.02.2018 р. Договір 
№ 03-01 від 16.01.2018 
р. Додаткова угода № 
04-01 від 07.02.2018 р.
Підвищення 
кваліфікації:
1. Підвищення 
кваліфікації 
(стажування) на 
кафедрі управління 
судном та морських 
технологій 
Національного 
університету «Одеська 
Морська Академія» з 



12.03.2021 - 12.04.2021 
р. Вивчення методики 
викладання 
дисциплін: "ППЗС та 
використання РЛС та 
ЗАРП при розходжені 
суден" та 
"Метеорологія". Наказ 
ректора №122 від 
10.03.2021 р. Довідка 
№283 від 27.04.2021 
р.
Методична робота:
1. Ковальчук Ю.П. 
Черой Л.І. Конспект 
лекцій з навчальної 
дисципліни 
«Метеорологія і 
океанографія»./Уклад
. Ковальчук Ю.П., 
Черой Л.І. - Ізмаїл: ДІ 
НУ «ОМА», 2018. –145 
с.
ДІ НУ «ОМА», 2020 
р.С 40.
Досвід професійної 
діяльності що 
дозволяє фахово 
викладати освітню 
компоненту 30 років.
Відповідність п. 30 
Ліцензійних умов 
впровадження 
освітньої діяльності:
п3; п13; п15; п16; п17; 
п18.

304446 Черой 
Людмила 
Іванівна

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Дунайський 
інститут 

Національного 
університету 

"Одеська 
морська 

академія"

Диплом 
спеціаліста, 

Одеський 
державний 

екологічний 
університет, 

рік закінчення: 
2004, 

спеціальність: 
070605 

Гідрографія

4 ОК 40. 
Метеорологія

Кваліфікація за 
освітою відповідає 
освітній компоненті.
Наукова діяльність.
1. Наукові публікації 
зокрема у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Sciens Core 
Collection та у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. N. A. Berlinskyi, L. I. 
Cheroy., Euteopicftion 
and pollution 
development in the 
Danube river and 
coastal marine zone 
system ISSN: 2303-
9914 // Вісник 
Одеського 
Національного 
університету. Сер.: 
Географічні та 
геологічні науки. 
2020. Т. 25, вип. 1(36), 
м. Одеса 2020р.– 
С.11–22. UDC 551.49 
DOI: 10.18524/2303-
9914.2020.1(36).205158
.
2. Сучасні підходи до 
високоефективного 
використання засобів 
транспорту. 
Колективна 
монографія /за 
редакцією 



В.Чимшир/. – Ізмаїл: 
ДІ НУ «ОМА»2020 - 
Київ : Міленіум, 2020. 
– С.73-88 ( Черой Л.І., 
Ковальчук Ю.П. 
Гідрологічні аспекти 
воднотранспортних 
проблем в дельті 
Дунаю).
3.Черой О.І., Черой 
Л.І. Моніторинг 
гідрометеорологічних 
явищ на прикладі. 
Сучасні підходи до 
високоефективного 
використання засобів 
транспорту Матеріали 
VІI Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції. – Ізмаїл: 
ДІ НУ «ОМА», 2016. 
С.184–185. 
4. Черой Л.І. Зміна 
гідрологічного 
режиму та 
екологічного стану 
Придунайських озер. 
Сучасні підходи до 
високоефективного 
використання засобів 
транспорту Матеріали 
VIIІ Міжнародної 
науково-практичної 
конференції. – Ізмаїл: 
ДІ НУ «ОМА», 2017. С. 
253–255 
5.Черой Л.І. Огляд 
екологічних проблем 
у нижньому Дунаї 
(Українська частина); 
3-rd Internal Scientific 
Conference, «Science 
progress in European 
ountries: new concepts 
and modern solutions; 
Hosted by the ORT 
Publishing andThe 
Center for Scientific 
Research «Solution» 
November 23, 2018, 
Stuttgart, Germany. С. 
230–242. 
6. Черой Л.І. 
Організація і 
проведення 
гідрометеорологічног
о і гідрохімічного 
моніторингу гирлової 
області Дунаю. 
Сучасні підходи до 
високоефективного 
використання засобів 
транспорту. 
Матеріали IX 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції. – 
Запоріжжя: АА 
Тандем, 06 - 
07.12.2018.С 252. 
7. Liudmyla Cheroi. 
Changes in hydrological 
processes in the 
Danube delta at the 
present period under 
the conditions of the 
existence of navigable 
channels. 
Harmonisation of the 
Ukrainian and 
European higher 



education systems: 
changes and challenges. 
Internationall 
scientific-practical 
conference. Lithuanian 
Maritime Academy, 17 
January, 2019, р.7 - 8. 
8. Черой Л.І. Часова 
динаміка 
забруднюючих 
речовин та рівня 
евтрофікації в річці 
Дунай та локальних 
водоймах. Екологія, 
охорона 
навколишнього 
середовища та 
збалансоване 
природокористування
: освіта – наука – 
виробництво – 2019 : 
зб. тез доповідей XXIІ 
Міжнародної 
науковопрактичної 
конференції, (Харків, 
17-18 квітня 2019 
року). – Електрон. 
дані. – Х.: ХНУ імені 
В. Н. Каразіна, 2019. 
С.122 - 125. - 1 
електрон.опт.диск 
(CD-ROM). 
9. Черой Л.І. 
Природні ресурси і 
потенціал української 
частини Дельти 
Дунаю. Збірник тез за 
матеріалами 
студентської наукової 
конференції молодих 
вчених Одеського 
державного 
екологічного 
університету ( 06-10 
травня 2019 р.) - 
м.Одеса. С. 239. 
10.Черой Л.І. 
Особливості клімату 
Дельти Дунаю в 
сучасний період. The 
16th International 
conference “Science 
and society” (December 
27, 2019) Accent 
Graphics 
Communications & 
Publishing, Hamilton, 
Canada. 2019. С. 26 – 
29. 
11. Черой Л.І., Черой 
Ю.В. Імовірний 
транскордонний 
антропогенний вплив 
на гирлову область 
Дунаю. Сучасні 
підходи до 
високоефективного 
використання засобів 
транспорту. 
Матеріали X 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції./ За 
загальною редакцією 
Турлак Л.П./ – 
Запоріжжя: АА 
Тандем, 2019 р. С.245 
– 249. 
12.Черой Л.І. 
Визначення стану 
забруднення 



поверхневих вод озер 
Ялпуг, Кугурлуй, 
Кагул, Катлабух і 
Китай. Інноваційні 
підходи розвитку 
компетентнісних 
якостей фахівців в 
умовах професійного 
становлення: тези IV 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (Ізмаїл, 
23 - 24 квітня 2020 
року), – Ізмаїл: АА 
Тандем, 2020.С. 276 – 
279. 
13.Черой Л.І. Стан та 
перспективи розвитку 
озера Картал. 
Матеріали 
конференції: ІV 
всеукраїнський 
пленер з питань 
природничих наук. 19 
червня 2020р. ОДЕКУ. 
Одеса. – С. 90-93. 
14.Черой Л.І. 
Гідрологічні аспекти 
водогосподарських 
проблем в гирловій 
області Дунаю. 
Сучасні підходи до 
високоефективного 
використання засобів 
транспорту : 
матеріали XI Міжн. 
наук.-практ. конф. 
Ізмаїл, 3-4 грудня 
2020 р. Запоріжжя : 
АА Тандем, 
2020.С.291-294. 
15. Черой Л.І. 
Сучасний стан 
водогосподарських 
проблем в дельті 
Дунаю. Матеріали VIII 
Міжнародної наукової 
конференції молодих 
вчених «Екологія, 
неоекологія, охорона 
навколишнього 
середовища та 
збалансоване 
природокористування
». 26–27 листопада 
2020р., м. Харків. 
2. Наукове 
консультування 
Державного 
підприємства 
"Устьдунайводшлях" з 
15.02.2018 р. Договір 
№ 03-01 від 16.01.2018 
р. Додаткова угода № 
04-01 від 07.02.2018 р.
3. Керівник наукового 
гуртка «Метеорологія, 
океанографія та 
морське 
природокористування
» з 21.09.2018 р. 
Протокол засідання 
кафедри НіУС № 2 від 
21.09.2018 р.
Підвищення 
кваліфікації:
1.The internship 
postgraduate practical 
internship. Maritime 
education and training 
innovations in the 



European higher 
education 
area.Lithuanian 
Maritime Academy. On 
8-31 october, 
2018.Klaipeda. 
Certificate N2018/7 
2.The international 
program "Logistics 
management and sea 
transport". Beykos 
University Turkey. On 
01.07.2019 - 
30.09.2019.Turkey. Reg 
number 018/0107.
 3.The international 
postgraduate practical 
internship programme 
Maritime education and 
training innovations in 
the European higher 
education area. Nikola 
Vaptsarov Naval 
Academy. On 
23.09.2019-
21.12.2019.Varna, 
Bulgaria. Reg.№319.
4. Товариство з 
обмеженою 
відповідальністю, м. 
Черкаси «Центр 
іноземних мов «ЙЕС». 
Сертифікат № 20-376 
від 13.03.2019 р. (120 
годин «Загальної 
англійської мови» 
рівня В2.)
Методична робота:
1. Ковальчук Ю.П. 
Черой Л.І. Конспект 
лекцій з навчальної 
дисципліни 
«Метеорологія і 
океанографія»./Уклад
. Ковальчук Ю.П., 
Черой Л.І. - Ізмаїл: ДІ 
НУ «ОМА», 2018. –145 
с.
2. Черой Л.І. 
Методичні вказівки до 
написання рефератів з 
навчальної 
дисципліни 
«Метеорологія» для 
курсантів 3 курсу 
денної форми 
навчання за 
спеціальності 271 
Річковий та морський 
транспорт 
спеціалізації 
«Судноводіння»./Укла
д. Черой Л.І. – Ізмаїл: 
ДІ НУ «ОМА», 2020.– 
17с.
3. Черой Л.І. 
Методичні вказівки та 
завдання для 
виконання 
розрахункової роботи 
з дисципліни 
«Метеорологія». 
Тема: Розрахунок 
метеорологічних 
параметрів на судні, 
для студентів 4 курсу 
заочної форми 
навчання за 
спеціальністю 271 
Річковий та морський 
транспорт 



спеціалізації 
«Судноводіння». 
/Уклад. Черой Л.І. – 
Ізмаїл: ДІ НУ «ОМА», 
2020 – 22 с. 
4. Черой Л.І. 
Методичні вказівки та 
завдання для 
виконання 
лабораторних робіт з 
дисципліни 
«Метеорологія» Тема: 
Визначення 
метеорологічних 
параметрів на судні 
для студентів 4 курсу 
заочної форми 
навчання за 
спеціальністю 271 
Річковий та морський 
транспорт 
спеціалізації 
«Судноводіння»./Укла
д. Черой Л.І. – Ізмаїл: 
ДІ НУ «ОМА», 2020 – 
32 с.
Досвід професійної 
діяльності що 
дозволяє фахово 
викладати освітню 
компоненту 5 років.
Відповідність п. 30 
Ліцензійних умов 
впровадження 
освітньої діяльності:
п3; п13; п14; п15; п16; 
п17; п18.

304442 Крамаренко 
Вікторія 
Вікторівна

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Дунайський 
інститут 

Національного 
університету 

"Одеська 
морська 

академія"

Диплом 
спеціаліста, 

Одеська 
національна 

морська 
академія, рік 
закінчення: 

2012, 
спеціальність: 

100301 
Судноводіння

6 ОК 33. 
Навігаційні 
інформаційні 
системи 

Кваліфікація за 
освітою відповідає 
освітній компоненті.
Наукова діяльність.
1. Наукові публікації 
зокрема у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Sciens Core 
Collection та у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України: 
1. Danylenko, O.B., 
Soroka, O.M., Dukov, 
D.F., Soshnikov, S.G., 
Kramarenko, V.V. 
Application of 
information and 
communication 
technologies and 
simulators to train 
future specialists in 
navigation and ship 
handling. IOP 
Conference Series: 
Materials Science and 
Engineering, 2021, 
1031(1), 012117 
2. Крамаренко В., 
Діденко О., Дем’янюк 
Ю.Інформаційна 
компетентність 
майбутніх фахівців з 
навігації й управління 
суднами як предмет 
наукових досліджень. 



Збірник наукових 
праць Національної 
академії Державної 
прикордонної служби 
України. Серія : 
педагогічні науки / 
гол. ред. О. В. Діденко. 
Хмельницький : 
Видавництво 
НАДПСУ, 2020. № 
4(23). с.183-199 
3. V. V. Kramarenko. 
Ship Safe Sailing in 
Congested Areas. 
International scientific-
practical conference. 
Harmonisation of the 
ukrainian and european 
higher education 
systems: changes and 
challenges. Collection of 
conference thesis .17 
January, 2019 
.Klaipeda,Р.15.
4. Крамаренко В.В. 
Підвищення рівня 
безпеки 
судноплавства при 
використанні нових 
стандартів системи 
ECDIS. Інноваційні 
підходи розвитку 
компетентнісних 
якостей фахівців в 
умовах професійного 
становлення: тези IV 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (Ізмаїл, 
23 - 24 квітня 2020 
року), – Ізмаїл: АА 
Тандем, 2020. с. 238. 
5. Крамаренко 
В.В.Особливості 
змісту поняття 
«Інформаційна 
компетентність 
фахівців з навігації і 
управління суднами». 
Сучасні підходи до 
високоефективного 
використання засобів 
транспорту:матеріали 
XI Міжн. наук.-практ. 
конф. Ізмаїл, 3-4 
грудня 2020 р. 
Запоріжжя: АА 
Тандем, 2020. с.114. 
6. Крамаренко В. В. 
Сутність поняття 
“інформаційна 
компетентність 
майбутніх фахівців з 
навігації та 
управління суднами”. 
Стан освітнього 
процесу в умовах 
викликів сьогодення: 
матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (Дніпро, 
12 лютого 2021 р). 
Дніпро : 
Міжнародний 
гуманітарний 
дослідницький центр, 
2021. с.34 
7. Крамаренко В., 
Діденко О., Дем’янюк 
Ю. Інформаційна 



компетентність 
майбутніх фахівців з 
навігації й управління 
суднами як предмет 
наукових досліджень. 
Збірник наукових 
праць Національної 
академії Державної 
прикордонної служби 
України. Серія : 
педагогічні науки / 
гол. ред. О. В. Діденко. 
Хмельницький : 
Видавництво 
НАДПСУ, 2020. № 
4(23). с.183-199 
2. Наукове 
консультування:
Наукове 
консультування ТОВ 
"Транзас Україна" з 
05.09.2018 р. Договір " 
05-01 від 13.03.2018 р. 
Додаткова угода № 
12-01 від 05.09.2018 р.
Підвищення 
кваліфікації:
1. The international 
postgraduate practical 
internship program. 
Maritime education and 
training innovations in 
the European higher 
education area. 
Lithuanian Maritime 
Academy. On 8-31 
october, 2018. 
Klaipeda. Certificate 
N2018/15 
2. The international 
program "Logistics 
management and sea 
transport". Beykos 
University Turkey. On 
01.07.2019 - 
30.09.2019.Turkey. Reg 
number 020/0107.
 3. The international 
postgraduate practical 
internship program. 
Maritime education and 
training innovations in 
the European higher 
education area.Nikola 
Vaptsarov Naval 
Academy. On 
23.09.2019 -
21.12.2019.Varna. Reg.
№310.
4. Програма 
підвищення 
кваліфікації 
(стажування) на 
кафедрі електронних 
комплексів 
судноводіння  
Національного 
університету «Одеська 
Морська Академія» з 
05.03.2021 - 
05.04.2021 р. 
Вивчення методики 
викладання 
дисципліни 
«Навігаційні 
інформаційні 
системи». Наказ 
ректора № 108 від 
03.03.2021 р. Довідка 
№ 231  від 07.04.2021 
р. 



5. Товариство з 
обмеженою 
відповідальністю, м. 
Черкаси «Центр 
іноземних мов «ЙЕС». 
Сертифікат № 20-377 
від 13.03.2019 р. (120 
годин «Загальної 
англійської мови» 
рівня В2.)
Методична робота:
1. Крамаренко В.В. 
Конспект лекцій з 
дисципліни 
"Навігаційні 
інформаційні 
системи"./Уклад. 
Крамаренко В.В. - 
Ізмаїл: ДІ НУ «ОМА», 
2018 р. - 46 с.
2. Крамаренко В.В. 
Конспект лекцій з 
навчальної 
дисципліни 
«Навігаційні 
інформаційні 
системи» для 
курсантів 
спеціальності 271 
«Річковий та 
морський транспорт» 
спеціалізація 
"Судноводіння"./Укла
д. Даниленко О.Б., 
Крамаренко В.В. - 
Ізмаїл: ДІ НУ «ОМА», 
2020 р. - 56 с.
3. Крамаренко В.В. 
Методичні вказівки до 
лабораторних робіт з 
навчальної 
дисципліни 
«Навігаційні 
інформаційні 
системи» для 
курсантів денної 
форми навчання 
спеціальності 271 
«Річковий та 
морський транспорт» 
спеціалізація 
"Судноводіння"./Укла
д. Крамаренко В.В. - 
Ізмаїл: ДІ НУ «ОМА», 
2020 р. - 42 с.
4. Крамаренко В.В. 
Методичні вказівки до 
виконання 
лабораторних робіт з 
навчальної 
дисципліни 
«Навігаційні 
інформаційні 
системи» для 
курсантів і студентів 
заочної форми 
навчання спеціалізації 
«Навігація і 
управління 
морськими суднами» 
першого 
(бакалаврського) 
рівня освіти./Уклад. 
Крамаренко В.В. - 
Ізмаїл: ДІ НУ «ОМА», 
2021 р. - 82 с.

Досвід професійної 
діяльності що 
дозволяє фахово 
викладати освітню 



компоненту 7 років.

Відповідність п. 30 
Ліцензійних умов 
впровадження 
освітньої діяльності:
п1; п3; п13; п15; п16; 
п17; п18.

304442 Крамаренко 
Вікторія 
Вікторівна

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Дунайський 
інститут 

Національного 
університету 

"Одеська 
морська 

академія"

Диплом 
спеціаліста, 

Одеська 
національна 

морська 
академія, рік 
закінчення: 

2012, 
спеціальність: 

100301 
Судноводіння

6 ОК 39. 
Океанські 
шляхи світу

Кваліфікація за 
освітою відповідає 
освітній компоненті.
Наукова діяльність.
1. Наукові публікації 
зокрема у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Sciens Core 
Collection та у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Сучасні підходи до 
високоефективного 
використання засобів 
транспорту. 
Колективна 
монографія /за 
редакцією 
В.Чимшир/. – Ізмаїл: 
ДІ НУ «ОМА»2020 - 
Київ: Міленіум, 2020. 
– С. 59-73 
(Крамаренко В.В. 
Сошніков С.Г. 
ПОРІВНЯЛЬНИЙ 
АНАЛІЗ 
ДОСЛІДЖЕННЯ 
СВІТОВИХ ПРАКТИК 
ОРГАНІЗАЦІЇ 
ПОРТОВОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ).
2. Голиков А.О., 
Крамаренко В.В. 
Способи та методи 
фумігації зерна при 
перевезені морським 
транспортом. Сучасні 
підходи до 
високоефективного 
використання засобів 
транспорту. 
Матеріали VII 
Всеукраїнської 
науково – практичної 
конференції. – Ізмаїл: 
ДІ НУ «ОМА», 
08.12.2016 р. с. 41. 
3. Крамаренко В.В. 
Дослідження 
рекомендацій 
навігаційной безпеки 
плавання судна в 
прибережних водах . 
Сучасні підходи до 
високоефективного 
використання засобів 
транспорту. 
Матеріали VIIІ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції. – Ізмаїл: 
ДІ НУ «ОМА», 
07.12.2017. с.142 
4. Крамаренко В.В. 



Особливості фумігації 
зернових вантажів в 
Україні. Сучасні 
підходи до 
високоефективного 
використання засобів 
транспорту. 
Матеріали IX 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції. – 
Запоріжжя: АА 
Тандем, 2018. - 286 
с.112 
5. Крамаренко В.В. 
Классификация 
рисков при 
планировании 
плавания судна в 
портовых водах . 
Інноваційні підходи 
розвитку 
компетентнісних 
якостей фахівців в 
умовах професійного 
становлення. 
матеріали III 
Международної 
науково – практичної 
конференції. – Ізмаїл: 
ДІ НУ «ОМА»,12-
13.04.2019 р. с. 136 
6. Kramarenko V.V., 
Fedorenko A.V., 
Chumachenko M.N. 
Comparative 
characteristics of the 
ports of Rotterdam and 
Odessa. Prospects for 
the development of the 
port of Odessa. 
Proceedings of the VIII 
International Scientific 
and Practical 
Conference. 
International Trends in 
Science and 
Technology. Vol. 1, 
December 25, 2018, 
Warsaw, Poland. P.3-6.
7. Kramarenko V.V., 
Fedorenko A.V. Impact 
of sea transport on the 
environment and 
weather. Proceedings of 
the VIII International 
Scientific and Practical 
Conference. 
International Trends in 
Science and 
Technology. Vol. 2, 
December 25, 2018, 
Warsaw, Poland. P.3-6.
8. Крамаренко В.В. 
Аналіз світових 
практик організації 
портової діяльності. 
Стратегічний 
потенціал державного 
та територіального 
розвитку. Матеріали 
IІI міжнародної 
науково-практичної 
конференції (м. 
Маріуполь, 9-10 
жовтня 2019 р.). - 
Маріуполь; Кривий 
Ріг: Вид. Р.А. Козлов, 
2019.- с. 397. 
9. Крамаренко В.В., 
Безсонов Н.А. Типы 



морских аварий и их 
причины. Сучасні 
підходи до 
високоефективного 
використання засобів 
транспорту. 
Матеріали Х 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції./За 
загальною редакцією 
Турлак Л.П./ - 
Запоріжжя: АА 
Тандем, 12.-14.12.2019 
р. Стор.119-120.
2. Наукове 
консультування ТОВ 
"Транзас Україна" з 
05.09.2018 р. Договір " 
05-01 від 13.03.2018 р. 
Додаткова угода № 
12-01 від 05.09.2018 р.
Підвищення 
кваліфікації:
1. The international 
postgraduate practical 
internship program. 
Maritime education and 
training innovations in 
the European higher 
education area. 
Lithuanian Maritime 
Academy. On 8-31 
october, 2018. 
Klaipeda. Certificate 
N2018/15 
2. The international 
program "Logistics 
management and sea 
transport". Beykos 
University Turkey. On 
01.07.2019 - 
30.09.2019.Turkey. Reg 
number 020/0107.
 3. The international 
postgraduate practical 
internship program. 
Maritime education and 
training innovations in 
the European higher 
education area.Nikola 
Vaptsarov Naval 
Academy. On 
23.09.2019 -
21.12.2019.Varna. Reg.
№310.
4. Товариство з 
обмеженою 
відповідальністю, м. 
Черкаси «Центр 
іноземних мов «ЙЕС». 
Сертифікат № 20-377 
від 13.03.2019 р. (120 
годин «Загальної 
англійської мови» 
рівня В2.)
Методична робота:
1. Крамаренко В.В. 
Вимоги та методичні 
рекомендації щодо 
написання реферату з 
навчальної 
дисципліни 
«Океанські шляхи 
світу» для студентів 
заочної форми та 
заочної форми 
скороченого терміна 
навчання за 
спеціальністю 
"Судноводіння"./Укла



д. Крамаренко В.В. - 
Ізмаїл: ДІ НУ «ОМА», 
2018 р. - 10 с.
2. Крамаренко В.В . 
Вимоги та методичні 
рекомендації щодо 
написання рефератів з 
навчальної 
дисципліни 
«Океанські шляхи 
світу» для студентів 
заочної форми та 
заочної форми 
скороченого терміна 
навчання 
спеціальності 271 
«Річковий та 
морський 
транспорт»./Уклад. 
Крамаренко В.В. - 
Ізмаїл: ДІ НУ «ОМА», 
2020 р. - 10 с.
3. Крамаренко В.В. 
Вимоги та методичні 
рекомендації щодо 
виконання 
практичних робіт з 
навчальної 
дисципліни 
«Океанські шляхи 
світу» для курсантів 
денної форми 
навчання 
спеціальності 271 
«Річковий та 
морський транспорт» 
спеціалізація 
"Навігація і 
управління 
морськими 
суднами"./Уклад. 
Крамаренко В.В. - 
Ізмаїл: ДІ НУ «ОМА», 
2020 р. - 20 с.
4. Крамаренко В.В. 
Конспект лекцій з 
навчальної 
дисципліни 
«Океанські шляхи 
світу» для курсантів 
спеціальності 271 
«Річковий та 
морський транспорт» 
спеціалізація 
"Навігація і 
управління 
морськими 
суднами"./Уклад. 
Крамаренко В.В. - 
Ізмаїл: ДІ НУ «ОМА», 
2020 р. - 36 с.

Досвід професійної 
діяльності що 
дозволяє фахово 
викладати освітню 
компоненту 7 років.

Відповідність п. 30 
Ліцензійних умов 
впровадження 
освітньої діяльності:
п1; п13; п15; п16; п17; 
п18.

304439 Коротченков 
Микола 
Павлович

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Дунайський 
інститут 

Національного 
університету 

"Одеська 
морська 

6 ОК 38. 
Експлуатація 
спеціалізовани
х суден

Кваліфікація за 
освітою відповідає 
освітній компоненті.
1. Одеське вище 
інженерне морське 
училище ім. 



академія" Ленінського 
комсомолу. 
Спеціальність 
судноводіння на 
морських шляхах. 
Кваліфікація Інженер 
– судноводій. Диплом 
ЗВ № 030457, від 
29.05.1981р.
2. Професійна 
кваліфікація: капітан 
судна валовою 
місткістю 500 і 
більше. Диплом № 
02685/2003/01. 
Виданий на підставі 
Міжнародної 
конвенції про 
підготовку і 
дипломування 
моряків та несення 
вахти 1978 року, з 
поправками, та 
Національного 
законодавства. 
Диплом виданий: 
11.09.2003
Наукова діяльність.
1. Наукові публікації 
зокрема у 
періодичних 
виданнях:
1. Коротченков М.П. 
Реализация проекта, 
строительство и 
эксплуатация первого 
автономного 
судна.Сучасні підходи 
до високоефективного 
використання засобів 
транспорту: 
Матеріали ХІ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції. м. Ізмаїл 
3-4 грудня 2020 р. 
Запоріжжя: АА 
Тандем, 2020. 
Стор.111-114 
2. Коротченков М.П. 
Стан та подальший 
розвиток національної 
системи пошуку і 
рятуванню на морі. 
Інноваційні підходи 
розвитку 
компетентнісних 
якостей фахівців в 
умовах професійного 
становлення: тези IV 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (Ізмаїл, 
23 - 24 квітня 2020 
року), – Ізмаїл: АА 
Тандем, 2020. С. 235-
238. 
3. Коротченков М.П. 
Интеллектуальные 
системы в 
судовождении. 
Сучасні підходи до 
високоефективного 
використання засобів 
транспорту. 
Матеріали ІХ 
Міжнародної науково 
- практичної 
конференції.- 
Запоріжжя: АА 
Тандем, 06-07.12.2018. 



Стр.107 
4. Коротченков М.П. 
Значение 
навигационной 
безопасности в 
системе безопасности 
мореплавания. 
Сучасні підходи до 
високоефективного 
використання засобів 
транспорту. 
Матеріали VІIІ 
Міжнародної науково 
- практичної 
конференції. Ізмаїл: 
ДІ НУ «ОМА», 
07.12.2017.Стр.138.
2. Наукове 
консультування:
Наукове 
консультування 
Державного 
підприємства 
"Устьдунайводшлях" з 
15.02.2018 р. Договір 
№ 03-01 від 16.01.2018 
р. Додаткова угода № 
04-01 від 07.02.2018 р.
3. Керівник 
переможця ІІ Туру 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з 
галузей знань і 
спеціальностей із 
галузі знань 
«Судноводіння та 
водний транспорт» у 
2018-2019 
навчальному році. 
Тема «Аварійності 
світового морського 
флоту. Факти і 
причини».
Методична робота:
1. Коротченков М.П., 
Сошніков С.Г. 
Методичні вказівки до 
практичних робіт з 
навчальної 
дисципліни 
«Експлуатація 
спеціалізованих 
суден»/Уклад. 
Коротченков М.П., 
Сошніков С.Г. - Ізмаїл 
: Дунайський інститут 
НУ «ОМА», 2020. – 28 
с.
2. Коротченков М.П., 
Сошніков С.Г. 
Методичні вказівки до 
виконання курсової 
роботи з дисципліни 
"Експлуатація 
спеціаліфзованих 
суден" для курсантів 
спеціальності 271 
"Річковий та 
морський транспорт" 
спеціалізація 
"Судноводіння". Тема: 
Класифікація, 
конструктивні 
особливості та 
особливості 
експлуатації 
спеціалізованих суден. 
/Уклад. Коротченков 
М.П., Сошніков С.Г. - 
Ізмаїл : Дунайський 



інститут НУ «ОМА», 
2020. – 14с.
Досвід професійної 
діяльності що 
дозволяє фахово 
викладати освітню 
компоненту 42 роки.
Відповідність п. 30 
Ліцензійних умов 
впровадження 
освітньої діяльності:
п3; п13; п14; п15; п16; 
п17; п18.

304440 Сошніков 
Сергій 
Григорович

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Дунайський 
інститут 

Національного 
університету 

"Одеська 
морська 

академія"

7 ОК 38. 
Експлуатація 
спеціалізовани
х суден

Кваліфікація за 
освітою відповідає 
освітній компоненті.
1. Каспійське вище 
військово – морське 
Краснознаменне  
училище ім. С.М. 
Кірова. Спеціальність 
штурман військово-
морського флоту. 
Кваліфікація офіцер з 
вищою військово-
спеціальною освітою 
інженер – штурман. 
Диплом Д-І №020125, 
від 23.06.1979 р.
2. Професійна 
кваліфікація: капітан 
судна валовою 
місткістю 500 і 
більше. Диплом 
№00522/2007/01. 
Виданий на підставі 
Міжнародної 
конвенції про 
підготовку і 
дипломування 
моряків та несення 
вахти 1978 року, з 
поправками, та 
Національного 
законодавства. 
Диплом виданий: 
01.10.2007
Наукова діяльність:
2. Наукові публікації 
зокрема у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Sciens Core 
Collection та у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Danylenko, O.B., 
Soroka, O.M., Dukov, 
D.F., Soshnikov, S.G., 
Kramarenko, V.V. 
Application of 
information and 
communication 
technologies and 
simulators to train 
future specialists in 
navigation and ship 
handling. IOP 
Conference Series: 
Materials Science and 
Engineering, 2021, 
1031(1), 012117 
2. Сорока О. М., 
Сошніков С.Г., 



Коротченков М.П. 
Аналіз аварійності 
світового флоту і роль 
в ньому людського 
фактору / О. М. 
Сорока, М. П. 
Коротченков, С. Г. 
Сошніков. // Збірник 
наукових праць 
«Теорія і практика 
сучасної психології». 
– Запоріжжя, 2020. – 
Вип. 1. – С. 182 – 185. 
3. Сучасні підходи до 
високоефективного 
використання засобів 
транспорту. 
Колективна 
монографія /за 
редакцією 
В.Чимшир/. – Ізмаїл: 
ДІ НУ «ОМА» 2020 -
Київ : Міленіум, 2020. 
– С. 59-73 (Сошніков 
С.Г., Крамаренко В.В. 
ПОРІВНЯЛЬНИЙ 
АНАЛІЗ 
ДОСЛІДЖЕННЯ 
СВІТОВИХ ПРАКТИК 
ОРГАНІЗАЦІЇ 
ПОРТОВОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ). 
4. Сошніков С. Г. 
Засоби поліпшення 
маневрених 
характеристик судна. 
Сучасні підходи до 
високоефективного 
використання засобів 
транспорту: 
Матеріали VIІ 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції. – Ізмаїл: 
ДІ НУ «ОМА», 2016. – 
С. 162 –165. 
5. Сорока О. М., 
Сошніков С.Г., 
Коротченков М.П. 
Аналіз аварійності 
світового флоту і роль 
в ньому людського 
фактору / О. М. 
Сорока, М. П. 
Коротченков, С. Г. 
Сошніков. // Збірник 
наукових праць 
«Теорія і практика 
сучасної психології». 
– Запоріжжя, 2020. – 
Вип. 1. – С. 182 – 185. 
3. Наукове 
консультування:
Наукове 
консультування 
Державного 
підприємства 
"Устьдунайводшлях" з 
15.02.2018 р. Договір 
№ 03-01 від 16.01.2018 
р. Додаткова угода № 
04-01 від 07.02.2018 р.
Підвищення 
кваліфікації:
1. The international 
postgraduate practica 
internship programme 
Maritime education and 
training innovations in 
the European higher 
education area. Nikola 



Vaptsarov Naval 
Academy. On 
23.09.2019-
21.12.2019.Varna, 
Bulgaria. Reg. № 324
2. Програма 
підвищення 
кваліфікації 
(стажування) на 
кафедрі морських 
перевезень 
Національного 
університету «Одеська 
Морська Академія» з 
05.03.2021 - 
05.04.2021 р. 
Вивчення методики 
викладання 
дисципліни 
«Експлуатація 
спеціалізованих 
суден». Наказ ректора 
№ 107 від 01.03.2021 
р. Довідка № 232  від 
07.04.2021 р. 
Методична робота:
1. Сошніков С.Г. 
Методичні вказівки до 
виконання 
практичних робіт з 
навчальної 
дисципліни 
«Експлуатація 
спеціалізованих 
суден» для курсантів 
спеціальності 271 
"Річковий та 
морський транспорт" 
спеціалізація 
"Судноводіння"./Укла
д. Сошніков С.Г. - 
Ізмаїл : Дунайський 
інститут НУ «ОМА», 
2020. – 20 с. 
2. Сошніков С.Г. 
Методичні вказівки до 
практичних робіт з 
навчальної 
дисципліни 
«Експлуатація 
спеціалізованих 
суден» для студентів з 
нормативними та 
скороченими 
термінами заочної 
форми навчання 
спеціальності 271 
"Річковий та 
морський транспорт" 
спреціалізації 
"Судноводіння"./Укла
д. Коротченков М.П., 
Сошніков С.Г. - Ізмаїл 
: Дунайський інститут 
НУ «ОМА», 2020. - 28 
с.
3. Сошніков С.Г., 
Червоний О.Д. 
Методичні вказівки до 
лабораторних робіт з 
навчальної 
дисципліни 
"Експлуатація 
спеціалізованих 
суден" для студентів 
спеціальності 271 
"Річковий та 
морський транспорт" 
спеціалізація 
"Судноводіння"./Укла
д. Сошніков С.Г., 



Червоний О.Д.- Ізмаїл 
: Дунайський інститут 
НУ «ОМА», 2020. – 18 
с.
4. Сошніков С.Г., 
Червоний О.Д. 
Методичні вказівки до 
практичних робіт з 
навчальної 
дисципліни 
«Експлуатація 
спеціалізованих 
суден» для курсантів 
спеціальності 271 
"Річковий та 
морський транспорт" 
спеціалізація 
"Судноводіння./Уклад.
Сошніков С.Г., 
Червоний О.Д.- Ізмаїл 
: Дунайський інститут 
НУ «ОМА», 2020. – 26 
с.
5. Сошніков С.Г., 
Червоний О.Д. 
Методичні вказівки до 
практичних робіт з 
навчальної 
дисципліни 
"Експлуатація 
спеціалізованих 
суден» для студентів 
спеціальності 271 
"Річковий та 
морський транспорт" 
спеціалізація 
"Судноводіння"./Укла
д. Сошніков С.Г., 
Червоний О.Д.- Ізмаїл 
: Дунайський інститут 
НУ «ОМА», 2020. – 17 
с.
6. Сошніков С.Г., 
Коротченков М.П. 
Методичні вказівки до 
виконання курсової 
роботи з дисципліни 
«Експлуатація 
спеціалізованих 
суден» для курсантів 
спеціальності 271 
"Річковий та 
морський транспорт" 
спеціалізація 
"Судноводіння". Тема: 
Класифікація, 
конструктивні 
особливості та 
особливості 
експлуатації 
спеціалізованих 
суден./Уклад. 
Сошніков С.Г., 
Коротченков М.П. - 
Ізмаїл : Дунайський 
інститут НУ «ОМА», 
2020. – 14 с.
7. Сошніков С.Г. 
Конспект лекцій з 
навчальної 
дисципліни 
«Експлуатація 
спеціалізованих 
суден» для курсантів 
спеціальності 271 
«Річковий та 
Морський транспорт» 
спеціалізації 271.01 
«Навігація і 
управління 
морськими суднами». 



/Уклад. Сошніков 
С.Г.- Ізмаїл : 
Дунайський інститут 
НУ «ОМА», 2020. – 
128 с.

Досвід професійної 
діяльності що 
дозволяє фахово 
викладати освітню 
компоненту 16 років.
Відповідність п. 30 
Ліцензійних умов 
впровадження 
освітньої діяльності:
п1; п3; п13; п15; п17; 
п18.
 

304257 Колмикова 
Олена 
Олександрів
на

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Дунайський 
інститут 

Національного 
університету 

"Одеська 
морська 

академія"

Диплом 
кандидата наук 

ДK 022907, 
виданий 

16.05.2014, 
Атестат 

доцента AД 
004266, 
виданий 

26.02.2020

3 ОК 17. 
Англійська 
мова (за 
професійним 
спрямуванням)

Кваліфікація за 
освітою відповідає 
освітній компоненті.
Диплом спеціаліста, 
Ізмаїльський 
державний 
педагогічний інститут, 
рік закінчення: 1996, 
спеціальність: 
Іноземні мови. ЛН № 
006223. 
Наукова діяльність.
1. Вчене звання: 
доцент; Науковий 
ступінь: кандидат 
філологічних наук
Диплом кандидата 
наук, 
Дніпропетровський 
національний 
університет імені 
Олеся Гончара, ДК № 
022907, виданий 
16.05.2014 р. Тема: 
"Естетичні принципи 
літературної критики 
О.Вайлда та М. 
Кузміна". Атестат 
доцента АД № 
004266, виданий 
26.02.2020.
2. Наукові публікації 
зокрема у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Sciens Core 
Collection та у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. KarpushynaMaiia, 
BloshchynskyiIhor, 
ZheliaskovVasyl, 
ChymshyrValentyn, 
KolmykovaOlena, 
TymofieievaOksana.Wa
rm-Up as a Means of 
Fostering Target-
Language Performance 
in a Particular 
EnglishClass.Romanian 
Journal for 
Multidimensional 
Education : Revista 
Romaneasca pentru 
EducatieMultidimensio



nala, 2019. Vol. 11. 
Issue 2. P.141-159.
2. Сучасні підходи до 
високоефективного 
використання засобів 
транспорту. 
Колективна 
монографія /за 
редакцією 
В.Чимшир/. - Ізмаїл: 
ДІ НУ «ОМА» 2020 - 
Київ: Міленіум, 2020. 
472 С.  (Колмикова 
О.О., Тихонова І.Ю.  
Розвиток навичок 
професійного 
діалогічного 
мовлення у процесі 
навчання іноземної 
мови майбутніми 
фахівцями морської 
галузі). С. 432-441.
3. Illustrated Guide of 
Ismail Municipal 
Organization of 
National Union of 
Ukrainian Artists. / 
Compiled by: Tetyana 
Shevchuk, Alexander 
Kara, Elena 
Kolmykova/. -  
Saarbrücken : Lambert 
Academic Publishing, 
2016. 61 p.
4. Kolmykova O.O. 
Distant 
teaching/learning as 
the inevitable means of 
education during the 
period of quarantine. 
Modern educational 
space: the 
transformation of 
national models in 
terms of integration : IV 
International scientific 
conference proceedings, 
October 23, 2020. 
Leipzig : Baltija 
Publishing. Pp.151-152.
5. KolmykovaO.O. 
Advantagesanddrawbac
ksofdistanceteaching/le
arningduringtheperiodo
fquarantine.Сучасні 
підходи та 
перспективи 
професійного 
розвитку фахівців 
соціономічних 
професій. Науковий 
вісник КВНЗ 
«Вінницька академія 
неперервної освіти» : 
зб. мат. всеукр. наук.-
практ. конф. з міжнар. 
участю м. Вінниця, 19 
червня, 2020 р. / за 
наук. редакцією 
Браніцької Т.Р. 
Вінниця : ФОП 
Рогальська І.О. 
Випуск № 2 (28), 
2020. C.232-234.  
6. Kolmykova O. 
Speech Tolerance as an 
Important Factor of 
Efficient Work Onboard 
a Ship. International 
scientific-practical 
conference. 



Harmonization of the 
Ukrainian and 
European higher 
education systems: 
changes and challenges 
:collection of 
conference thesis. 
Klaipeda, January 1, 
2019. P.12. 
7. Kolmykova O. The 
importance of learning 
English for deck cadets. 
Сучасні підходи до 
високоефективного 
використання засобів 
транспорту: матеріали 
IХ міжн. наук.-практ. 
конф. Ізмаїл : ДІ НУ 
«ОМА», 2018. С.104-
105. 
https://dinuoma.com.u
a/conference/
8.Kolmykova O. Main 
problems of team 
coordination onboard a 
ship. Стратегічні 
імперативи сучасного 
менеджменту та 
актуальні проблеми 
соціально-
психологічного 
розвитку 
компетентнісних 
якостей фахівців 
морської галузі : 
матеріали міжнарод. 
наук.-практ.конф., м. 
Ізмаїл. 2018. Ізмаїл : 
ДІ НУ «ОМА».С. 91-
93.
9. Колмыкова Е.А. 
Проблемы 
социальной 
ответственности в 
предпринимательс-
кой 
деятельности.Економі
чні та соціально-
правові парадигми 
розвитку Придунав‘я 
:зб. матеріалів ХХІ 
Міжвузівської наук.-
практ. викладацької 
конференції, м. 
Ізмаїл, 11 квітня 2017 
р. Ізмаїл, 2017. С. 62-
64.
10. Kolmykova E. 
Bessarabian motifs in 
the creative activity of 
Elena Andreyeva-
Sychiova. Journal of 
Danubian studies and 
research, 2017. Vol 7, 
No 2. Р. 219 – 226.
Підвіщення 
кваліфікації.
1.The international 
postgraduate practical 
internship Maritime 
education and training 
innovation in the 
European higher 
education area, 
Lithuanian Maritime 
Academy (м. 
Клайпеда, Литва) 08-
31 October, 2018 
(сертифікат 2018/14 
від 31.10. 2018), 108 
годин.



2. International 
internship Maritime 
education and training 
innovations in the 
European higher 
education area, 
NicolaVaptsarovNavalA
cademy (м. Варна, 
Болгарія) 23 
September – 21 
December, 2019 
(сертифікат №313), 
216 годин.
3.PublonsAcademyPeer
Reviewcourse (15 
годин), сертифікат 
рецензента 
(CertifiedPublonsAcade
myPeerReview), 
August, 27, 2020 
(27.092020). 
4.International skills 
development (the 
webinar) on the theme 
“The cloud storage 
service for the online 
studying on the 
example of the Zoom 
platform”. 1,5 ECTS 
credits (45 hours): 12 
hours – lectures, 20 
hours – practical, 13 
hours – independent 
work in the following 
disciplines: English; 
English for specific 
purposes. 10-17 of 
August, 2020, Lublin, 
Republic of Poland. ES 
№0545/2020 
(17.08.2020).
5.Онлайн форум 
«Інновації в освіті, 
бізнесі, ITта культурі: 
світогляд та практичні 
кейси», 6 годин, 
сертифікат №  ПК-К 
21-02/109.
6.Вебінар 
«Комунікатівні 
стратегії в навчанні 
англійської мови в 
різних видах 
мовленнєвої 
діяльності», 
09.03.2021, 2 години, 
АС – 0009224.
Методична робота:
1. Колмикова О.О. 
Maneuvering and 
Ship’s Control : навч.-
метод. практикум з 
дисц. «Англійська 
мова за професійним 
спрямуванням». 
Ізмаїл : ДІ НУ «ОМА», 
2019. 29 с.
2. Колмикова О. О. 
PassiveVoice : навч.-
метод. практикум. 
Ізмаїл : ДІ НУ «ОМА», 
2019. 31 с.
3. Колмикова О. О., 
Желясков В. Я. 
Методичні 
рекомендації з 
розвитку навичок 
усного мовлення для 
курсантів 1 курсу 
спеціалізації 
«Судноводіння» з 



дисципліни 
«Англійська мова за 
професійним 
спрямуванням». 
Ізмаїл : ДІ НУ «ОМА», 
2019. 32 с.
 4. Колмикова О. О., 
Желясков В. Я. 
Методичні 
рекомендації з 
розвитку навичок 
усного мовлення для 
курсантів 1 курсу 
спеціалізації 
«судноводіння» з 
дисципліни 
«Англійська мова за 
професійним 
спрямуванням». 
Ізмаїл : ДІ НУ «ОМА», 
2019. 32 с.
5.  Желясков В.Я., 
Колмикова О.О. 
Collisions at sea. 
Human improper 
communication that 
leads to 
accidents/incidents at 
sea : навч.-метод. 
практикум з дисц. 
«Англійська мова за 
професійним 
спрямуванням». 
Ізмаїл : ДІ НУ «ОМА», 
2019. 20 с.

Досвід професійної 
діяльності що 
дозволяє фахово 
викладати освітню 
компоненту 15 років.

Відповідність п. 30 
Ліцензійних умов 
впровадження 
освітньої діяльності:
п1; п3; п6; п13; п15; 
п16; п17.

298965 Максимов 
Сергій 
Борисович

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Дунайський 
інститут 

Національного 
університету 

"Одеська 
морська 

академія"

Диплом 
молодшого 
спеціаліста, 

Коледж 
морського і 
річкового 

флоту 
Київської 
державної 
академії 
водного 

транспорту 
імені гетьмана 

Петра 
Конашевича-
Сагайдачного, 
рік закінчення: 

2014, 
спеціальність: 

100301 
Судноводіння 
на морських 

шляхах, 
Диплом 

бакалавра, 
Київська 
державна 
академія 
водного 

транспорту 
імені гетьмана 

Петра 

3 ОК 36. 
Технологія 
перевезення 
вантажів

Кваліфікація за 
освітою відповідає 
освітній компоненті.
Наукова діяльність.
1. Наукові публікації 
зокрема у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Sciens Core 
Collection та у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України:
1.Tarasenko, T., Zalozh, 
V., & Maksymov, S. 
(2019, September). The 
Ways to Improve 
Energy Efficiency and 
Eco-friendliness of the 
Specific Danube Inland 
Vessels. First Stage. In 
Journal of Physics: 
Conference Series (Vol. 
1297, No. 1, p. 012019). 
2. Dimoglova, O., 
Maksymov, S., & 



Конашевича-
Сагайдачного, 
рік закінчення: 

2006, 
спеціальність: 

0502 
Менеджмент, 

Диплом 
магістра, 
Приватне 

акціонерне 
товариство 

"Вищий 
навчальний 

заклад 
"Міжрегіональ
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становлення: тези IV 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (Ізмаїл, 
23 - 24 квітня 2020 
року), – Ізмаїл: АА 
Тандем, 2020. 42-45 с. 
17. Загородня Ю. В., 
Максимов С. Б. 
«Cухий порт» як 
спосіб підвищення 
ефективності 
діяльності 
підприємств 
морського транспорту 
Теорія і практика 
сучасної економіки 
матеріали ХXІ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції : 22 
жовтня 2020 р. 
[Електронний ресурс] 
/ відп. ред. Р. В. Манн 
; М-во освіти і науки 
України, Черкас. 
держ. технол. ун-т. – 
Черкаси : ЧДТУ, 2020. 
– 135 с. 
18. Максимов С.Б. 
Інструменти й методи 
стратегічного 
планування на 
транспортних 
підприємствах з 
використанням 
комплексних систем 
оціночних показників 
/ Сучасні підходи до 
високоефективного 
використання засобів 
транспорту : 
матеріали XI Міжн. 
наук.-практ. конф. 
Ізмаїл, 3-4 грудня 
2020 р. Запоріжжя : 
АА Тандем, 2020. 505-
507 с. 
Підвищення 
кваліфікації:
1. Начальник 
агентсько-
диспетчерського 
відділу в ПрАТ «УДП» 
Довідка № 51 від 
22.03.19 р.
2. Міжнародне 
стажування в 
Болгарькому вищому 
військово-морському 
училищі ім. Миколи 



Вапцарова 
(Сертифікат№ 0180 
від 29.12.2020 р.). 
3. Сертифікат з 
англійської  мови на 
рівні В2: Camridge 
Assessment English № 
1903223491, дата 
видачі: 22.03.2019
Методична робота:
1.Максимов С.Б. 
Конспект лекцій з 
навчальної 
дисципліни 
«Технологія 
перевезення 
вантажів» [Текст]: 
конспект лекцій / 
Максимов С.Б. – ДІ 
НУ «ОМА», 2018 – 90 
с.
2. Максимов С.Б. 
Методичні вказівки до 
виконання 
лабораторних робіт з 
навчальної 
дисципліни 
«Технологія 
перевезення 
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106306. від 
22.06.1986р.
Наукова діяльність.
1. Доктр педагогічних 
наук 13.00.04 – теорія 
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Ужгород : Вид-во 
УжНУ «Говерла», 
2021. Вип. 1 (48). 
http://www.visnyk-
ped.uzhnu.edu.ua. 
6. Даниленко О., 
Дуков Д. Дидактичні 
особливості 
використання 
тренажерних 
технологій у 
підготовці майбутніх 
судноводіїв до 
використання ресурсів 
навігаційного містка. 
Інноваційна 
педагогіка. 2021. Вип. 
34. 
7. Волков Б.В., 
Даниленко О.Б. 
Застосування ефекту 
Доплера в сучасних 
системах виміру 
швидкості судна. 
Сучасні підходи до 
високоефективного 
використання засобів 
транспорту. 
Матеріали VІI 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції. - 
Ізмаїл:ДІ НУ «ОМА», 
2016.- С.46-50.. 
3. Керівник науково - 
дослідної роботи 
"Вдосконалення 
існуючих та 
розроблення нових 
методів підвищення 
ефективності 
функціонування 
ергатичної системи 
управління судном в 
різних навігаційних 
ситуаціях" кафедри 
Навігації і управління 
судном ДІ НУ «ОМА» 
(державний 
реєстраційний номер 
0118U007603 - термін 
виконання роботи з 
01.2019 по 12.2022 
рр.). 
4. Наукове 
консультування 
Державного 
підприємства 
«Устьдунайводшлях» 
з 15.02.2018 р. Договір 



№ 03-01 від 16.01.2018 
р. Додаткова угода № 
04-01 від 07.02.2018 р. 
(
5. Підвищення 
кваліфікації: 
1.Програма 
підвищення 
кваліфікації 
(стажування) на 
кафедрах електронні 
комплекси 
судноводіння та 
технічних засобів 
судноводіння 
Національного 
університету «Одеська 
Морська Академія» з 
03.03.2021 – 
03.04.2021 р. 
Вивчення методик 
викладання 
навчальних дисциплін 
«Електронавігаційні 
прилади», 
«Інтегровані системи 
судноводіння». Наказ 
ректора № 101 від 
01.03.2021 р. Довідка 
№ 223 від 07.04.2021 
р.
2. The international 
postgraduate practical 
internship program. 
Maritime education and 
training innovations in 
the European higher 
education 
area.Lithuanian 
Maritime Academy. On 
8-31 october, 
2018.Klaipeda. 
Certificate N 2018/8  
3. The international 
postgraduate practical 
internship programme 
Maritime education and 
training innovations in 
the European higher 
education area. Nikola 
Vaptsarov Naval 
Academy. On 
29.04.2019-
11.10.2019.Varna, 
Bulgaria. Reg. № 006.
4. Товариство з 
обмеженою 
відповідальністю, м. 
Черкаси «Центр 
іноземних мов «ЙЕС». 
Сертифікат № 20-367 
від 07.02.2019 р. (120 
годин «Загальної 
англійської мови» 
рівня В2.)
5. Методична робота:
1. Даниленко О.Б. 
Методичні вказівки 
щодо виконання 
курсової роботи з 
дисципліни 
«Електронавігаційні 
прилади». /Укл. 
Даниленко О.Б. - 
Ізмаїл: ДІ НУ«ОМА», 
2018., 20 с.
2. Даниленко О.Б. 
Методичні вказівки до 
виконання 
розрахунково-
графічної роботи №1 



з дисципліни 
«Електронавігаційні 
прилади» Тема: 
Розрахунок точнісних 
характеристик 
навігаційних 
курсопокажчиків./Укл
. Даниленко О.Б. - 
Ізмаїл : ДІ НУ «ОМА», 
2019., 16 с.
3. Даниленко О.Б. 
Методичні вказівки до 
виконання 
розрахунково-
графічної роботи №2 
з дисципліни 
«Електронавігаційні 
прилади» Тема: 
Розрахунок точнісних 
характеристик 
вимірювачів 
швидкості судна та 
глибини./Укл. 
Даниленко О.Б. - 
Ізмаїл : ДІ НУ «ОМА», 
2019., 11 с.
4. Даниленко О.Б. 
Конспект лекцій з 
навчальної 
дисципліни 
«Електронавігаційні 
прилади»./Укл. 
Даниленко О.Б. - 
Ізмаїл : ДІ НУ «ОМА», 
2019., 71 с.
Досвід професійної 
діяльності що 
дозволяє фахово 
викладати освітню 
компоненту 17 років. 
6. Відповідність п. 30 
Ліцензійних умов 
впровадження 
освітньої діяльності:
П 1; П 2; П 3; П 7; П 8; 
П 10; П 11; П 13; П 15; 
П.16; П.17; П.18

304444 Квасников 
Павло 
Костянтинов
ич

Асистент, 
Основне 
місце 
роботи

Дунайський 
інститут 

Національного 
університету 

"Одеська 
морська 

академія"

3 ОК 34. 
Інтегровані 
системи 
судноводіння

Кваліфікація за 
освітою відповідає 
освітній компоненті.
1. Одеський 
електротехнічний 
інститут зв'язку 
ім.О.С.Попова.  
Спеціальність  
радіозв'язок і 
радіомовлення. 
Кваліфікація інженер  
радіозв'язку та 
радіомовлення. 
Диплом А-ІІ 
№101488. від 
19.06.1975 р.
2. Професійна 
кваліфікація: 
Радіоператор другого 
класу. Диплом № 
0006/2006/01. 
Виданий на підставі 
положень 
міжнародної 
конвенції про 
підготовку, 
дипломування 
моряків та несення 
вахти 1978 року, з 
поправками 1995 
року, та регламенту 
радіозв’язку. Диплом 
виданий: 09.02.2006 



р.
Наукова діяльність.
1. Наукові публікації 
зокрема у 
періодичних 
виданнях:
1. Квасников П.К. 
Організація заходів 
щодо забеспечення 
умов плавання 
морських суден на 
базі тренажерного 
комплексу NTPro 
5000. Професійне 
навчання персоналу 
європейський вибір. 
Матеріали ІХ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (31 
травня – 01 червня 
2019 року). Ізмаїл Пр 
АТ «УДП» 2019р. 
2. Квасников П.К., 
Хайнацкий В.С., 
Мазоха В.А. 
Алгоритмы цифровой 
коррекции 
информационно-
измерительных 
каналов для 
комплексной системы 
судовождения. 
Сучасні підходи до 
високоефективного 
використання засобів 
транспорту. 
Матеріали X 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції./За 
загальною редакцією 
Турлак Л.П./ – 
Запоріжжя: АА 
Тандем, 2019. С.97-98. 
3. Сучасні підходи до 
високоефективного 
використання засобів 
транспорту. 
Колективна 
монографія /за 
редакцією 
В.Чимшир/. – Ізмаїл: 
ДІ НУ «ОМА»2020 - 
Київ : Міленіум, 2020. 
– С. 472 (Квасников 
П.К., Рижков Ю.В. 
АВТОМАТИЗОВАНЕ 
РОБОЧЕ МІСЦЕ 
СУДНОВОДІЇВ – 
СПРАВЖНЄ І 
МАЙБУТНЄ) с. 38-49
2. Наукове 
консультування:
1. Наукове 
консультування ТОВ 
"Транзас Україна" з 
05.09.2018 р. Договір " 
05-01 від 13.03.2018 р. 
Додаткова угода № 
12-01 від 05.09.2018 р.
2. Наукове 
консультування 
Державного 
підприємства 
"Устьдунайводшлях" з 
15.02.2018 р. Договір 
№ 03-01 від 16.01.2018 
р. Додаткова угода № 
04-01 від 07.02.2018 р.
Підвищення 



кваліфікації:
1. Підвищення 
кваліфікації 
(стажування) на 
кафедрі електроних 
комплексів 
судноводіння 
Національного 
університету «Одеська 
Морська Академія» з 
14.05.2018 -14.06.2018 
р. Вивчення методики 
викладання 
дисципліни 
"Інтегровані системи 
судноводіння". Наказ 
ректора №272 від 
14.05.2018 р .Довідка 
№ 427 від 14.06.2018 
р.
Методична робота:
1. Квасников П.К. 
Методичні вказівки до 
виконання 
лабораторних робіт з 
навчальної 
дисципліни 
«Автоматизовані 
комплекси 
судноводіння» для 
курсантів 
спеціальності 271 
"Річковий та 
морський транспорт 
/Уклад. Квасников 
П.К. – Ізмаїл, ДІ НУ 
«ОМА» 2020. – 79 с.
2. Квасников П.К. 
Методичні вказівки 
для виконання 
лабораторних робіт з 
навчальної 
дисципліни 
«Інтегровані системи 
судноводіння» для 
курсантів 
спеціальності 271 
"Річковий та 
морський транспорт 
/Уклад. Квасников 
П.К. – Ізмаїл, ДІ НУ 
«ОМА» 2020. – 36 с.
3. Квасников П.К. 
Методичні вказівки до 
виконання 
лабораторних робіт з 
навчальної 
дисципліни 
«Інтегровані системи 
судноводіння» для 
курсантів і студентів 
спеціалізації 
«Навігація і 
управління 
морськими 
суднами»./Уклад. 
Квасников П.К. - 
Ізмаїл, ДІ НУ «ОМА» 
2021. – 55 с.
Досвід професійної 
діяльності що 
дозволяє фахово 
викладати освітню 
компоненту 19 років.
Відповідність п. 30 
Ліцензійних умов 
впровадження 
освітньої діяльності:
п3; п13; п15; п16; п17; 
п18.



369745 Червоний 
Олександр 
Дмитрович

Асистент, 
Основне 
місце 
роботи

Дунайський 
інститут 

Національного 
університету 

"Одеська 
морська 

академія"

0 ОК 38. 
Експлуатація 
спеціалізовани
х суден

Кваліфікація за 
освітою відповідає 
освітній компоненті.
1. Одеське вище 
інженерне морське 
училище імені 
Ленінського 
комсомолу. 
Спеціальність: 
судноводіння на 
морських шляхах. 
Кваліфікація: 
інженер-судноводій. 
Диплом ЖВ № 073253 
від 28.03.1980 р.
2. Професійна 
кваліфікація: Капітан 
судна валовою 
місткістю 500 і 
більше. Диплом 
№12601/2016/01. 
Виданий на підставі 
Міжнародної 
конвенції про 
підготовку і 
дипломування 
моряків та несення 
вахти 1978 року, з 
поправками, та 
Національного 
законодавства. 
Диплом виданий: 
19.08.2016.
Наукова діяльність.
1.  Керівництво 
наковою роботою 
курсантів:
1) Danilova O. 
Chervony O.D. Making 
complex decisions in 
extreme conditions. 
Сучасні підходи до 
високоефективного 
використання засобів 
транспорту: 
Матеріали ХІ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції. м. Ізмаїл 
3-4 грудня 2020 р. 
Запоріжжя: АА 
Тандем, 2020. 
Стор.173-178.
Методична робота:
1. Сошніков С.Г., 
Червоний О.Д. 
Методичні вказівки до 
практичних робіт з 
навчальної 
дисципліни 
«Експлуатація 
спеціалізованих 
суден» для курсантів 
спеціальності 271 
"Річковий та 
морський транспорт" 
спеціалізація 
"Судноводіння". / 
Уклад. Сошніков С.Г., 
Червоний О.О. - 
Ізмаїл : Дунайський 
інститут НУ «ОМА», 
2020. – 26 с. 
2. Сошніков С.Г., 
Червоний О.Д. 
Методичні вказівки до 
лабораторних робіт з 
навчальної 
дисципліни 
«Експлуатація 
спеціалізованих 



суден» для студентів 
спеціальності 271 
"Річковий та 
морський транспорт" 
спеціалізація 
"Судноводіння"./ 
Уклад. Сошніков С.Г., 
Червоний О.О. - 
Ізмаїл : Дунайський 
інститут НУ «ОМА», 
2020. – 18 с. 
3. Сошніков С.Г., 
Червоний О.Д. 
Методичні вказівки до 
практичних робіт з 
навчальної 
дисципліни 
«Експлуатація 
спеціалізованих 
суден» для студентів 
спеціальності 271 
"Річковий та 
морський транспорт" 
спеціалізація 
"Судноводіння"./ 
Уклад. Сошніков С.Г., 
Червоний О.О. - 
Ізмаїл : Дунайський 
інститут НУ «ОМА», 
2020. – 17 с.
Досвід професійної 
діяльності що 
дозволяє фахово 
викладати освітню 
компоненту 30 років.
Відповідність п. 30 
Ліцензійних умов 
впровадження 
освітньої діяльності:
п13; п16; п17.

304476 Тарасенко 
Тетяна 
Владиславів
на

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Дунайський 
інститут 

Національного 
університету 

"Одеська 
морська 

академія"

Диплом 
кандидата наук 

ДK 033304, 
виданий 

15.12.2015, 
Атестат 

доцента AД 
004267, 
виданий 

26.02.2020

16 ОК 22. 
Морехідні 
якості судна

Кваліфікація за 
освітою відповідає 
освітній компоненті.
Одеський інститут 
інженерів морського 
флоту,  1992 р., 
спеціальність: 
Суднобудування та 
судноремонт; 
кваліфікація: 
Інженер-
суднобудівник.  ТВ 
№887165 від 
19.06.1992 р.
Наукова діяльність.
1. Вчене звання: 
доцента; Науковий 
ступінь: кандидат 
технічних наук, 
Наукова 
спеціальність: 
експлуатація 
Експлуатація та 
ремонт засобів 
транспорту; Тема: 
«Підвищення 
енергоефективності 
суден при роботі на 
коротких морських 
лініях на прикладі 
суден з гвинтом 
регульованого кроку».
2. Наукові публікації 
зокрема у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 



рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Sciens Core 
Collection та у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України:
1.Tarasenko, T., Zalozh, 
V., & Maksymov, S. 
(2019, September). The 
Ways to Improve 
Energy Efficiency and 
Eco-friendliness of the 
Specific Danube Inland 
Vessels. First Stage. In 
Journal of Physics: 
Conference Series (Vol. 
1297, No. 1, p. 012019). 
2. Bezlutska, O., 
Leshchenko, A., 
Zahorodnia, Y., 
Tarasenko, T., 
Sherman, M., & 
Smyrnova, I. (2021). 
Management qualities 
of the marine cadets. 
Journal of Management 
Information and 
Decision Sciences, 
24(1), 1-12. 
3. Оценка 
энергоэффективности 
для условий 
навигационных 
неопределенностей во 
внутреннем 
судоходстве» / П.С. 
Суворов, Т.В. 
Тарасенко, В.И. 
Залож. 
Автоматизация 
судовых технических 
средств.2019. Вып.25 
с.90-100. 
4. Принципы 
определения 
индикаторов 
энергоэффективности 
для судов внутреннего 
плавания / П.С. 
Суворов, Т.В. 
Тарасенко, В.И. Залож 
// Вісник 
Східноукраїнського 
національного 
університету імені 
Володимира Даля. - 
2018. - № 2[243]. - С. 
203-207. 
5. Суворов, П.С. 
Оценка факторов, 
определяющих 
энергоэффективность 
судов внутреннего 
плавания [Текст] / 
П.С.Суворов, 
Т.В.Тарасенко, 
В.И.Залож // 
Автоматизация 
судовых технических 
средств: научн.-техн. 
сб. – Одесса: ОНМА, 
2018. – Вып. 24. – с. 
94-102. – ISSN 1819-
3293. 
6. Варбанец, Р. А., 
Залож, В. И., 
Тарасенко, Т. В., 
Белоусова, Т. П., & 



Ерыганов, А. В. 
(2020). THE METHOD 
OF ANALYTICAL 
SYNCHRONIZATION 
OF THE WORKING 
PROCESS DATA 
MONITORING IN 
TRANSPORT DIESEL 
ENGINES 
OPERATING. 
Aerospace technic and 
technology, (7), 118-
128. DOI: 
https://doi.org/10.3262
0/aktt.2020.7.17 - 
7. Варбанець, Р. А., 
Залож, В. І., 
Тарасенко, Т. В., 
Кучеренко, Ю. М., & 
Клименко, В. Г. 
(2020). Особливості 
аналітичної 
синхронізації даних 
моніторингу робочого 
процесу транспортних 
дизелів в умовах 
експлуатації. Двигуни 
внутрішнього 
згоряння, (1), 13-21 
8. Суворов, П., 
Тарасенко, Т., Залож, 
В., & Максимов, С. 
(2019). Про 
співвідношення 
енергоеффективності 
та екологічності у 
внутрішньому 
судноплавстві. 
ВІСНИК 
СХІДНОУКРАЇНСЬКО
ГО 
НАЦІОНАЛЬНОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ імені 
Володимира Даля, 
(7(255), 64-71. 
9. Варбанец, Р. А., 
Залож, В. И., 
Тарасенко, Т. В., 
Белоусова, Т. П., & 
Ерыганов, А. В. 
(2020). THE METHOD 
OF ANALYTICAL 
SYNCHRONIZATION 
OF THE WORKING 
PROCESS DATA 
MONITORING IN 
TRANSPORT DIESEL 
ENGINES 
OPERATING. 
Aerospace technic and 
technology, (7), 118-
128. 
10. Zalozh, V., 
Tarasenko, T., & 
Varbanets, R. (2020). 
Efficiency Control 
Improvement Of Diesel 
Engines Conditions By 
Using The Method Of 
Analytical 
Synchronization Of 
Monitored Data. 
Technium: Romanian 
Journal of Applied 
Sciences and 
Technology, 2(7), 151–
159. 
11. Тарасенко Т.В., 
Залож В.І. Аналітична 
синхронізація даних 
моніторингу робочого 



процесу транспортних 
дизелів в умовах 
експлуатації / 
СУЧАСНІ ПІДХОДИ 
ДО 
ВИСОКОЕФЕКТИВНО
ГО ВИКОРИСТАННЯ 
ЗАСОБІВ 
ТРАНСПОРТУ. 
Колективна 
монографія /за 
редакцією В. Чимшир 
/. - Ізмаїл: ДІ НУ 
"ОМА" 2020 - Київ: 
Міленіум, 2020.  C. 
194-206 
12. Тарасенко Т.В., 
Домбровський В.А., 
Вєртінський В.И. 
Сучасна світова 
вантажна база та 
тенденції розвитку 
морського 
судноплавства. 
Сучасні підходи до 
високоефективного 
використання засобів 
транспорту. 
Матеріали X 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції / За 
загальною редакцією 
Турлак Л.П./ – 
Запоріжжя: АА 
Тандем, 2019. – 211-
214 с.
13. Тарасенко Т.В. Про 
актуальність 
дослідження 
енергоефективності та 
екологічності у 
внутрішньому 
судноплавстві . 
Сучасні підходи до 
високоефективного 
використання засобів 
транспорту. 
Матеріали IX Міжн. 
наук. - практ. конф., 6-
7 грудня 2018 р. 
Збірник тез доповідей 
– Запоріжжя: АА 
Тандем, 2018. 
(Доповідь на 
пленарному засіданні)
14. Тарасенко Т.В. Про 
застосування різних 
підходів до 
управління 
енергоефективністю в 
морському та 
внутрішньому 
судноплавстві. Сучасні 
підходи до 
високоефективного 
використання засобів 
транспорту. 
Матеріали IX Міжн. 
наук. - практ. конф., 6-
7 грудня 2018 р. 
Збірник тез доповідей 
– Запоріжжя: АА 
Тандем, 2018. – 219-
222 с.
15. T.Tarasenko, 
V.Zalozh, S.Maksymov, 
O.Dimoglova. 
Implementation of the 
scope of energy 
efficiency into training 



programs for bachelor's 
level seafarers. 
International scientific-
practical conference 
«Harmonisation of the 
Ukrainian and 
European higher 
education systems: 
changes and 
challenges»,17 January, 
2019, Klaipeda, ISBN 
978-609-481-024-4.
16. Varbanets R., Zalozh 
V., Tarasenko T. The 
Working Process 
Monitoring In 
Transport Diesel 
Engines Operating. 
Achievements of 
modern society: 
abstracts of the 4th 
International scientific 
and practical 
conference, 4-6 
December 2019. 
Cognum Publishing 
House. Liverpool, 
United Kingdom. 2019. 
P.36-41 
17. Тарасенко Т.В., 
Дімоглова О.В. 
Система професійної 
підготовки майбутніх 
суднових механіків в 
Україні. Сучасні 
енергетичні установки 
на транспорті і 
технології та 
обладнання для їх 
обслуговування. 10-та 
Міжнародна науково-
практична 
конференція, 12-13 
вересня 2019 р. – 
Херсон: Херсонська 
державна морська 
академія. – 311-314 с.
18. Дімоглова О.В., 
Тарасенко Т.В. 
Сучасний стан 
професійної 
підготовки та основні 
вимоги до майбутніх 
суднових механіків. 
Стратегічний 
потенціал державного 
та територіального 
розвитку: Матеріали 
III Міжнародної 
науково-практичної 
конференції. 
м.Маріуполь, 9-10 
жовтня; Кривий Ріг: 
Вид. Р.А. Козлов, 2019. 
- 371-374 с. 
19. Тарасенко Т.В. 
Деякі аспекти 
застосування 
візуалізації 
невизначеностей у 
дистанційному 
навчанні судноводіїв. 
Інноваційні підходи 
розвитку 
компетентнісних 
якостей фахівців в 
умовах професійного 
становлення. 
Матеріали IV Міжн. 
наук. - практ. конф., 
24 квітня 2020 р. 



(доповідь на 
пленарному засіданні 
конференції)
20. Тарасенко Т.В., 
Залож В.И., Максимов 
С.Б. Оценка 
энергоэффективности 
в условиях 
неопределенностей 
ограничительных 
факторов во 
внутреннем 
судоходстве. 
Інноваційні підходи 
розвитку 
компетентнісних 
якостей фахівців в 
умовах професійного 
становлення. 
Матеріали IV Міжн. 
наук. - практ. конф., 
24 квітня 2020 р.- 42-
45 с.
21. П.С. Суворов, Т.В. 
Тарасенко, В.И. 
Залож. Снижение 
вредных выбросов в 
атмосферу во 
внутреннем 
судоходстве путем 
повышения 
энергоэффективности. 
Международная 
конференция 
«Столетие высшего 
кораблестроительного 
образования в 
Украине», 27 ноября 
2018 года (Одесский 
национальный 
морской университет).  
22. П. С. Суворов, Т. В. 
Тарасенко, В. И. 
Залож, С. Б. 
Максимов. 
Энергоэффективность 
и экологичность судов 
в Дунайском 
судоходстве. 
Міжнародна науково-
практична 
конференція, 
присвячена пам’яті 
професорів Фоміна Ю. 
Я. і Cеменова В. С. (FS-
2019, 24–28 квітня 
2019, Одеса – Стамбул 
– Одеса), Одеський 
національний 
морський університет. 
Одеса, 2019. – С. 77-81.  
23. П.С. Суворов, Т.В. 
Тарасенко, В.И. 
Залож, С.Б. Максимов. 
Критерии 
энергоэффективности 
и экологичности для 
судов в дунайском 
судоходстве / // 
Збірник наукових 
праць за матеріалами 
ІХ-ї Міжнародної 
науково-практичної 
конференції 
«Транспорт і 
логістика: проблеми 
та рішення», 
Сєвєродонецьк ? 
Одеса ? Вільнюс ? 
Київ, 22-24 травня 
2019р. / 



Східноукраїнський 
національний 
університет ім. В. 
Даля, Одеський 
національний 
морський університет 
– Одеса : КУПРІЄНКО 
СВ, 2019. – с. 130-136.
24. В.И. Залож, Т.В. 
Тарасенко. 
Эксплуатация и 
настройка регулятора 
оборотов ДГ 
WOODWARD 
УДК629.12 . 
Матеріали 8-ї 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції «Сучасні 
енергетичні установки 
на транспорті, 
технології та 
обладнання для їх 
обслуговування» – 
Херсон: Херсонська 
державна морська 
академія., 2017. – С. 
66-74.
25. Тарасенко Т.В. 
Управління 
енергоефективністю 
та енергоефективний 
менеджмент у 
внутрішньому 
судноплавстві. Сучасні 
підходи до 
високоефективного 
використання засобів 
транспорту : 
матеріали XI Міжн. 
наук.-практ. конф. 
Ізмаїл, 3-4 грудня 
2020 р. Запоріжжя : 
АА Тандем, 2020. 234-
236 с. 
26. Тарасенко Т.В. 
Некоторые аспекты 
определения 
транспортной работы 
большегрузных 
составов во 
внутреннем 
судоходстве Сучасні 
виклики і актуальні 
проблеми науки, 
освіти та 
виробництва: 
міжгалузеві диспути 
матеріали VII 
міжнародної науково-
практичної інтернет-
конференції (м.Київ, 
21 серпня 2020 р.) 
Київ, 2020. 131-138 с. 
27. Варбанец Р.А., 
Залож В.И., Тарасенко 
Т.В., Белоусова Т.П., 
Ерыганов А.В., 
Клименко В.Г Метод 
аналитической 
синхронизации 
данных мониторинга 
рабочего процесса 
транспортных 
дизелей в 
эксплуатации ХXV - 
міжнародний конгрес 
двигунобудівників 
Тези доповідей. – 
Харків: Нац. 
аерокосмічний ун-т 



«Харк. авіац. ін-т», 
2020. С. 40-41. 
28. Тарасенко Т.В. 
Некоторые аспекты 
определения 
транспортной работы 
большегрузных 
составов во 
внутреннем 
судоходстве Сучасні 
виклики і актуальні 
проблеми науки, 
освіти та 
виробництва: 
міжгалузеві диспути 
матеріали VII 
міжнародної науково-
практичної інтернет-
конференції (м.Київ, 
21 серпня 2020 р.) 
Київ, 2020. 131-138 с. 
29. Тарасенко Т.В., 
Залож В.И. 
Некоторые аспекты 
оценки 
энергоэффективности 
судов-толкачей 
большегрузных 
составов во 
внутреннем плавании 
"Сучасні енергетичні 
установки на 
транспорті і технології 
та обладнання для їх 
обслуговування 
СЕУТТОО-2020": 
матеріали 11-ї 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції, 08-10 
вересня 2020 р. 
Херсон: Херсонська 
державна морська 
академія, 2020. С. 39-
42. 
3. Виконання функцій 
наукового керівника 
НДР №0118U007606, 
тема «Підвищення 
енергоефективності у 
судноплавстві», 
терміни виконання: 
01.01.19-11.12.22 
«Енергетика та 
енергоефективність». 
Згідно з переліком 
пріорітетних 
тематичних напрямів 
наукових досліджень і 
науково-технічних 
розробок на період до 
2020 року, 
затвердженим 
постановою КМУ від 
07.09.2011 №942): 
Енергоефективні 
технології на 
транспорті. Технології 
розроблення та 
використання нових 
видів палива, 
відновлюваних і 
альтернативних 
джерел енергії та 
видів палива. 
Технології 
використання 
скидних 
енергоресурсів. 
Теплонасосні 
технології.



4. Участь в атестації 
наукових працівників 
як офіційного 
опонента: 
1. Чередник, 
Володимир 
Миколайович. 
Підвищення 
продуктивності 
ерліфтної установки 
шнековим 
інтенсифікатором на 
малих глибинах 
[Текст] : автореф. дис. 
к-та тех. наук: 
05.22.20 / Чередник 
Володимир 
Миколайович; 
Державний ун-т. 
інфраструктури і 
технологій . - Київ, 
2019. - 28 с. (захист 
відбувся 10 грудня 
2019 року о 13:00 
годині на засіданні 
спеціалізованої вченої 
ради К 26.110.01 у 
Державному 
університеті 
інфраструктури та 
технологій за 
адресою: 04071, м. 
Київ, вул. 
Кирилівська, 9, ауд. 
208.) 
2. Калюжний, Олексій 
Вікторович. 
Вдосконалення 
технічної експлуатації 
воднотранспортних 
портових 
гідротехнічних споруд 
гравітаційно-
пальового типу [Текст] 
: автореф. дис. к-та 
тех. наук: 05.22.20 / 
Калюжний Олексій 
Вікторович; Одеський 
національний 
морський університет. 
- Одеса, 2020. - 21 с. 
(захист відбувся 26 
листопада 2020 року о 
10 годині на засіданні 
спеціалізованої вченої 
ради Д.41.060.01 в 
Одеському 
національному 
морському 
університеті за 
адресою: 65029, м. 
Одеса, вул. 
Мечникова, 34)
5. Тарасенко Т.В, 
входить до складу 
Науково-технічної 
ради приватного 
акціонерного 
товариства 
«Українське 
Дунайське 
пароплавство» - наказ 
по ПрАТ «УДП» від 
01.03.2018 р. № 101 
«Про затвердження 
Положення про 
Науково-технічну раду 
ПрАТ «УДП» та її 
склад».
6. Lecture Course "Ship 
Theory and Structure " 



[Text]:  lecture course / 
Тarasenko T.V. – DI NU 
«ОMA», 2019 – 128 p.
Підвищення 
кваліфікації:
1.Modern teaching 
methods in Energy 
Efficiency and Safety on 
the EU educational 
market» (Certificate № 
IFC-WSSG/wk/2019-
330) Poland, 
Przeworsk, April 2019; 
2.Міжнародне 
стажування Морська 
академія Гарлінгену 
(м. Гарлінген, 
Голандія), Certificate 
of Attendance «The use 
of Full Mission Ship 
Handling Simulators in 
Inland Navigation 
Education and 
Training» 14.06.2019 р.  
3. Міжнародне 
стажування в 
Болгарькому вищому 
військово-морському 
училищі ім. Миколи 
Вапцарова 
(Сертифікат№ 0180 
від 29.12.2020 р.)
4. Erasmus+ 
programme of the 
European Union. 
Participated in Virtual 
training on recognition 
of prior learning " 
General Overview of 
RPL in the Europoean 
Higher Education 
Area", 15.07.2020. 
Jagiellonian University, 
National University 
"Odessa Maritime 
Academy", Donetsk 
State University of 
Management. 
"Qualifications 
recognition support for 
Ukrainian universities" 
609995-EPP-1-2019-1-
PL-EPPKA2-CBHE-SP.
5. Сертифікат з 
англійської мови (В2): 
сертифікат з 
англійської  мови на 
рівні не нижче В2:
Cambridge Assessment 
English № В0501587, 
дата видачі: 
04.10.2019
Методична робота:
1. Тарасенко, Т.В. 
Конспект лекцій з 
дисципліни 
«Морехідні якості 
судна» [Текст]:  
конспект лекцій / 
Тарасенко Т.В. – ДІ 
НУ «ОМА», 2021 – 72 
с.
2. Тарасенко, Т.В. 
Методичні вказівки до 
виконання 
розрахунково-
графічної роботи з 
дисципліни 
«Морехідні якості 
судна» [Текст]: 
методичні вказівки / 



Тарасенко Т.В. – ДІ 
НУ «ОМА», 2021 – 27 
с.
3. Тарасенко, Т.В. 
Електронний курс з 
дисципліни 
«Морехідні якості 
судна»   на платформі 
Google For Education 
(Google Classrom), 
посилання: 
https://classroom.googl
e.com/c/MjQ4Mzc3Mj
E3MzA0?cjc=klwdcag, 
код курсу klwdcag.

Досвід професійної 
діяльності що 
дозволяє фахово 
викладати освітню 
компоненту 26 років.

Відповідність п. 30 
Ліцензійних умов 
впровадження 
освітньої діяльності:
п1; п2; п3; п6; п8; п10; 
п11; п13; п15; п16; п17; 
п18.

298965 Максимов 
Сергій 
Борисович

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Дунайський 
інститут 

Національного 
університету 

"Одеська 
морська 

академія"

Диплом 
молодшого 
спеціаліста, 

Коледж 
морського і 
річкового 

флоту 
Київської 
державної 
академії 
водного 

транспорту 
імені гетьмана 

Петра 
Конашевича-
Сагайдачного, 
рік закінчення: 

2014, 
спеціальність: 

100301 
Судноводіння 
на морських 

шляхах, 
Диплом 

бакалавра, 
Київська 
державна 
академія 
водного 

транспорту 
імені гетьмана 

Петра 
Конашевича-
Сагайдачного, 
рік закінчення: 

2006, 
спеціальність: 

0502 
Менеджмент, 

Диплом 
магістра, 
Приватне 

акціонерне 
товариство 

"Вищий 
навчальний 

заклад 
"Міжрегіональ

на Академія 
управління 

персоналом", 
рік закінчення: 

3 ОК 37. 
Комерційна 
експлуатація 
судна

Кваліфікація за 
освітою відповідає 
освітній компоненті.
Наукова діяльність.
1. Наукові публікації 
зокрема у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Sciens Core 
Collection та у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України:
1.Tarasenko, T., Zalozh, 
V., & Maksymov, S. 
(2019, September). The 
Ways to Improve 
Energy Efficiency and 
Eco-friendliness of the 
Specific Danube Inland 
Vessels. First Stage. In 
Journal of Physics: 
Conference Series (Vol. 
1297, No. 1, p. 012019). 
2. Dimoglova, O., 
Maksymov, S., & 
Herhanov, L. (2020). 
Strategic approaches to 
the formation of 
professional image of 
specialists in the 
conditions of 
implementation of the 
model of water 
transport companies 
development. Scientific 
Bulletin" Mircea cel 
Batran" Naval 
Academy, 23(1), 159A-
165. 
3. Тірон-Воробйова 
Н.Б., Романовська 
О.Р., Максимов С.Б. 
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Сутність стратегічного 
управління на 
транспортних 
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інформаційні 
технології, Тема 
дисертації: Моделі, 
методи і технологія 
апріорного 
оцінювання 
показників надійності 
обліково-аналітичних 
інформаційних 
систем. Диплом ДК 
№031939 від 
29.09.2015 р.
2. Наукові публікації 
зокрема у 
періодичних 



виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Sciens Core 
Collection та у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Bardis N., Doukas, 
N., Kharchenko, V., 
Sklyar V., Yaremchuk S. 
Approaches and 
techniques to improve 
IoT dependability/ 
Dependable IoT for 
Human and Industry: 
Modeling, Architecting, 
Implementation/ for 
Editors: Vyacheslav 
Kharchenko: River 
Publishers Series in 
Information Science 
and Technology,2018. 
P. 307 - 328 
2. Yaremchuk S., 
Kharchenko V. Big data 
and similarity-based 
software reliability 
assessment: /The 
technique and applied 
tools, 2018 IEEE 9th 
International 
Conference on 
Dependable Systems, 
Services and 
Technologies 
(DESSERT), Kiev, 
2018. Р. 485-490. 
3. Yaremchuk, S., 
Kharchenko, V. 
Complexity-based 
prediction of faults 
number for software 
modules ranking before 
testing: Technique and 
case study / 
Proceedings12th 
International 
Conference on ICT in 
Education, Research 
and Industrial 
Applications, ICTERI 
2016; Kyiv, 21 
June.,2016. Volume 
1614, P. 427-440 
4. Kharchenko, V., 
Yaremchuk, S. 
Technology oriented 
assessment of software 
reliability: Big data 
based search of similar 
programs/ 13th 
International 
Conference on ICT in 
Education, Research 
and Industrial 
Applications. 
Integration, 
Harmonization and 
Knowledge Transfer, 
ICTERI 2017; Kyiv; 15-
18  May 2017. Volume 
1844. P. 686-6984. 
5. Yaremchuk S., Bardis 
N., Vyacheslav K., 
Kharchenko V. Metric-
based method of 



software requirements 
correctness 
improvement. /The 
2016 International 
Conference Applied 
Mathematics, 
Computational Science 
and Systems 
Engineering, 2017. 
Volume 9. Article 
Number 03009.P. 1-8. 
6. Yaremchuk S., 
Kharchenko V. 
Complexity-based 
prediction of faults 
number for software 
modules ranking before 
testing: Technique and 
case study. / 12th 
International 
Conference on ICT in 
Education, Research 
and Industrial 
Applications, ICTERI 
2016. Kyiv: CEUR 
Workshop Proceedings. 
2016. Volume 1614. P. 
427-440 
7. Яремчук С. О., та ін. 
Проблеми та ризики 
інтелектуальних 
систем і технологій 
управління судном / 
Сучасні підходи до 
високоефективного 
використання засобів 
транспорту. 
Матеріали IX 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції. – 
Запоріжжя: АА 
Тандем, 2018. - С. 191-
194.
8. Яремчук С.А., та ін. 
Сравнительный 
анализ методов 
сварки на флоте / 
Матеріали 
міжнародної науково-
практичної 
конференції. Ізмаїл: 
ДІ НУ "ОМА", 2019. С. 
118-121.
9. Яремчук С.А., та ін. 
Анализ преимуществ 
и недостатков 
волновых 
электростанций / 
Матеріали 
міжнародної науково-
практичної 
конференції. Ізмаїл: 
ДІ НУ "ОМА", 2019. С. 
313-315.
10. Яремчук С.А., та ін. 
Анализ проблем 
системы очитстки 
мировоко океана "The 
Ocean Cleanup" / 
Матеріали 
міжнародної науково-
практичної 
конференції. Ізмаїл: 
ДІ НУ "ОМА", 2019. С. 
316-318.
11. Яремчук С. О., та 
ін. Штучний інтелект 
в системах управління 
судном: напрямки та 
особливості 



впровадження. / 
Сучасні проблеми 
морського транспорту 
та безпека 
мореплавства: 
матеріали. Х 
Всеукраїнської 
студентської наукової 
конференції. Херсон: 
ХДМА, 2020. С.121-124  
12. Яремчук С.О., та ін. 
Аналіз особливостей 
водневих суднових 
паливних систем. / 
Cучасні підходи до 
високоефективного 
використання засобів 
транспорту: матеріали 
ХІ Міжнародної 
науково-практичної 
конференції, м. 
Ізмаїл, 3-4 грудня 
2020 р. Запоріжжя: 
АА Тандем, 2020. С. 
94-100 
13. Яремчук С.О., та ін. 
Альтернативне паливо 
на судні: аналіз 
особливостей 
метанолу./ Cучасні 
підходи до 
високоефективного 
використання засобів 
транспорту: матеріали 
ХІ Міжнародної 
науково-практичної 
конференції, м. 
Ізмаїл, 3-4 грудня 
2020 р. Запоріжжя: 
АА Тандем, 2020. С. 
75-79 
3.Член редакційної 
колегії фахового 
видання. Журнал 
Університет митної 
справи та фінансів, м. 
Дніпро. Довідка УМС 
та Ф від 05.10.2018 № 
10-34/01/1109.
4. Консультування з 
питань 
інформатизації з 2001 
року (робота за кодом 
діяльності КВЕД 
62.02.) Витяг з реєстру 
платників єдиного 
податку № 
609я/15021302 від 
09.03.2017 р.
5. Переможець І туру 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт 
2020/2021 н.р. зі 
спеціалізації 
"Інформаційні 
системи і технології" 
Сіларін П, курсант І 
курсу спеціалізації 
271.01 «НіУС».
Підвищення 
кваліфікації:
1. The international 
postgraduate practical 
internship 
"Internationalization of 
Higher Education.New 
and Innovative 
Methods of Education. 
Implementation of 
International 



Educational Projects in 
the EU Financial 
Perspective " 6.11.2018 
- 7.12.2018, Collegium 
Civitas . Certificate 
25/2018 .
2. Сертифікат з 
англійської мови (на 
рівні В2) видано 
закладом: Сambridge 
Assessment English, 
рік закінчення 2020
Методична робота:
1. Методичні 
рекомендації до 
самостійної роботи з 
дисципліни «Фізика» 
для курсантів І курсу 
спеціалізації 271.01 
«Навігація та 
управління 
морськими 
суднами»./ уклад. 
Яремчук С. О./. – 
Ізмаїл: ДІ НУ "ОМА", 
2020. - 35 с. 
2. Методичні 
рекомендації до 
самостійної роботи з 
дисципліни «Фізика» 
для студентів 
спеціалізації 271.02 
«Управління 
судновими 
технічними 
системами і 
комплексами». / 
уклад. Яремчук С. О./. 
– Ізмаїл: ДІ НУ 
"ОМА", 2020. - 34 с. 
3. Методичні 
рекомендації до 
самостійної роботи з 
дисципліни «Фізика» 
для студентів 
спеціалізації 271.01 
«Навігація та 
управління 
морськими суднами». 
/ уклад. Яремчук С. 
О./. – Ізмаїл: ДІ НУ 
"ОМА", 2020. - 34 с. 

Досвід професійної 
діяльності що 
дозволяє фахово 
викладати освітню 
компоненту 14 років. 
Інженер-програміст ІІ 
категорії з 1993 року. 

Відповідність п. 30 
Ліцензійних умов 
впровадження 
освітньої діяльності:
п1; п2; п3; п8; п10; 
п13; п14; п15; п16; п17; 
п18.

304476 Тарасенко 
Тетяна 
Владиславів
на

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Дунайський 
інститут 

Національного 
університету 

"Одеська 
морська 

академія"

Диплом 
кандидата наук 

ДK 033304, 
виданий 

15.12.2015, 
Атестат 

доцента AД 
004267, 
виданий 

26.02.2020

16 ОК 21. Теорія 
та будова судна

Кваліфікація за 
освітою відповідає 
освітній компоненті.
Одеський інститут 
інженерів морського 
флоту,  1992 р., 
спеціальність: 
Суднобудування та 
судноремонт; 
кваліфікація: 
Інженер-
суднобудівник.  ТВ 



№887165 від 
19.06.1992 р.
Наукова діяльність.
1. Вчене звання: 
доцента; Науковий 
ступінь: кандидат 
технічних наук, 
Наукова 
спеціальність: 
експлуатація 
Експлуатація та 
ремонт засобів 
транспорту; Тема: 
«Підвищення 
енергоефективності 
суден при роботі на 
коротких морських 
лініях на прикладі 
суден з гвинтом 
регульованого кроку».  
2. Наукові публікації 
зокрема у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Sciens Core 
Collection та у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України:
1.Tarasenko, T., Zalozh, 
V., & Maksymov, S. 
(2019, September). The 
Ways to Improve 
Energy Efficiency and 
Eco-friendliness of the 
Specific Danube Inland 
Vessels. First Stage. In 
Journal of Physics: 
Conference Series (Vol. 
1297, No. 1, p. 012019). 
2.Bezlutska, O., 
Leshchenko, A., 
Zahorodnia, Y., 
Tarasenko, T., 
Sherman, M., & 
Smyrnova, I. (2021). 
Management qualities 
of the marine cadets. 
Journal of Management 
Information and 
Decision Sciences, 
24(1), 1-12. 
3. Оценка 
энергоэффективности 
для условий 
навигационных 
неопределенностей во 
внутреннем 
судоходстве» / П.С. 
Суворов, Т.В. 
Тарасенко, В.И. 
Залож. 
Автоматизация 
судовых технических 
средств.2019. Вып.25 
с.90-100. 
4. Принципы 
определения 
индикаторов 
энергоэффективности 
для судов внутреннего 
плавания / П.С. 
Суворов, Т.В. 
Тарасенко, В.И. Залож 
// Вісник 



Східноукраїнського 
національного 
університету імені 
Володимира Даля. - 
2018. - № 2[243]. - С. 
203-207. 
5. Суворов, П.С. 
Оценка факторов, 
определяющих 
энергоэффективность 
судов внутреннего 
плавания [Текст] / 
П.С.Суворов, 
Т.В.Тарасенко, 
В.И.Залож // 
Автоматизация 
судовых технических 
средств: научн.-техн. 
сб. – Одесса: ОНМА, 
2018. – Вып. 24. – с. 
94-102. – ISSN 1819-
3293. 
6. Варбанец, Р. А., 
Залож, В. И., 
Тарасенко, Т. В., 
Белоусова, Т. П., & 
Ерыганов, А. В. 
(2020). THE METHOD 
OF ANALYTICAL 
SYNCHRONIZATION 
OF THE WORKING 
PROCESS DATA 
MONITORING IN 
TRANSPORT DIESEL 
ENGINES 
OPERATING. 
Aerospace technic and 
technology, (7), 118-128  
7. Варбанець, Р. А., 
Залож, В. І., 
Тарасенко, Т. В., 
Кучеренко, Ю. М., & 
Клименко, В. Г. 
(2020). Особливості 
аналітичної 
синхронізації даних 
моніторингу робочого 
процесу транспортних 
дизелів в умовах 
експлуатації. Двигуни 
внутрішнього 
згоряння, (1), 13-21 
8. Суворов, П., 
Тарасенко, Т., Залож, 
В., & Максимов, С. 
(2019). Про 
співвідношення 
енергоеффективності 
та екологічності у 
внутрішньому 
судноплавстві. 
ВІСНИК 
СХІДНОУКРАЇНСЬКО
ГО 
НАЦІОНАЛЬНОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ імені 
Володимира Даля, 
(7(255), 64-71
9. Варбанец, Р. А., 
Залож, В. И., 
Тарасенко, Т. В., 
Белоусова, Т. П., & 
Ерыганов, А. В. 
(2020). THE METHOD 
OF ANALYTICAL 
SYNCHRONIZATION 
OF THE WORKING 
PROCESS DATA 
MONITORING IN 
TRANSPORT DIESEL 
ENGINES 



OPERATING. 
Aerospace technic and 
technology, (7), 118-
128. 
10. Zalozh, V., 
Tarasenko, T., & 
Varbanets, R. (2020). 
Efficiency Control 
Improvement Of Diesel 
Engines Conditions By 
Using The Method Of 
Analytical 
Synchronization Of 
Monitored Data. 
Technium: Romanian 
Journal of Applied 
Sciences and 
Technology, 2(7), 151–
159. 
11. Тарасенко Т.В., 
Домбровський В.А., 
Вєртінський В.И. 
Сучасна світова 
вантажна база та 
тенденції розвитку 
морського 
судноплавства. 
Сучасні підходи до 
високоефективного 
використання засобів 
транспорту. 
Матеріали X 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції / За 
загальною редакцією 
Турлак Л.П./ – 
Запоріжжя: АА 
Тандем, 2019. – 211-
214 с.
12. Тарасенко Т.В. Про 
актуальність 
дослідження 
енергоефективності та 
екологічності у 
внутрішньому 
судноплавстві . 
Сучасні підходи до 
високоефективного 
використання засобів 
транспорту. 
Матеріали IX Міжн. 
наук. - практ. конф., 6-
7 грудня 2018 р. 
Збірник тез доповідей 
– Запоріжжя: АА 
Тандем, 2018. 
(Доповідь на 
пленарному засіданні)
13. Тарасенко Т.В. Про 
застосування різних 
підходів до 
управління 
енергоефективністю в 
морському та 
внутрішньому 
судноплавстві. Сучасні 
підходи до 
високоефективного 
використання засобів 
транспорту. 
Матеріали IX Міжн. 
наук. - практ. конф., 6-
7 грудня 2018 р. 
Збірник тез доповідей 
– Запоріжжя: АА 
Тандем, 2018. – 219-
222 с.
14. T.Tarasenko, 
V.Zalozh, S.Maksymov, 
O.Dimoglova. 



Implementation of the 
scope of energy 
efficiency into training 
programs for bachelor's 
level seafarers. 
International scientific-
practical conference 
«Harmonisation of the 
Ukrainian and 
European higher 
education systems: 
changes and 
challenges»,17 January, 
2019, Klaipeda, ISBN 
978-609-481-024-4.
15. Varbanets R., Zalozh 
V., Tarasenko T. The 
Working Process 
Monitoring In 
Transport Diesel 
Engines Operating. 
Achievements of 
modern society: 
abstracts of the 4th 
International scientific 
and practical 
conference, 4-6 
December 2019. 
Cognum Publishing 
House. Liverpool, 
United Kingdom. 2019. 
P.36-41 
16. Тарасенко Т.В., 
Дімоглова О.В. 
Система професійної 
підготовки майбутніх 
суднових механіків в 
Україні. Сучасні 
енергетичні установки 
на транспорті і 
технології та 
обладнання для їх 
обслуговування. 10-та 
Міжнародна науково-
практична 
конференція, 12-13 
вересня 2019 р. – 
Херсон: Херсонська 
державна морська 
академія. – 311-314 с.
17. Дімоглова О.В., 
Тарасенко Т.В. 
Сучасний стан 
професійної 
підготовки та основні 
вимоги до майбутніх 
суднових механіків. 
Стратегічний 
потенціал державного 
та територіального 
розвитку: Матеріали 
III Міжнародної 
науково-практичної 
конференції. 
м.Маріуполь, 9-10 
жовтня; Кривий Ріг: 
Вид. Р.А. Козлов, 2019. 
- 371-374 с. 
18. Тарасенко Т.В. 
Деякі аспекти 
застосування 
візуалізації 
невизначеностей у 
дистанційному 
навчанні судноводіїв. 
Інноваційні підходи 
розвитку 
компетентнісних 
якостей фахівців в 
умовах професійного 
становлення. 



Матеріали IV Міжн. 
наук. - практ. конф., 
24 квітня 2020 р. 
(доповідь на 
пленарному засіданні 
конференції)
19. Тарасенко Т.В., 
Залож В.И., Максимов 
С.Б. Оценка 
энергоэффективности 
в условиях 
неопределенностей 
ограничительных 
факторов во 
внутреннем 
судоходстве. 
Інноваційні підходи 
розвитку 
компетентнісних 
якостей фахівців в 
умовах професійного 
становлення. 
Матеріали IV Міжн. 
наук. - практ. конф., 
24 квітня 2020 р.- 42-
45 с.
20. П.С. Суворов, Т.В. 
Тарасенко, В.И. 
Залож. Снижение 
вредных выбросов в 
атмосферу во 
внутреннем 
судоходстве путем 
повышения 
энергоэффективности. 
Международная 
конференция 
«Столетие высшего 
кораблестроительного 
образования в 
Украине», 27 ноября 
2018 года (Одесский 
национальный 
морской университет).  
21. П. С. Суворов, Т. В. 
Тарасенко, В. И. 
Залож, С. Б. 
Максимов. 
Энергоэффективность 
и экологичность судов 
в Дунайском 
судоходстве. 
Міжнародна науково-
практична 
конференція, 
присвячена пам’яті 
професорів Фоміна Ю. 
Я. і Cеменова В. С. (FS-
2019, 24–28 квітня 
2019, Одеса – Стамбул 
– Одеса), Одеський 
національний 
морський університет. 
Одеса, 2019. – С. 77-81.  
22. П.С. Суворов, Т.В. 
Тарасенко, В.И. 
Залож, С.Б. Максимов. 
Критерии 
энергоэффективности 
и экологичности для 
судов в дунайском 
судоходстве / // 
Збірник наукових 
праць за матеріалами 
ІХ-ї Міжнародної 
науково-практичної 
конференції 
«Транспорт і 
логістика: проблеми 
та рішення», 
Сєвєродонецьк ? 



Одеса ? Вільнюс ? 
Київ, 22-24 травня 
2019р. / 
Східноукраїнський 
національний 
університет ім. В. 
Даля, Одеський 
національний 
морський університет 
– Одеса : КУПРІЄНКО 
СВ, 2019. – с. 130-136.
23. В.И. Залож, Т.В. 
Тарасенко. 
Эксплуатация и 
настройка регулятора 
оборотов ДГ 
WOODWARD 
УДК629.12 . 
Матеріали 8-ї 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції «Сучасні 
енергетичні установки 
на транспорті, 
технології та 
обладнання для їх 
обслуговування» – 
Херсон: Херсонська 
державна морська 
академія., 2017. – С. 
66-74.
24. Тарасенко Т.В. 
Управління 
енергоефективністю 
та енергоефективний 
менеджмент у 
внутрішньому 
судноплавстві. Сучасні 
підходи до 
високоефективного 
використання засобів 
транспорту : 
матеріали XI Міжн. 
наук.-практ. конф. 
Ізмаїл, 3-4 грудня 
2020 р. Запоріжжя : 
АА Тандем, 2020. 234-
236 с. 
25. Тарасенко Т.В. 
Некоторые аспекты 
определения 
транспортной работы 
большегрузных 
составов во 
внутреннем 
судоходстве Сучасні 
виклики і актуальні 
проблеми науки, 
освіти та 
виробництва: 
міжгалузеві диспути 
матеріали VII 
міжнародної науково-
практичної інтернет-
конференції (м.Київ, 
21 серпня 2020 р.) 
Київ, 2020. 131-138 с. 
26. Варбанец Р.А., 
Залож В.И., Тарасенко 
Т.В., Белоусова Т.П., 
Ерыганов А.В., 
Клименко В.Г Метод 
аналитической 
синхронизации 
данных мониторинга 
рабочего процесса 
транспортных 
дизелей в 
эксплуатации ХXV - 
міжнародний конгрес 
двигунобудівників 



Тези доповідей. – 
Харків: Нац. 
аерокосмічний ун-т 
«Харк. авіац. ін-т», 
2020. С. 40-41. 
27. Тарасенко Т.В. 
Некоторые аспекты 
определения 
транспортной работы 
большегрузных 
составов во 
внутреннем 
судоходстве Сучасні 
виклики і актуальні 
проблеми науки, 
освіти та 
виробництва: 
міжгалузеві диспути 
матеріали VII 
міжнародної науково-
практичної інтернет-
конференції (м.Київ, 
21 серпня 2020 р.) 
Київ, 2020. 131-138 с. 
28. Тарасенко Т.В., 
Залож В.И. 
Некоторые аспекты 
оценки 
энергоэффективности 
судов-толкачей 
большегрузных 
составов во 
внутреннем плавании 
"Сучасні енергетичні 
установки на 
транспорті і технології 
та обладнання для їх 
обслуговування 
СЕУТТОО-2020": 
матеріали 11-ї 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції, 08-10 
вересня 2020 р. 
Херсон: Херсонська 
державна морська 
академія, 2020. С. 39-
42. 
3. Участь в атестації 
наукових працівників 
як офіційного 
опонента: 
1. Чередник, 
Володимир 
Миколайович. 
Підвищення 
продуктивності 
ерліфтної установки 
шнековим 
інтенсифікатором
на малих глибинах 
[Текст] : автореф. дис. 
к-та тех. наук: 
05.22.20 / Чередник 
Володимир 
Миколайович; 
Державний ун-
т. інфраструктури і 
технологій . - Київ, 
2019. - 28 с. (захист 
відбувся 10 грудня 
2019 року о 13:00 
годині на засіданні
спеціалізованої вченої 
ради К 26.110.01 у 
Державному 
університеті 
інфраструктури та 
технологій за 
адресою: 04071,
м. Київ, вул. 



Кирилівська, 9, ауд. 
208.) 

2. Калюжний, Олексій 
Вікторович. 
Вдосконалення 
технічної експлуатації 
воднотранспортних 
портових
гідротехнічних споруд 
гравітаційно-
пальового типу [Текст] 
: автореф. дис. к-та 
тех. наук: 05.22.20 / 
Калюжний
Олексій Вікторович; 
Одеський 
національний 
морський університет. 
- Одеса, 2020. - 21 с. 
(захист відбувся 26
листопада 2020 року о 
10 годині на засіданні 
спеціалізованої вченої 
ради Д.41.060.01 в 
Одеському 
національному
морському 
університеті за 
адресою: 65029, м. 
Одеса, вул. 
Мечникова, 34.)
4. Lecture Course "Ship 
Theory and Structure " 
[Text]:  lecture course / 
Тarasenko T.V. – DI NU 
«ОMA», 2019 – 128 p.
5. Тарасенко Т.В, 
входить до складу 
Науково-технічної 
ради приватного 
акціонерного 
товариства 
«Українське 
Дунайське 
пароплавство» - наказ 
по ПрАТ «УДП» від 
01.03.2018 р. № 101 
«Про затвердження 
Положення про 
Науково-технічну раду 
ПрАТ «УДП» та її 
склад»
6. Виконання функцій 
наукового керівника 
НДР №0118U007606, 
тема «Підвищення 
енергоефективності у 
судноплавстві», 
терміни виконання: 
01.01.19-11.12.22 
«Енергетика та 
енергоефективність». 
Згідно з переліком 
пріорітетних 
тематичних напрямів 
наукових досліджень і 
науково-технічних 
розробок на період до 
2020 року, 
затвердженим 
постановою КМУ від 
07.09.2011 №942): 
Енергоефективні 
технології на 
транспорті. Технології 
розроблення та 
використання нових 
видів палива, 
відновлюваних і 
альтернативних 



джерел енергії та 
видів палива. 
Технології 
використання 
скидних 
енергоресурсів. 
Теплонасосні 
технології.
Підвищення 
кваліфікації:
1.Modern teaching 
methods in Energy 
Efficiency and Safety on 
the EU educational 
market» (Certificate № 
IFC-WSSG/wk/2019-
330) Poland, 
Przeworsk, April 2019; 
2.Міжнародне 
стажування Морська 
академія Гарлінгену 
(м. Гарлінген, 
Голандія), Certificate 
of Attendance «The use 
of Full Mission Ship 
Handling Simulators in 
Inland Navigation 
Education and 
Training» 14.06.2019 р.  
3. Міжнародне 
стажування в 
Болгарькому вищому 
військово-морському 
училищі ім. Миколи 
Вапцарова 
(Сертифікат№ 0180 
від 29.12.2020 р.)
4. Erasmus+ 
programme of the 
European Union. 
Participated in Virtual 
training on recognition 
of prior learning " 
General Overview of 
RPL in the Europoean 
Higher Education 
Area", 15.07.2020. 
Jagiellonian University, 
National University 
"Odessa Maritime 
Academy", Donetsk 
State University of 
Management. 
"Qualifications 
recognition support for 
Ukrainian universities" 
609995-EPP-1-2019-1-
PL-EPPKA2-CBHE-SP.
5. Сертифікат з 
англійської мови (В2): 
сертифікат з 
англійської  мови на 
рівні не нижче В2:
Cambridge Assessment 
English № В0501587, 
дата видачі: 
04.10.2019
Методична робота:
 1. Тарасенко, Т.В. 
Конспект лекцій з 
дисципліни «Теорія та 
будова судна» [Текст]:  
конспект лекцій / 
Тарасенко Т.В. – ДІ 
НУ «ОМА», 2019 – 128 
с.
2. Тарасенко, Т.В. 
Конспект лекцій з 
дисципліни «Теорія та 
будова судна» [Текст]: 
конспект лекцій / 



Тарасенко Т.В. – ДІ 
НУ «ОМА», 2019 – 106 
с.  
3. Тарасенко, Т.В. 
Методичні 
рекомендації до 
виконання курсової 
роботи з дисципліни 
«Теорія та будова 
судна» [Текст]: 
методичні 
рекомендації / 
Тарасенко Т.В. – ДІ 
НУ «ОМА», 2018 – 65 
с.
4. Тарасенко, Т.В. 
Електронний курс з 
дисципліни «Теорія та 
будова судна»   на 
платформі Google For 
Education (Google 
Classrom), посилання: 
https://classroom.googl
e.com/c/MTYzOTg0Mz
kwMzc2?cjc=4zqwj5u , 
код курсу 4zqwj5u.

Досвід професійної 
діяльності що 
дозволяє фахово 
викладати освітню 
компоненту 26 років.

Відповідність п. 30 
Ліцензійних умов 
впровадження 
освітньої діяльності:
п1; п2; п3; п6; п8; п10; 
п11; п13; п15; п16; п17; 
п18.

339200 Смирнова 
Ірина 
Михайлівна

Заступник 
директора з 
НПР, 
Основне 
місце 
роботи

Дунайський 
інститут 

Національного 
університету 

"Одеська 
морська 

академія"

Диплом 
спеціаліста, 

Ізмаїльський 
державний 

педагогічний 
інститут, рік 
закінчення: 

2002, 
спеціальність: 

010102 
Початкове 
навчання, 

основи 
інформатики 

та 
обчислювальн

ої техніки, 
Диплом 

спеціаліста, 
Кіровоградськ
ий державний 
педагогічний 
університет 

імені 
Володимира 
Винниченка, 

рік закінчення: 
2012, 

спеціальність: 
010103 

Педагогіка і 
методика 
середньої 

освіти. Фізика, 
Диплом 

спеціаліста, 
Ізмаїльський 
державний 

гуманітарний 
університет, 

20 ОК 09. Фізика Кваліфікація за 
освітою відповідає 
освітній компоненті. 
Наукова діяльність.
1. Наукові публікації 
зокрема у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Sciens Core 
Collection та у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України:
1.K. Andriushchenko, 
D. Stefanyshyn, M. 
Sahaidak, M. Tepliuk, 
O. Buchynska, E. 
Rozmetova, T. Marusei, 
I. Levchenko, I. 
Smyrnova, T. 
Zhytomyrska. Process 
of resources provision 
management of the 
enterprise's activity 
with consideration of 
gender factor // 
Eastern-European 
Journal of Enterprise 
Technologies  
2. Maranov, A., 
Zahorodnia, Y., 
Pozdniakova, V., 
Temerbek, A., 
Danylenko, O., Lysyy, 



рік закінчення: 
2016, 

спеціальність: 
7.01010301 

технологічна 
освіта, Диплом 

магістра, 
Державний 

заклад 
"Луганський 

національний 
університет 
імені Тараса 

Шевченка", рік 
закінчення: 

2018, 
спеціальність: 

015 
Професійна 

освіта, Диплом 
доктора наук 
ДД 007789, 

виданий 
23.10.2018, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 030125, 
виданий 

30.06.2005, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
021819, 

виданий 
23.12.2008, 

Атестат 
професора AП 

001767, 
виданий 

14.05.2020

A., & Smyrnova, I. 
(2021). Structure of 
navigation messages of 
commercial vessel. 
Journal of Management 
Information and 
Decision Sciences, 
24(1), 1-9. 
3.Bezlutska, O., 
Leshchenko, A., 
Zahorodnia, Y., 
Tarasenko, T., 
Sherman, M., 
Smyrnova, 
I.MANAGEMENT 
QUALITIES OF THE 
MARINE CADETS. 
4. Bakhmat, N. , 
Kotliar, L., 
Zhytomyrska, T., 
Slabko, V., Zhurian, V., 
Pilevych, O., Smyrnova, 
I.Pedagogical principles 
of training specialists in 
public administration 
and management in the 
system of vocational 
education. 
5. Smyrnova, I., 
Leshchenko, A. 
,Makarchuk, D., 
Nesterov, O., Bezlutska, 
O., Chumachenko, M. 
Analysis of the main 
sources of errors in GPS 
measurements for 
ensuring the movement 
of ships.
6. Makarenko, L., 
Slabko, V., Kononenko, 
A., Musorina, M., 
Smyrnova, 
I.PEDAGOGICAL 
ASPECTS of 
ENSURING the 
EFFICIENCY of 
EDUCATION of 
APPLICANTS of 
HIGHER EDUCATION 
INSTITUTIONS of 
UKRAINE in the 
PROCESS of 
RESEARCH of 
TECHNICAL 
DISCIPLINES.
7. Smyrnova, I., 
Horbenko, V., 
Lutsyshyn, A., 
Kaminskyi, V., Sasiuk, 
Z., Selivyorstova, T., 
Ienina, I. The method 
of determining the 
probability of affection 
of the semiconductor 
elements under the 
influence of the 
multifrequency space-
time signals.
8. Cмирнова І. М. 
Концептуальні засади 
розвитку 
інформаційно-
технологічної 
підготовки майбутніх 
учителів технологій в 
умовах 
компетентнісного 
підходу. Нова 
педагогічна думка. 
2016. № 4 (88). С. 50–
54.



9. Смирнова І. М. 
Професійне 
використання 
мультимедійних 
технологій у процесі 
методичної 
підготовки майбутніх 
учителів технологій. 
Комп’ютер у школі та 
сім’ї. 2016. № 5(133). 
С. 27–31 
(наукометрична база 
РІНЦ).
10. Смирнова І. М. 
Технології 
розроблення та 
використання 
електронних освітніх 
ресурсів у навчально-
виховному процесі 
вищих педагогічних 
закладів України. 
Наукові записки [Нац 
пед. ун-ту ім. М. П. 
Драгоманова]. Серія: 
Пед. науки/ упоряд. Л. 
Л. Макаренко. Київ : 
Вид-во НПУ ім. М. П. 
Драгоманова, 2016. 
Вип. 131. С. 183–192.
11. Смирнова І. М. 
Технології 
розроблення тестових 
завдань майбутніми 
вчителями технологій 
у ВНЗ. Професійна 
освіта: проблеми і 
перспективи: зб. наук. 
пр. / Ін-т проф.-техн. 
освіти НАПН України. 
Київ : ІПТО НАПН 
України, 2016. Вип. 12. 
С. 98–103.
12. Смирнова І. 
Методичні основи 
розробки електронних 
освітніх ресурсів як 
контенту 
інформаційно-
освітнього середовища 
/ І. Смирнова // 
Науковий вісник 
Інституту професійно-
технічної освіти 
НАПН України. Сер. : 
Професійна 
педагогіка. - 2015. - № 
10. - С. 78-83.  
13. Смирнова І. М. 
Система професійної 
підготовки майбутніх 
учителів технологій до 
розроблення і 
використання 
електронних освітніх 
ресурсів: монографія. 
Київ: Пед. думка, 2017. 
336 с.
14. Cмирнова І.М. 
Аналіз современного 
уровня использования 
электронных 
информационных 
ресурсов. Edukacja ku 
przyszlosci. Т. 4: 
Wyzwania I zaniechania 
w ksztalceniu dopos 
lych. Siedlce: Copyright 
by Siedleckie 
Towarzystwo Naukowe, 
2014. S. 293– 301.



15. Smyrnova I., 
Musorina М. The 
formation of technical 
culture of skippers like 
experience in the 
process of qualification. 
Modern Methodology 
of Science and 
Education: proceedings 
of the II International 
Scientific and Practical 
conference, May 26-27, 
2016, Dubai, UAE / 
International scientific 
and practical 
conference «World 
Science». Ajman 
(United Arab Emirates), 
2016. № 6(10), Vol. 4, 
June 2016. P. 17–20.
16. Smyrnova Iryna. 
System overview of the 
purpose and content of 
information technology 
training of future 
teachers of technologies 
to the development and 
use of e-learning 
resources. Issues of the 
Modernity: proceedings 
of the III International 
Scientific and Practical 
Conference, 27 April 
2017, Dubai, UAE / 
International scientific 
and practical 
conference «World 
Science». Ajman 
(United Arab Emirates), 
2017. № 5(21). Vol. 3, 
May 2017. P. 6–12.
17. Smyrnova Iryna. 
Theoretical aspects of 
the use of electronic 
educational resources 
in professional activity 
of future teachers of 
technology. Journal of 
Vasyl Stefanyk 
Precarpathian National 
University. 2017. Vol. 4, 
No. 1. Р. 140–147 
(наукометричні бази 
Index Copernicus, 
Ulrich’s Periodicals 
Directory, Google 
Scholar, CiteFactor та 
ін.).
18. Smyrnova Iryna. 
Classification of 
electronic educational 
resources and the 
principles of 
development and use of 
future teachers of 
technologies. 
International academy 
journal «Web of 
Scholar». 
Multidisciplinary 
scientific edition. 
September 2017. Vol. 
6(15). P. 46–52 
(наукометрична база 
РІНЦ).
19. Smyrnova Iryna. 
The requirements for 
establishing the esm as 
part of the ivs Izmail 
state university of 
humanities. Formation 



of Knowledge Economy 
as the Basis for 
information society : 
The 4th International 
Scientific seminar, 
Athens, Greece, April, 
29 – May, 8, 2017 / by 
M. M. Yermoshenko 
etc. Kyiv : Nash Format, 
2017. Р. 141–143.
20.SmyrnovaIryna.Clas
sificationofelectroniced
ucationalresourcesandt
heprinciplesofdevelopm
entanduseoffutureteach
ersoftechnologies. 
Internationalacademyjo
urnal «WebofScholar». 
Multidisciplinaryscientif
icedition. September 
2017. Vol. 6(15). P. 46–
52 (наукометрична 
база РІНЦ).
21. Смирнова І. М. 
Електронно-освітні 
ресурси – як чинник 
розвитку сучасної 
системи навчання. 
Науково-методичне 
забезпечення 
професійної освіти і 
навчання : матеріали 
Всеукр. наук.-практ. 
конф., 7, 19 квіт. 2016 
р., м. Київ / Ін-т 
проф.-техн. освіти 
НАПН України ; за 
заг. ред. В. О. 
Радкевич. Київ : ІПТО 
НАПН України, 2016. 
Т. 2. С. 72–75.
22. Гайдаржи А.І., 
Смирнова І.М. 
Цифрові технології як 
засіб формування та 
розвиток 
організаційної 
культури судноводіїв. 
Наукові записки: 
[збірник наукових 
статей] / М-во освіти і 
науки України, Нац. 
пед. ун-т імені 
М.П.Драгоманова; 
укл. Л.Л.Макаренко. 
Київ: Вид-во НПУ 
імені 
М.П.Драгоманова, 
2019. Випуск СXІXVІ 
(146). С. 21-29 (Серія 
пед. науки)
23. Сучасні підходи до 
високоефективного 
використання засобів 
транспорту. 
Колективна 
монографія /за 
загальною редакцією 
В. Чимшир /. – Ізмаїл: 
ДІ НУ «ОМА» – Київ: 
Міленіум, 2020. 472 с

2. Наукове 
керівництво здобувача 
Мусоріної М.О. Захист 
дисертації 13.00.02 – 
Теорія та методика 
навчання (технічні 
дисципліни); 
Національний 
педагогічний 



університет ім. М.П. 
Драгоманова 
23.10.2018 р.
 Наукове керівництво 
здобувача Гайдаржи 
А.І.. Захист дисертації 
13.00.02 – Теорія та 
методика навчання 
(технічні дисципліни); 
Національний 
педагогічний 
університет ім. М.П. 
Драгоманова 
30.10.2020 р.
4. 1. Член 
спеціалізованих 
вчених рад для 
присудження ступеня 
доктора філософії, на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
філософії Іщенко С.М. 
галузь знань 
"Освіта/Педагогіка", 
"Професійна освіта (за 
спеціалізаціями)". 
Національний 
педагогічний 
університет імегні 
М,П, Драгоманова, ДФ 
26.053.019. Наказ № 
280 від 03.03.2021 р.
4.2. Член 
спеціалізованих 
вчених рад для 
присудження ступеня 
доктора філософії, на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
філософії Белан В.Ю. 
галузь знань 
"Освіта/Педагогіка", 
"Професійна освіта (за 
спеціалізаціями)". 
Інститут професійно-
технічної освіти 
НАПН України, ДФ 
26.458.002. Наказ № 
398 від 01.04.2021 р.
4.3. Член 
спеціалізованих 
вчених рад для 
присудження ступеня 
доктора філософії, на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
філософії Козак А.Р. 
галузь знань 
"Освіта/Педагогіка", 
"Професійна освіта (за 
спеціалізаціями)". 
Інститут професійно-
технічної освіти 
НАПН України, ДФ 
26.458.005. Наказ № 
398 від 01.04.2021 р.
4.4. Опанування 
дисертації на здобуття 
наукового ступеня 
кандидата 
педагогічних наук 
Рябухи А.Ю. Захист 
дисертації 13.00.04 – 
теорія і методика 
професійної освіти; 
Полтавський 
національний 
педагогічний 
університет імені В. Г. 
Короленка; 
30.06.2016. 



4.5. Опанування 
дисертації на здобуття 
наукового ступеня 
кандидата 
педагогічних наук 
Якименко Н.О. Захист 
дисертації 13.00.04 – 
теорія і методика 
професійної освіти; 
Полтавський 
національний 
педагогічний 
університет імені В. Г. 
Короленка; 
04.12.2018. 
4.6. Опанування 
дисертації на здобуття 
наукового ступеня 
кандидата 
педагогічних наук 
Нестеренко Т.С. 
Захист дисертації 
13.00.04 – теорія і 
методика професійної 
освіти; 
Кіровоградський 
державний 
педагогічний 
університет імені 
Володимира 
Винниченка; 
10.032016
5.1. Член редакційної 
колегії наукового 
видання, включеного 
до переліку наукових 
фахових видань 
України член 
редакційної колегії 
журналу «Науковий 
вісник Інституту 
професійно-технічної 
освіти НАПН України. 
Професійна 
педагогіка»https://jrnl
s.ivet.edu.ua/index.php
/1/Editorialcollege
5.2. Член редакційної 
колегії збірника 
«Науковий вісник 
Льотної академії. 
Серія: Педагогічні 
науки» (подано до 
міністерства)http://ks
gn.hol.es/en/informatio
n-about-the-edition/
5.3.  Член редакційної 
колегії збірника 
"Науковий часопис 
Національного 
педагогічного 
університету імені М. 
П. Драгоманова. Серія 
5 Педагогічні науки: 
реалії та 
перспективи"http://ch
asopys.ps.npu.kiev.ua/r
edcolegiya

Підвищення 
кваліфікації:
1. Програма 
підвищення 
кваліфікації 
(стажування). 
Иновации в 
образованието. 
Шуменський 
університет «Єпископ 
Константин 
Преславськи». 



12.09.2017-19.09.2017. 
Болгарія. Свідоцтво 
№ 0266/02.10.2017 р. 
(4 кредити (120 
годин)).
2. International 
internship. Logistics 
management and sea 
transport, Educational 
Foundation IIASC. 
Beykos University. 
01.07.2019 - 
30.09.2019 р. 
Туреччина. 
Сертифікат № 
012/0107 2019 р. (6 
кредити (216 годин)). 
3. International 
internship. Maritime 
education and training 
innovations in the 
European higher 
education area. Nikola 
Vaptsarov Naval 
Academy. 29.04.2019-
11.10.2019. Болгарія. 
Сертифікат № 022 від 
11.10.2019 р. (6 
кредити (216 годин)).
4. International 
internship. For 
excellent performance 
completion in program 
of innovation in 
training specialists in 
the maritime industry. 
Maritime school. 
18.11.2019-28.11.2019. 
Дубаї. Сертифікат 2 
від 28.11.2019 р. (1,5 
кредити (48 годин)).
5. International 
internship. Maritime 
education and training 
innovations in the 
European higher 
education area. Nikola 
Vaptsarov Naval 
Academy. 23.09.2019-
21.12.2019. Болгарія. 
Сертифікат № 063 від 
11.10. 2019 р. (6 
кредити (216 годин)).
6.Програма 
підвищення 
кваліфікації . 
Свідоцтво № 165 
Херсонської 
державної морської 
академії,за час 
стажування 
опрацювала теми : 
Методика викладання 
дисципліни "Фізика " 
в закладах вищої 
освіти морського 
профілю,19.03.2021 ( 6 
кредитів)
7.Agreement 09-20 н 
on participation in the 
international academic 
(credit) mobility 
programme від 
09.12.2020.
8. Erasmus+ 
programme of the 
European Union. 
Participated in Virtual 
training on recognition 
of prior learning " 
General Overview of 



RPL in the Europoean 
Higher Education 
Area", 15.07.2020. 
Jagiellonian University, 
National University 
"Odessa Maritime 
Academy", Donetsk 
State University of 
Management. 
"Qualifications 
recognition support for 
Ukrainian universities" 
609995-EPP-1-2019-1-
PL-EPPKA2-CBHE-SP.
9. Сертифікат з 
англійської мови (на 
рівні не нижче В2): 
КПНЗ "Перші 
Київські державні 
курси іноземних мов", 
2017.
Методична робота:
1. Федорова О. В., 
Смирнова І. М. 
Навчально-
методичний посібник 
з дисципліни «Опір 
матеріалів» для 
студентів денної та 
заочної форм 
навчання напряму 
підготовки 6.010103 
Технологічна освіта/ 
упоряд. Федорова О.В. 
Київ: Міленіум, 2017. 
75 с.
2. Федорова О. В., 
Смирнова І. М. 
Навчально-
методичний посібник 
з дисципліни 
«Математичне 
моделювання 
процесів та систем 
механіки» для 
магістрантів 
спеціальності 
8.01010301 
Технологічна освіта/ 
упоряд. Федорова О. 
В. Київ: Міленіум, 
2016. 60 с. 
3. Смирнова І. М. 
Методичні 
рекомендації щодо 
професійної 
підготовки майбутніх 
учителів технологій до 
розроблення і 
використання 
електронних освітніх 
ресурсів: метод. рек. 
Київ: Міленіум, 2017. 
135 с.
4. Смирнова І. М. 
Методичні 
рекомендації щодо 
використання 
електронних освітніх 
ресурсів у процесі 
навчання майбутніх 
учителів технологій 
технічних дисциплін.: 
метод. рек. Київ: 
Міленіум, 2017. 140 с. 
5. Смирнова І.М. 
Методичні 
рекомендації щодо 
використання 
електронних освітніх 
ресурсів у процесі 



навчання майбутніх 
учителів технологій 
технічних дисциплін: 
метод.рекомендаціїї. – 
Київ: Міленіум, 2017.- 
142 с. Рекомендовано 
до друку вченою 
радою Інституту 
професійно-технічної 
освіти Національної 
академії педагогічних 
наук України 
(протокол №8 від 31 
серпня 2016 р.)
6. Смирнова І.М. 
Навчально-
методичний посібник 
з дисципліни 
«Нарисна геометрія і 
креслення»/ За редю 
О.В. Федорової. – 
Київ: Міленіум, 2017.- 
180 с. Рекомендовано 
до друку вченою 
радою Ізмаїльського 
державного 
гуманітарного 
університету 
(протокол №7 від 30 
березня 2017 р.)
7. Федорова О.В., 
Смирнова І.М. 
Навчально-
методичний посібник 
з дисципліни «Опір 
матеріалів» для 
студентів денної та 
заочної форм 
навчання напнріму 
підготовки 6.010103 
Технологічна освіта/ 
Упоряд.: Федорова 
О.В. – Київ: Міленіум, 
2017.- 75 с. 
Рекомендовано до 
друку вченою радою 
Ізмаїльського 
державного 
гуманітарного 
університету 
(протокол №7 від 30 
березня 2017р.)
Аспірант на здобуття 
ступеня доктора 
філософії за 
спеціальністю 271 
«Річковий і морський 
транспорт ДУІТ 
Досвід професійної 
діяльності що 
дозволяє фахово 
викладати освітню 
компоненту 11 років.

Відповідність п. 30 
Ліцензійних умов 
впровадження 
освітньої діяльності:
п1; п2; п3; п4; п8; п10; 
п11; п13; п14; п15; п16; 
п17; 

298946 Черкас 
Олена 
Анатоліївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Дунайський 
інститут 

Національного 
університету 

"Одеська 
морська 

академія"

Диплом 
кандидата наук 

ДK 023423, 
виданий 

14.04.2004

28 ОК 08. Вища 
математика

Кваліфікація за 
освітою відповідає 
освітній компоненті.
Диплом спеціаліста, 
Київський державний 
університет ім. Т.Г. 
Шевченка.
Спеціальність: 
Математика, 
Кваліфікація: 



викладач математики. 
Диплом ЛВ №388985, 
1985 р.
Наукова діяльність.
1. Науковий ступінь: 
кандидат фізико-
математичних наук. 
Наукова 
спеціальність: 
Механіка 
деформівного 
твердого тіла, Тема 
дисертації: Динамічне 
Деформування 
елементів конструкцій 
з композитних 
матеріалів при 
наявності міжфазних 
шарів. Диплом 
кандидата фізико-
математичних наук 
ДK 023423, виданий 
14.04.2004.
2. Наукові публікації 
зокрема у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Sciens Core 
Collection та у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Roman Tymoshenko, 
Vitalii Zagorodnikh, 
Liudmyla Zaika, Mykola 
Mokliuk, Anatolii 
Silveistr, Olena 
Cherkas, and Denys 
Grischenko. 
Mathematical modeling 
of the influence of the 
establishment of the 
initial phases and 
carrier frequencies of 
the aperture confirmed 
phased array antenna// 
Advances in 
Mathematics: Scientific 
Journal 9 (2020), no.12, 
1-10. ISSN: 1857-8365 
(printed); 1857-8438 
(electronic)
2. Professional 
Orientation of 
Mathematical Training 
of the Bachelor in 
Navigation // Scientific 
herald of the Institute 
of vocational education 
and training of NAES of 
Ukraine. Professional 
Pedagogy. – 2019. – № 
1(18),.( O.Cherkas, 
N.Bykovets, 
M.Chumachenko. 
С.109-115)
3. Черкас Е.А. К 
вопросу о 
математическом 
образовании 
специалиста. Новітні 
напрямки 
переоснащення, 
експлуатації та 
ремонту суднових 



систем. Збірник тез 
доповідей VІ 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
Ізмаїльського 
факультету ОНМА, 
Ізмаїл. – 2015. -  С. 
116-117.
4. Черкас Е.А. 
Алгоритм 
формирования 
учебно-методического 
комплекса 
дисциплины. 
Управління якістю 
підготовки фахівців. 
Збірник тез доповідей 
ХХІІІ Міжнародної 
науково-методичної 
конференції Одеської 
державної академії 
будівництва та 
архітектури, Одеса. – 
2018. - С.197.
5. Черкас Е.А. Аппарат 
нечеткой логики для 
разработки 
экспертных систем 
судовождения. 
Сучасні підходи до 
високоефективного 
використання засобів 
транспорту. Збірник 
тез доповідей IХ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції, Ізмаїл: 
ДІ НУ«ОМА». - 2018. - 
С.250-252.
6. Черкас Е.А., 
Чумаченко М. М. 
Применение нечеткой 
логики для оценки 
успеваемости по 
дисциплине. Social 
and Economic Aspects 
of Education in Modern 
Society. Збірник тез 
доповідей VIII 
International Scientific 
and Practical 
Conference, Poland. -  
2018. Vol.2, P.26-29.
7. Черкас Е.А., Черой 
Ю.А. Формирование 
межкультурной 
коммуникативной 
компетентности через 
программы обмена 
студентами. 
Інноваційні підходи 
розвитку 
компетентнісних 
якостей фахівців в 
умовах професійного 
становлення. Збірник 
тез доповідей ІІІ 
Міжнародної 
науковопрактичної 
конференції, Ізмаїл: 
ДІ НУ«ОМА». – 2019. 
-  С. 296-298.
8. Черкас О.А. 
Використання 
платформи google 
classroom у 
викладанні 
математиичних 
дисциплін. 
Інноваційні підходи 



розвитку 
компетентнісних 
якостей фахівців в 
умовах професійного 
становлення. Збірник 
тез доповідей ІV 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції, Ізмаїл: 
ДІ НУ«ОМА». – 2020. 
- С. 202.
9. Черкас О.А. 
Прокторинг – 
зарубіжний досвід. 
Теоретичні та 
практичні аспекти 
розвітку науки та 
освіти. Матеріали II 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції, Львів. – 
2020. - С. 61-62.
10. Черкас О.А. 
Blockchain технології в 
морський індустрії.  
Актуальні проблеми 
економіки, обліку, 
менеджменту та 
права. Збірник тез 
доповідей 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції, Полтава. 
-  2020. - С.13-14.
3. Керування 
переможцем І туру 
Всеукраїнського 
конкурсу студенських 
наукових робіт  2019-
2020 н.р. за 
спеціалізацією 
«Науки про Землю» – 
Кунський М.С.. 
Протокол № 1 від 
01.02.2020р. 
Підвищення 
кваліфікації.
1. Participated in 
intership on «Modern 
teaching methods in 
Energy Efficiency and 
Safety on the EU 
educational market» 
organized by Higher 
School of Social and 
Economic in Przeworsk, 
April 2019 (сертифікат 
№ IFC-
WSSG/WK/2019-
331).180 годин.
2. Certificate Reg.№ 
0178 «Maritime 
education and training 
innovations in the 
european higher 
education area» thet 
took place on 23 
November, 2020 - 29 
December, 2020 Nikola 
Vaptsarov Naval 
Academy. Varna, 
Bulgaria
3. Сертифікат з 
англійської мови (на 
рівні не нижче В2)№ 
20101573803: 
Cambridge Assessment 
English, 2020.
Методична робота:
1. Черкас О.А. 
Методичні 



рекомендації до 
виконання РГР з 
дисципліни «ВИЩА 
МАТЕМАТИКА» для 
студентів 1 курсу 
спеціальності 271 “ 
Річковий та морський 
транспорт”.  Ізмаїл: ДІ 
НУ«ОМА», 2019. – 22 
с.

Досвід професійної 
діяльності що 
дозволяє фахово 
викладати освітню 
компоненту 28 років.

Відповідність п. 30 
Ліцензійних умов 
впровадження 
освітньої діяльності:
п1; п2; п3; п13; п14; 
п15; п16; п17.

304416 Чумаченко 
Марія 
Миколаївна

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Дунайський 
інститут 

Національного 
університету 

"Одеська 
морська 

академія"

17 ОК 08. Вища 
математика

Кваліфікація за 
освітою відповідає 
освітній компоненті.
Диплом спеціаліста, 
Одеський державний 
педагогічний інститут 
ім .К.Д. Ушинського, 
1981, Спеціальність: 
Математика, 
Кваліфікація: Вчитель 
математики. Диплом 
ИВ-І № 013486, 1981. 
Наукова діяльність.
1. Наукові публікації 
зокрема у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Sciens Core 
Collection та у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Smyrnova, I., 
Leshchenko, A., 
Makarchuk, D., Oleg 
Nesterov , Bezlutska, 
O.,Chumachenko 
M.Analysis of the main 
sources of errors in GPS 
measurements for 
ensuring the movement 
of ships .International 
Journal of Emerging 
Trends in Engineering 
Research, 2020, 
8(9),стр. 5593-5597.
2.  Чумаченко М.М. 
Розвиток 
математичної 
готовності інженерів 
морського флоту. 
Збірник тез доповідей 
XIII Міжнародної 
науково – практичної 
конференції «Сучасні 
підходи до 
високоефективного 
використання засобів 
транспорту». Україна, 
Ізмаїл, ДІ НУ "ОМА", 
07.12 2017 С. 266-269.



3.  Быковец 
Н.П.,Чумаченко М.Н. 
Профессиональная 
направленность 
математической 
подготовки курсантов 
морских вузов. 
Збірник тез доповідей 
ХІІІ Міжнародної 
наукової інтернет – 
конференції 
«Питання сучасної 
науки і освіти». 
Україна, Київ, 20-22 
червня 2017 р.С.56-65. 
4. Чумаченко М.М. 
Дистанційна освіта у 
морських вищих 
навчальних закладів / 
Чумаченко М.М. // 
Збірник тез доповідей 
IХ Міжнародної 
науково-практичної 
конференції « Сучасні 
підходи до 
високоефективного 
використання засобів 
транспорту»  
Дунайського інституту 
НУ «Одеська морська 
академія». - Ізмаїл: ДІ 
НУ "ОМА",  6-7 грудня 
2018, С.256-2586.
5. Чумаченко М.М. 
Математична освіта як 
складова професійної 
компетентності 
сучасного фахівця 
морського профілю. 
Збірник тез доповідей 
IІІ Міжнародної 
науково-практичної 
конференції 
«Інноваційні підходи 
розвитку 
компетентнісних 
якостей фахівців в 
умовах професійного 
ставлення».- Ізмаїл: 
ДІ НУ "ОМА", 12-13 
квітня 2019. С.300-
302.
6. Чумаченко М.М. 
Математична 
складова в підготовці 
фахівців морського 
профілю . Збірник тез 
доповідей Х 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції «Сучасні 
підходи до 
високоефективного 
використання засобів 
транспорту». Ізмаїл, 
ДІ НУ "ОМА",  12-14 
грудня 2019. С.251-
253.
7. Чумаченко М.М. 
Підвищення 
ефективності 
вивчення математики 
в морських вищих 
навчальних закладах  
Збірник тез доповідей 
IV Міжнародної 
науково-практичної 
конференції 
«Інноваційні  підходи 
розвитку 
компетентнісних 



якостей фахівців в 
умовах професійного 
ставлення». Ізмаїл, ДІ 
НУ "ОМА", 23-24 
квітня 2020 . С.204-
206.
8. Чумаченко М.М. 
Роль математичної 
освіти в формуванні 
професійної 
компетентності 
сучасного фахівця 
морського профілю. 
Науковий вісник. 
Випуск 2(28).  Збірник 
матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції( з 
міжнародною участю) 
«Сучасні підходи та 
перспективи 
професійного 
розвитку фахівців 
соціономічних 
професій». Україна, 
Вінниця,19 червня 
2020.С.137-140.
9. Чумаченко М.М., 
Чижиков П.М. 
Применение 
операционного 
исчисления в 
электротехнике. 
Збірник тез доповідей 
ХІ Міжнародної 
науково-практичної 
конференції «Сучасні 
підходи до 
високоефективного 
використання засобів 
транспорту». Україна, 
Ізмаїл, 3-4 грудня 
2020р. Запоріжжя: АА 
Тандем, 2020. 580 с. 
С.142 .
10. Чумаченко М.М. 
Роль та можливості 
дистанційної освіти в 
підготовці 
висококваліфікованих 
фахівців морської 
галузі. Збірник тез 
доповідей 
Міжнародної науково-
практична 
конференції «Роль 
інновацій як чинника 
розвитку освітнього 
простору». Дніпро: 
Міжнародний 
гуманітарний 
дослідницький центр, 
26 березня 2021. С. 26-
28.
11. Сучасні підходи до 
високоефективного 
використання засобів 
транспорту. 
Колективна 
монографія /за 
редакцією В. Чимшир 
/ Ізмаїл: ДІ НУ 
«ОМА» 2020 - Київ: 
Міленіум, 2020. – 
с.472. ( Кірсанова В.В., 
Чумаченко М.М. 
Мікропластик як 
екологічна проблема 
світового океану. С. 
327 – 336). 



12. WATER SUPPLY 
AND WASTEWATER 
DISPOSAL. Designing, 
Construction, 
Operation and 
Monitoring. Monografie 
– Politechnika Lubelska 
/ Edited by Henryk 
Sobczuk, Beata 
Kowalska / – Lublin: 
Politechnika Lubelska, 
2020. 348 р. (O. 
Cherkas, N. Tiron-
Vorobiova, N. Bykovets, 
M. Chumachenko. 
Project to improve the 
interactive 
environmental map of 
Ukraine: a new active 
way to slice statistical 
data on state of water 
resources, С. 33-54). 
2. Член журі ІІ етапу 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з 
навчальної 
дисципліни 
«Математика» 14-17 
травня 2019 р. 
Сумський державний 
університет, м.Суми ( 
сертифікат).
Підвищення 
кваліфікації: 
1. Collegium Civitas, 
(certificate 5/2018 
Internationalization of 
Higher Education.New 
and Innovative 
Methods of Education. 
Implementation of 
International 
Educational Projects in 
the EU Financial 
Perspective. 06.11.2018 
- 07.12.2018 Logistics 
management and sea 
transport, Educational 
Foundation IIASC, 
Beykos University 
Turkey 01.07.2019-
30.08.2019
2. Collegium Civitas, 
Certificate NR 5/2018 
of completion of an 
international 
postgraduate practical 
internship / 
International 
postgraduate practical 
internship 
“Internationalization of 
Higher Education. New 
and Innovative 
Methods of Education. 
Implementation of 
International 
Educational Projects in 
the EU Financial 
Perspective”, organized 
by Collegium Civitas, 
6.11.2018-7.12.2018, 
Poland, Warsaw, 
7.12.2018.
Методична робота:
1. Чумаченко М.М. 
Методичні вказівки до 
самостійної роботи з 
навчальної 
дисципліни «Вища 



математика» розділ 
«Ряди» для курсантів 
(студентів) 
спеціальності 271 
«Річковий та 
морський транспорт». 
Ізмаїл: ДІ НУ "ОМА", 
2020 с.40.
2. Чумаченко М.М.  
Методичні вказівки до 
розрахунково-
графічної роботи з 
вищої математики для 
студентів 1 курсу 
заочної форми 
навчання ( 
скороченого терміну 
навчання) 
спеціальності 271 
«Річковий та 
морський транспорт» 
спеціалізації 
«Управління 
судновими 
технічними 
системами і 
комплексами».– 
Ізмаїл: ДІ НУ "ОМА", 
2019. – 24 с.
3. Чумаченко М.М.  
Методичні вказівки до 
розрахунково-
графічної роботи з 
вищої математики для 
студентів 2 курсу 
заочної форми 
навчання ( 
скороченого терміну 
навчання) 
спеціальності 271 
«Річковий та 
морський транспорт» 
спеціалізації 
«Управління 
судновими 
технічними 
системами і 
комплексами».– 
Ізмаїл: ДІ НУ "ОМА",  
2019. – 28 с.

Досвід професійної 
діяльності що 
дозволяє фахово 
викладати освітню 
компоненту 17 років.

Відповідність п. 30 
Ліцензійних умов 
впровадження 
освітньої діяльності:
п1; п3; п13; п14; п15; 
п16; п17.

304260 Романовська 
Ольга 
Романівна

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Дунайський 
інститут 

Національного 
університету 

"Одеська 
морська 

академія"

18 ОК 07. 
Англійська 
мова

Кваліфікація за 
освітою відповідає 
освітній компоненті.
Диплом спеціаліста 
видано закладом: 
Ізмаїльський 
державний 
педагогічний інститут, 
Рік закінчення: 1998, 
Спеціальність: 
іноземні мови, 
англійська та 
німецька мови, 
Кваліфікація: 
викладач англійської 
та німецької мов. 



Диплом СК 10574578 
від 30.06.1998 р.
Наукова діяльність.
1. Наукові публікації 
зокрема у 
періодичних 
виданнях:
1. Romanovska O.R., 
Stepanov M.G.  
Electronic and Internet 
Collages in Teaching 
English for Seafarers. 
Сучасні підходи до 
високоефективного 
використання засобів 
транспорту. 
Матеріали VIII 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції. – Ізмаїл: 
ДІ НУ «ОМА», 2017. – 
С. 204-206. 
2. Romanovska O.R., 
Parasinchuk V.V.  
Internet Collages in 
Teaching English for 
Seafarers. Стратегічні 
імперативи сучасного 
менеджменту та 
актуальні проблеми 
соціально-
психологічного 
розвитку 
компетентнісних 
якостей фахівців 
морської галузі. 
Матеріали 
міжнародної науково-
практичної 
конференції. - Ізмаїл: 
ДІ НУ «ОМА», 2018. – 
С.157-160.
3. Romanovska O.R., R. 
Parfyonov. Effective 
Self-learning of cadets 
during voyage. 
Іноваваційні підходи 
розвитку 
компетентнісних 
якостей фахівців в 
умовах професійного 
ставлення. Матеріали 
ІІІ міжнародної 
науково-практичної 
конференції . Ізмаїл : 
ДІ НУ "ОМА" , 2019 . 
c.232 - 234.
4. Romanovska O.R., 
M. Stepanov. 
Peculiarities of Working 
with Filipinos. 
Іноваваційні підходи 
розвитку 
компетентнісних 
якостей фахівців в 
умовах професійного 
ставлення. Матеріали 
ІІІ міжнародної 
науково-практичної 
конференції . Ізмаїл : 
ДІ НУ "ОМА" , 2019 . 
с.234 - 236.
5. Kapatsyna I. I. 
Romanovska O.R.Basic 
advice for first contract 
cadets. Сучасні 
підходи до 
високоефективного 
використання засобів 
транспорту: матеріали 
XI міжн.наук.-



практ.конф. 
Запоріжжя : АА 
Тандем, 2020. м. 
Ізмаїл, 3-4 грудня 
2020 р. Запоріжжя: 
АА Тандем, 2020. С. 
438-440.
6. Maslova D. I., 
Romanovska O.R. 
Difficulties during 
studies and voyages of 
female cadets.Сучасні 
підходи до 
високоефективного 
використання засобів 
транспорту: матеріали 
XI міжн.наук.-
практ.конф. 
Запоріжжя : АА 
Тандем, 2020. м. 
Ізмаїл, 3-4 грудня 
2020 р. Запоріжжя: 
АА Тандем, 2020. 
С.440-443.
Підвищення 
кваліфікації:
1.The international 
postgraduate practical 
internship. Maritime 
education and training 
innovations in the 
European higher 
education area. 
Lithuanian Maritime 
Academy. On 8-31 
Оctober, 2018. Klaipeda 
Certificate № 2018/24.
Методична робота:
1. Романовська О.Р. 
Робочий зошит з 
дисципліни 
«Англійська мова» 
для курсантів ІV курсу 
спеціальності 
«Судноводіння» з 
теми «ColReg». 
/Укл.Романовська О.Р. 
за участю 
Малаховського О.О. - 
Ізмаїл, 2019. - 40 с.
2. Романовська О.Р., 
Желясков В.Я., 
Демченко О.М., 
Константинова Т.М., 
Тимофєєва О.Я., 
Тихонова І.Ю. Air 
Conditioning System, 
Internal Combustion 
Engine. Навчально-
методичні розробки з 
дисципліни 
«Англійська мова за 
професійним 
спрямуванням» для 
інтегрованого 
вивчення розділів: 
“Air Conditioning 
System, Internal 
Combustion Engine ” 
/Укл.: Романовська 
О.Р., Желясков В.Я., 
Демченко О.М., 
Константинова Т.М., 
Тимофєєва О.Я., 
Тихонова І.Ю./ - 
Ізмаїл, 2019. - 65 с. 
3. Романовська О.Р., 
Желясков 
В.Я.,Демченко 
О.М.,Константинова 
Т.М., Тимофєєва 



О.Я.,Тихонова І.Ю. 
Diesel Power Plant, 
Nuclear Power 
Plant//Навчально-
методичні розробки з 
дисципліни 
«Англійська мова за 
професійним 
спрямуванням» для 
інтегрованого 
вивчення розділів: 
“Diesel Power Plant, 
Nuclear Power Plant” 
/Укл.: Романовська 
О.Р., Желясков 
В.Я.,Демченко 
О.М.,Константинова 
Т.М., Тимофєєва 
О.Я.,Тихонова І.Ю./ - 
Ізмаїл, 2019. - 68 с.
4. Practical Guide for 
Marine Engineers: 
навчально-
практичний посібник 
з дисципліни 
«Англійська мова за 
професійним 
спрямуванням». 
/Желясков В. Я., 
Тимофєєва О. Я., 
Маслов І. З., 
Константинова Т. М., 
Тихонова І. Ю., 
Романовська О. Р., 
Демченко О. М. / 
Запоріжжя: Copy Art, 
2020. – 277 с.
Досвід професійної 
діяльності що 
дозволяє фахово 
викладати освітню 
компоненту 25 років.

Відповідність п. 30 
Ліцензійних умов 
впровадження 
освітньої діяльності:
п1; п2; п3; п10; п13; 
п15; п17.

306253 Чиж 
Світлана 
Георгіївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Дунайський 
інститут 

Національного 
університету 

"Одеська 
морська 

академія"

Диплом 
кандидата наук 

ДK 018346, 
виданий 

09.04.2003, 
Атестат 

доцента 02ДЦ 
015089, 
виданий 

19.10.2005

19 ОК 07. 
Англійська 
мова

Кваліфікація за 
освітою відповідає 
освітній компоненті.
Диплом спеціаліста 
видано закладом: 
Ізмаїльський 
державний 
педагогічний інститут, 
Рік закінчення: 1998, 
Спеціальність: 
українська мова і 
література та 
англійська мова, 
Кваліфікація: учитель 
української мови і 
літератури та 
англійської мови. СК 
10574614.
Наукова діяльність.
1. Вчене звання: 
доцент; Науковий 
ступінь: кандидат 
педагогічних наук, 
Наукова 
спеціальність: теорія і 
методика професійної 
освіти. Тема 
дисертації: 
Формування 
готовності майбутніх 
учителів-словесників 



до диференційованого 
навчання молодших 
підлітків. Диплом ДК 
018346 від 09.04.2003.
2. Наукові публікації 
зокрема у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Sciens Core 
Collection та у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. SvitlanaChyzh, 
LiudmylaTurlak, 
YuliiaKorneiko, 
AnnaLeliseienko, 
YuriiBets, 
LiudmylaUsyk. 
Anthology the Study of 
Foreign Languages in 
Institutions Higher 
Education. Systematic 
Revewsin Pharmacy. 
Volume 11, Issue 8, 
2020. P. 481-490. 
2. Сучасні підходи до 
високоефективного 
використання засобів 
транспорту. 
Колективна 
монографія /за 
редакцією 
В.Чимшир/. - Ізмаїл: 
ДІ НУ «ОМА» 2020 - 
Київ: Міленіум, 2020. 
472 С.  (Чиж С.Г. 
Проблеми 
професійного 
спілкування 
майбутніх суднових 
механіків у складі 
багатонаціональних 
екіпажів). C. 462-471.
3. Чиж С.Г. 
Использование 
электронного 
учебника на уроке 
английского языка: 
тези Міжнародної 
конференції 
(Молдова) “Cercetari 
actuale de lingvistica 
romana”, 2 травня 
2016 р. С.290-296. 
4. Чиж С.Г.  
Использование 
информационных 
технологий для 
изучения английского 
языка детьми с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья: тезисы ІІ 
международной 
научно-практической 
конференции 
«Инклюзивное 
образование: 
направления, 
проблемы, решения». 
Бэльцы. 7 октября 
2016. С.175-180. 
5. Chyzh S.G. The 
significance of the 



course “English” in 
preparing future 
navigators. 
Міжнароднаконферен
ція “Pedagogy in EU 
countries and Ukraine 
at the modern stage”. 
м.Бая-Маре, Румунія, 
21-22 грудня 2018 р. 
С.117-120. 
6. Chyzh S.G. The 
problem of future 
navigator’s 
professionally oriented 
communication for 
safety at sea. 
Міжнароднаконферен
ція«Воднийтранспорт
: 
сучаснийстантаперспе
ктивирозвитку». Київ. 
16-17 травня 2019 р. С. 
117-120.
7. Чиж С.Г. Some 
Problems of Forming 
Foreign Competence of 
Future Marine 
Engineers. Матеріали 
Х міжнародної 
науково-практичної 
конференції «Сучасні 
підходи до 
високоефективного 
використання засобів 
транспорту», м. 
Ізмаїл,12-14 грудня 
2019 р. С. 249-251.
8. Chyzh S.G. The 
problem of formation 
the future seafarers’ 
communicative 
competence. 
Міжнародна науково-
практична 
конференція 
«Гуманітарна наука 
ХХІ століття: сучасні 
виклики в галузі 
права, освіти, 
соціальних та 
поведінкових наук». 
Матеріали заочної 
міжнародної науково-
практичної 
конференції (м. 
Чернігів, 06 листопада 
2020 року). С. 324-327.
9. Chyzh S.G. The 
Formation of 
Communicative 
Competence of the 
Future Marine 
Engineers.Сучасні 
підходи до 
високоефективного 
використання засобів 
транспорту: 
Матеріали XI Міжн. 
наук.-практ. конф. 
Ізмаїл, 3-4 грудня 
2020 р. Запоріжжя: 
АА Тандем, 2020. 578 
с. С. 379-381. 
3. Наявність патентів:
1. Договір № 127-19-
НТ Про розподіл 
майнових прав на 
службовий твір 
«Проблеми 
формування 
іншомовної 



компетентності 
майбутніх 
судноводіїв» 28 
червня 2019 року.
2. Договір № 128-19-
НТ Про розподіл 
майнових прав на 
службовий твір 
«Іншомовне 
професійно-
орієнтоване 
спілкування 
судноводіїв як 
запорука безпеки на 
морі» 28 червня 2019 
року.
3. Договір № 129-19-
НТ Про розподіл 
майнових прав на 
службовий твір «The 
significance of the 
course “English” in 
preparing future 
navigators» 28 червня 
2019 року. 
4. Договір № 130-19-
НТ Про розподіл 
майнових прав на 
службовий твір «The 
problem of future 
navigator’s 
professionally oriented 
communication for 
safety at sea» 28 
червня 2019 року.
3. Договір № 131-19-
НТ Про розподіл 
майнових прав на 
службовий твір 
«Методичні 
рекомендації до 
практичних занять та 
самостійної роботи 
студентів з навчальної 
дисципліни 
«Англійська мова» 28 
червня 2019 року.
4. Керівництво 
студентом, який став 
переможцем ІІ туру 
Всеукраїнського  
конкурсу студентських 
наукових робіт 
2020/2021 н.р., 
протокол засідання 
конкурсної комісії 
Дунайського 
інститутуту 
Національного 
університету «Одеська 
моська академія» № 1 
від 01.02.2021 р.
Підвищення 
кваліфікації:
1. International 
internship European 
Socio-Technical 
University (Poland), 
Beykoz University 
(Turkey) “Logistics 
management at sea 
transport”, Educational 
Fundation IIASC, 
01.07.2019-30.09.2019. 
Certificate № 
022/0107.
2. International 
internship Maritime 
education and training 
innovations in the 
European higher 



education area, Nicola 
Vaptsarov Naval 
Academy (м. Варна, 
Болгарія), 29.12.2020 
р. Reg. № 0175.
Методична робота:
1. Методичні 
рекомендації до 
практичних занять та 
самостійної роботи 
студентів з навчальної 
дисципліни 
«Англійська мова» 
(для студентів І курсу 
денної та заочної 
форм навчання 
спеціальності 271 
Річковий та морський 
транспорт 
спеціалізації 
«Судноводіння» / С.Г. 
Чиж. Ізмаїл, 
Видавництво 
«Курьер-принт», 
2018. 26 с.
2. Методичні 
рекомендації до 
виконання 
контрольних робіт 
(для студентів І курсу 
заочної форми 
навчання з навчальної 
дисципліни 
«Англійська мова» 
спеціальності 271 
Річковий та морський 
транспорт 
спеціалізації 
«Навігація та 
управління 
суднами»). Ізмаїл: 
Видавництво 
«Курьер-принт», 
2018. 18 с.
3. Методичні 
рекомендації щодо 
підготовки та 
складання іспиту з 
навчальної 
дисципліни 
«Англійська мова» 
для студентів І курсу 
денної та заочної 
форм навчання 
спеціальності 271 
Річковий та морський 
транспорт 
спеціалізації 
«Навігація і 
управління суднами». 
Ізмаїл: Видавництво 
«Курьер-принт», 
2018. 23 с.

Досвід професійної 
діяльності що 
дозволяє фахово 
викладати освітню 
компоненту 19 років.

Відповідність п. 30 
Ліцензійних умов 
впровадження 
освітньої діяльності:
п1; п2; п3; п12; п13; п 
14; п15; п17.

304250 Желясков 
Василь 
Якович

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 

Дунайський 
інститут 

Національного 
університету 

Диплом 
спеціаліста, 

Ізмаїльський 
державний 

19 ОК 07. 
Англійська 
мова

Кваліфікація за 
освітою відповідає 
освітній компоненті.
Наукова діяльність.



роботи "Одеська 
морська 

академія"

педагогічний 
інститут, рік 
закінчення: 

1995, 
спеціальність:  

, Диплом 
доктора наук 
ДД 010056, 

виданий 
24.09.2020, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 002156, 
виданий 

22.12.2011, 
Атестат 

доцента AД 
003691, 
виданий 

16.12.2019

1. Вчене звання: 
доцент.
Науковий ступінь: 
доктор педагогічних  
наук. Наукова 
спеціальність: 
13.00.04 теорія і 
методика професійної 
освіти. Тема 
дисертації: Теоретичні 
і методичні засади 
підготовки майбутніх 
судноводіїв у вищих 
морських навчальних 
закладах до 
професійної 
комунікативної 
взаємодії. ДД № 
010056 від 24.09.2020 
р. Доцент по кафедрі 
гуманітарних 
дисциплін. АД № 
003691 від 16.12.2019 
р.
2. Наукові публікації 
зокрема у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Sciens Core 
Collection та у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Zheliaskov V., 
Tymofieieva О., 
Kolmykova O., 
Chymshyr V., 
Karpushyna M., 
Bloshchynskyi I. Warm-
Up as a Means of 
Fostering Target-
Language Performance 
in a Particular English 
Class. - Revista 
Romaneasca pentru 
Educatie 
Multidimensionala. - 
Vol 11, No 2 (2019) 
pp.141-159. 
2. Vasyl Zheliaskov, 
Volodymyr 
Krasnopolskyi, Tetiana 
Sharhun, Victoriia 
Ihnatenko, Iryna 
Hinsirovska, Oksana 
Tymofyeyeva. The 
Impact of European 
Educational Integration 
on the Process Study of 
Foreign Languages in 
Institutions of Higher 
Education of Ukraine. 
Vol 11, Issue 10, Oct-
Nov 2020.
3. Желясков В.Я. 
Морська англійська 
мова як засіб ведення 
професійної 
комунікативної 
взаємодії судноводіїв. 
Наукові записки. 
Серія : Педагогічні 
науки, випуск 174. 
Кропівницький, 2019, 
С. 101-104



4.  Желясков В.Я. 
Концепція підготовки 
майбутніх судноводіїв 
до професійної 
комуникативної 
взаємодії. 
Причорноморський 
науково-дослідний 
інститут економіки та 
інновацій. 
Інноваційна 
педагогіка. Науковий 
журнал. Одеса, 2019. 
Випуск 16.Том 1. С. 64-
67. 
5.  Желясков В.Я. 
Компетентність 
викладача англійської 
мови у професійному 
середовищі майбутніх 
судноводіїв. Наукові 
записки Бердянського 
державного 
педагогічного 
університету. Серія: 
Педагогічні науки, 
випуск 1. Бердянськ, 
2019. - С. 255-264. 
6. Желясков В.Я. 
Зарубіжний досвід 
підготовки майбутніх 
судноводіїв до 
професійної 
комунікативної 
взаємодії. Науковий 
часопис 
Національного 
педагогічного 
університету імені 
М.П. Драгоманова. 
Сер. 5. Педагогічні 
науки: реалії та 
перспективи. 2019. № 
70. С. 91-96.
7.  Желясков В. Я. 
Професійне 
спілкування як 
передумова 
комунікативної 
взаємодії майбутніх 
судноводіїв. Збірник 
наукових праць 
Національної академії 
Державної 
прикордонної служби 
України. Серія : 
педагогічні науки. 
Хмельницький : Вид-
во НАДПСУ, 2018. 
Вип. 3(14). С. 189–198.
8. Желясков В.Я. 
Іншомовна 
комунікативна 
компетенція як 
складова формування 
професійної 
компетентності 
майбутнього фахівця 
флоту. Матеріали Х 
міжнародної науково-
практичної 
конференції " Сучасні 
підходи до 
високоефективного 
використання засобів 
транспорту", м. 
Ізмаїл,12-14 грудня 
2019 р. С. 85-86.
9. Желясков В. Я., 
Даниленко О. Б. 
Методологічні 



підходи системи 
підготовки майбутніх 
судноводіїв до 
професійної 
комунікативної 
взаємодії. East 
European Scientific 
Journal. 2019. № 6 
(46), рart 5. Р. 27–33. 
10. Желясков В.Я. 
Психолого-
педагогічний підхід до 
проблеми розвитку 
особистості у вищій 
школі засобами 
іноземної мови. 
Міжнародна науково-
практична 
конференція 
«Гуманітарна наука 
ХХІ століття: сучасні 
виклики в галузі 
права, освіти ,права та 
поведінкових наук». 
Матеріали заочної 
міжнародної науково-
практичної 
конференції ( м. 
Чернігів, 06 листопада 
2020 року). С. 304-
307. 
11. Желясков В.Я. 
Компетентнісний 
підхід як одна з 
підстав оновлення 
процесу підготовки 
майбутніх фахівців 
флоту у вищій школі. 
Сучасні підходи до 
високоефективного 
використання засобів 
транспорту : 
матеріали XI Міжн. 
наук.-практ. конф. 
Ізмаїл, 3-4 грудня 
2020 р. Запоріжжя : 
АА Тандем, 2020. 578 
с. С. 342-346 
12. Желясков В. Я. 
Системний підхід у 
підготовці майбутніх 
судноводіїв до 
професійної 
комунікативної 
взаємодії. Професійне 
становлення 
особистості: проблеми 
і перспективи : 
матеріали Х Міжнар. 
наук.-практ. конф. (м. 
Хмельницький, 7–8 
листопада 2019 р.) / 
Хмельницький 
національний 
університет. 
Хмельницький, 2019. 
С. 35-36. 
13. Желясков В. Я. 
Компетентнісний 
підхід у підготовці 
майбутніх судноводіїв 
до професійної 
комунікативної 
взаємодії. Освітньо-
наукове забезпечення 
діяльності складових 
сектору безпеки і 
оборони України : 
матеріали Міжнар. 
наук.-практ. конф. (м. 
Хмельницький, 22 



листопада 2019 р.) / 
Національна академія 
Державної 
прикордонної служби 
України імені Богдана 
Хмельницького. 
Хмельницький, 2019. 
С. 403-406.
14. Zheliaskov V., 
Chymshyr V. The 
essence and problem of 
competence approach 
as a new didactic 
paradigm in foreign 
didactic studies. The 
Actual Problems of the 
World Today. London : 
Sciemcee Publishing, 
2019. Volume 2. Р. 57–
68.
15. Сучасні підходи до 
високоефективного 
використання засобів 
транспорту. 
Колективна 
монографія /за 
редакцією 
В.Чимшир/. - Ізмаїл: 
ДІ НУ «ОМА» 2020 - 
Київ: Міленіум, 2020. 
472 С.  (Желясков В. 
Я., Турлак Л.П. 
Особливості 
виникнення та 
розвитку ідей 
компетентнісного 
підходу у вітчизняній 
дидактиці під час 
підготовки майбутніх 
фахівців флоту). С. 
379-388.
16. Желясков В.Я. 
Підготовка майбутніх 
судноводіїв до 
професійної 
комунікативної 
взаємодії у вищих 
морських навчальних 
закладах: теорія і 
практика: монографія 
/ В.Я. Желясков. - 
Запоріжжя, АА 
Тандем, 2020. – 456 С.
3. Відповідальний 
виконавець науково-
дослідного проекту 
кафедри гуманітарних 
дисциплін ДІ НУ 
«ОМА» "Психолого-
педагогічні, 
соціально-
лінгвістичні 
дослідження у процесі 
підготовки 
компетентних 
фахівців морської 
галузі" (державний 
реєстраційний номер 
0118U007604 з 01.19 
по 12.22 рр.)
Підвищення 
кваліфікації:
1. Malopolska School of 
public Administration 
University of 
Economics in Krakow 
"New and innovative 
teaching methods", 12 
De4bruary - 02 March 
2018.Certificate № 
1680/WSAP/2018



2.The international 
postgraduate practical 
internship. Maritime 
education and training 
innovations in the 
European higher 
education area. 
Lithuanian Maritime 
Academy. On 8-31 
Оctober, 2018. 
Klaipeda. Certificate № 
2018/33. 
3. International 
internship European 
Socio-Technical 
University (Poland), 
Beykoz University 
(Turkey), “Logistics 
management at sea 
transport”, Educational 
Fundation IIASC, 
01.07.2019-30.09.2019. 
Certificate № 
023/0107.
4. International 
internship. Maritime 
education and training 
innovations in the 
European higher 
education area, Nicola 
Vaptsarov Naval 
Academy (м. Варна, 
Болгарія) 29 April – 11 
October, 2019. Reg. № 
007
5. International 
internship. Maritime 
education and training 
innovations in the 
European higher 
education area, Nicola 
Vaptsarov Naval 
Academy (м. Варна, 
Болгарія), 29.12.2020 
р. Reg. № 0189
6. Участь у Програмі 
міжнародної та 
національної 
академічної 
мобільності 
(кредитної) 
«Академічна 
мобільність 2021» з 11 
січня 2021 року. Наказ 
№ 17/орг від 
06.01.2021 р. Договір 
09-20 н. від 
09.12.2020 р.
Методична робота:
1. Желясков В.Я., 
Тихонова І.Ю. 
Mooring. Навчально-
методичний 
практикум з 
дисципліни 
«Англійська мова за 
професійним 
спрямуванням» щодо 
вивчення розділу: 
«Mooring» для 
курсантів/студентів 3 
к. спеціалізації 
«Судноводіння». 
2. Желясков В.Я., 
Колмикова О.О. 
Collisions at sea. 
Human improper 
communications that 
leads to 
accidents/incidents at 
sea Навчально-



методичний 
практикум з 
дисципліни 
«Англійська мова за 
професійним 
спрямуванням» для 
вивчення розділів: 
«Collisions at sea. 
Human improper 
communications that 
leads to 
accidents/incidents at 
sea.2019 р.
3. Желяскова В.Я., 
Колмикова О.О. 
Навчально-
методичний 
практикум з 
дисципліни 
«Англійська мова за 
професійним 
спрямуванням» для 
вивчення розділів 
”Collisions at Sea. 
Salvage Operations and 
Security” .2019 р.
3. Желясков В.Я. 
Навчально-
практичний посібник. 
Practical Guide for 
Marine Engineers.
4. Желясков В.Я., 
Тимофєєва О.Я., 
Маслов І.З., 
Константинова Т.М., 
Тихонова І.Ю., 
Романовська О.Р. 
Ізмаїл, 2020. Вид. 
«Copy Art», 
Запоріжжя. 276 С.

Досвід професійної 
діяльності що 
дозволяє фахово 
викладати освітню 
компоненту 19 років.

Відповідність п. 30 
Ліцензійних умов 
впровадження 
освітньої діяльності:
п1; п2; п3; п6; п8; п10; 
п13; п15; п16; п17.

304253 Березовська 
Вікторія 
Вікторівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Дунайський 
інститут 

Національного 
університету 

"Одеська 
морська 

академія"

Диплом 
спеціаліста, 

Ізмаїльський 
державний 

гуманітарний 
університет, 

рік закінчення: 
2004, 

спеціальність: 
010103 

Педагогіка і 
методика 
середньої 

освіти. Історія, 
Диплом 
магістра, 

Ізмаїльський 
державний 

гуманітарний 
університет, 

рік закінчення: 
2005, 

спеціальність: 
010103 

Педагогіка і 
методика 
середньої 

13 ОК 06. 
Суспільство і 
держава

Кваліфікація за 
освітою відповідає 
освітній компоненті.
Наукова діяльність.
1. Вчене звання: 
доцента; Науковий 
ступінь: кандидат 
історичних наук, 
(07.00.01) з історії 
України.
Тема кандидатської 
дисертації: 
«Румунська спільнота 
Одещини в роки 
незалежності України 
(1991-2011 рр.). 
Диплом  ДК № 
016028 від 
10.10.2013Доцент 
кафедри гуманітарних 
дисциплін, атестат 
12ДЦ №045229
2. Наукові публікації 
зокрема у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 



освіти. Історія, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 016028, 

виданий 
10.10.2013, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

045229, 
виданий 

15.12.2015

наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Sciens Core 
Collection та у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. A Syniavska, T 
Sharhun, O Lauta, I 
Bets, M Yarmolenko, V 
Berezovska Historical 
and pedagogical aspects 
of forms and methods 
of learning foreign 
languages in 
institutions of higher 
education of Ukraine. 
Systematic Reviews in 
Pharmacy. A 
multifaceted review 
journal in the field of 
fharmacy 2020;11(8) - 
P. 491-498
2. БерезовськаВ.В. 
Монархічні 
організації Бессарабії 
(1905 – 1917 рр.). 
Інтелігенція і влада. 
Серія: Історія. - Одеса, 
2016. - Вип. 35. – С. 19-
32.
3. БерезовськаВ.В. 
Розвиток Бессарабії за 
часів румунського 
панування: освітньо-
конфесійний аспект 
(1918-1940 рр.). 
Часопис української 
історії. За ред. доктора 
історичних наук, 
професора А.П. 
Коцура. – Київ, 2016. – 
Вип. 29. – С. 31-37.
4. Березовська В.В. 
Зимові свята 
молдаван Бессарабії у 
ХІХ ст. (за 
матеріалами 
«Кишинівських 
єпархіальних 
відомостей»). 
Науковий вісник 
Ізмаїльського 
державного 
гуманітарного 
університету: збірник 
наукових праць. – 
Ізмаїл, 2017. – Вип. 36. 
– С. 156-160.
5. Березовська В.В. 
Судноплавство й 
торгівля в житті 
населення Південної 
Бессарабії (кінець 70-х 
років ХІХ ст. – 1910 
р.). Науковий вісник 
Ізмаїльського 
державного 
гуманітарного 
університету: збірник 
наукових праць. Серія 
«Історичні науки». – 
Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 
2019.- Вип. 40. – С. 15-
23.
6. Березовська В.В 
Дорадянські фонди 
Ізмаїльського архіву. 



Соціум. Документ. 
Комунікація: збірник 
наукових статей. Вип. 
6. Серія «Історичні 
науки» ред. колегія: 
Коцур В.П. (голов. 
ред.) та ін. – 
Переяслав-
Хмельницький, 2020. 
– С. 18-25.
7. Березовська В.В. 
Особливості адаптації 
моряків в умовах 
судна. Сучасні підходи 
до високоефективного 
використання засобів 
транспорту: 
Матеріали VІІІ 
Міжнародної науково 
– практичної 
конференції. -Ізмаїл: 
ДІ НУ «ОМА» - 2017 
р., с. 23-25.
8. Березовська В.В. 
Психоемоційна 
складова як фактор 
виникнення 
аварійності на судні. 
Стратегічні 
імперативи сучасного 
менеджменту та 
актуальні проблеми 
соціально-
психологічного 
розвитку 
компетентнісних 
якостей фахівців 
морської 
галузі:Матеріали ІІ 
Міжнародної науково 
– практичної 
конференції. -Ізмаїл: 
ДІ НУ «ОМА» - 2018 
р., с. 16-17.
9. Березовська В.В. 
Комплексна допомога 
морякам Одеського 
регіону на прикладі 
благодійної 
організації «Фонд 
допомоги морякам 
«Ассоль»». Сучасні 
підходи до 
високоефективного 
використання засобів 
транспорту: 
Матеріали ІХ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції. – Ізмаїл: 
ДІ НУ «ОМА» 2018 р., 
с. 13-16.
10. Berezovska V. 
Development of Cross-
Border  Cooperation in 
the «Lower Danube 
Euroregion». Journal of 
Danubian Studiesand 
Research. - Vol 8, No 2 
(2018) – P. 405-410.
11. Березовська В.В. 
Вплив клімато-
географічних умов на 
фізичний та 
психологічний стан 
працівників морської 
галузі та шляхи 
допомоги у вирішенні 
цього питання. 
Сучасні підходи до 
високоефективного 



використання засобів 
транспорту: 
Матеріали X 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції /За 
загальною редакцією 
Турлак Л.П./ – 
Запоріжжя: АА 
Тандем, 2019. – С. 19-
23.
12.  Viktoria 
Berezovska, Oksana 
Tymofyeyeva. The 
organization of 
handicraft guild and 
craft production on 
Volyn (end of the 
XVIII-th – beginning of 
the XX-th centuries). 
Danubius, XXXVIII-
Supliment, Galati, 
2020. - P. 25-45
13. Історія і 
цивілізація Нижнього 
Дунаю. Колективна 
монографія. 
(Березовська В.В. 
Розбудова 
торговельного 
судноплавства на 
Дунаї (перша 
половина ХІХ ст.). – 
Браїла, Ізмаїл, Кагул, 
Галац: Видавництво 
Істріус, 2018. – С. 102-
107.
14. Сучасні підходи до 
високоефективного 
використання засобів 
транспорту. 
Колективна 
монографія /за 
редакцією 
В.Чимшир/. - Ізмаїл: 
ДІ НУ «ОМА» 2020 - 
Київ: Міленіум, 2020. 
472 С.  (Березовська 
В.В., Ковальжи Н.Г. 
Судноплавство в житті 
населення Північно-
Причорноморського 
регіону). С. 412-422.
Підвищення 
кваліфікації:
1. International 
internship European 
Socio-Technical 
University (Poland), 
Beykoz University 
(Turkey), “Logistics 
management at sea 
transport”, Educational 
Fundation IIASC, 
01.07.2019-30.09.2019 
Certificate № 033/0107
Методична робота:
1. Березовська В.В. 
Суспільство і держава: 
методичні вказівки з 
вивчення дисципліни 
і організації 
самостійної роботи 
курсантів та студентів. 
- Ізмаїл: ДІНУ 
«ОМА», 2019. — 115 с.

Досвід професійної 
діяльності що 
дозволяє фахово 
викладати освітню 



компоненту 13 років.

Відповідність п. 30 
Ліцензійних умов 
впровадження 
освітньої діяльності:
п1; п2; п3; п13; п14; 
п15; п16; п17.

304437 Сорока 
Олена 
Михайлівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Дунайський 
інститут 

Національного 
університету 

"Одеська 
морська 

академія"

Диплом 
бакалавра, 

Ізмаїльський 
державний 

гуманітарний 
університет, 

рік закінчення: 
2005, 

спеціальність: 
0101 

Педагогічна 
освіта, Диплом 

спеціаліста, 
Ізмаїльський 
державний 

гуманітарний 
університет, 

рік закінчення: 
2006, 

спеціальність: 
010103 

Педагогіка і 
методика 
середньої 

освіти. 
Українська 

мова та 
література, 

Диплом 
магістра, 
Приватне 

акціонерне 
товариство 

"Вищий 
навчальний 

заклад 
"Міжрегіональ

на Академія 
управління 

персоналом", 
рік закінчення: 

2015, 
спеціальність: 

8.03010201 
психологія, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 051018, 
виданий 

05.03.2019

7 ОК 05. 
Організація 
колективної 
діяльності та 
лідерство

Кваліфікація за 
освітою відповідає 
освітній компоненті.
Наукова діяльність.
1. Кандидат 
психологічних наук 
19.00.09 – психологія 
діяльності в 
особливих умовах. 
Тема: «Формування 
психологічної 
готовності майбутніх 
фахівців мосрького 
транспорту до 
професійної 
діяльності в 
екстримальних 
ситуаціях». Диплом 
ДК № 051018 від 
05.03.2019 р.
Доцент по кафедрі 
навігації і управління 
судном Дунайського 
інституту НУ «ОМА», 
наказ Міністерства 
освіти і науки України 
від 9 лютого 2021 року 
№ 157
2. Наукові публікації 
зокрема у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Sciens Core 
Collection та у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Danylenko, O.B., 
Soroka, O.M., Dukov, 
D.F., Soshnikov, S.G., 
Kramarenko, V.V. 
Application of 
information and 
communication 
technologies and 
simulators to train 
future specialists in 
navigation and ship 
handling. IOP 
Conference Series: 
Materials Science and 
Engineering, 2021, 
1031(1), 012117 
2. Сорока О. М. 
Компоненти 
психологічної 
готовності фахівця 
морського транспорту 
до екстремальних 
ситуацій професійної 
діяльності. Педагогіка 
і психологія 
професійної освіти : 
науково-методичний 
журнал / Голов. ред. 
Ничкало Н. Г. – Львів, 
2016. – Вип. 4. – С. 163 



– 175. 
3. Сорока О. М. 
Шляхи та умови 
формування 
психологічної 
готовності майбутніх 
фахівців морського 
транспорту до 
екстремальних 
ситуацій професійної 
діяльності. Вісник 
Одеського 
національного 
університету. Серія 
«Психологія» / Голов. 
ред. Кононенко О. І. – 
Одеса «Астропринт», 
2016. – Вип. 4 (42). – 
С. 184 – 195. 
4. Сорока О. М. 
Характеристика вимог 
до особистості фахівця 
морського транспорту 
як спеціаліста 
екстремального 
профілю. Проблеми 
екстремальної та 
кризової психології : 
Збірник наукових 
праць / Голов. ред. 
Перелигіна Л. А. – 
Харків : НУЦЗУ, 2016. 
– Вип. 20. – С. 271 – 
282. 
5. Сорока О. М. 
Організація й 
результати 
експериментального 
дослідження з 
формування 
психологічної 
готовності майбутніх 
фахівців морського 
транспорту до 
екстремальних 
ситуацій професійної 
діяльності. Науковий 
вісник Херсонського 
державного 
університету. Серія 
«Психологічні науки». 
– Херсон, 2017. – Вип. 
1. – С. 174 – 180. 
6. Сорока О. М. 
Програма 
формування 
психологічної 
готовності майбутніх 
фахівців морського 
транспорту до 
екстремальних 
ситуацій професійної 
діяльності. Збірник 
наукових праць 
Національної академії 
Державної 
прикордонної служби 
України. Серія: 
психологічні науки 
(друковане видання). 
– Хмельницький: 
НАДПСУ, 2017. – Вип. 
4. – С. 159 – 177. 
7. Сорока О. М. 
Особливості 
прогнозування 
внутрішніх ліній 
психічного здоров’я 
особистості. Науковий 
журнал «Габітус». – 
Одеса, 2020. – Вип. 19. 



С.190-195 
8. Сучасні підходи до 
високоефективного 
використання засобів 
транспорту. 
Колективна 
монографія /за 
редакцією В. 
Чимшир/. – Ізмаїл: ДІ 
НУ «ОМА» 2020 - 
Київ: Міленіум, 2020. 
– 472 c. (Сорока О.М., 
Сапожніков В.Л. 
Застосування 
аутотренінгу в умовах 
екстремальності 
ситуацій професійної 
діяльності фахівця 
морського 
транспорту). С. 29-38.
9. Сорока О. М. Аналіз 
вимог до фахівця 
морського транспорту 
як фахівця 
екстремального виду 
діяльності. 
Бочаровські читання: 
матеріали наук.-
практ. конф. [з 
міжнар. участю], 
присвяч. пам’яті 
проф. С.П. Бочарової 
(м. Харків, 18 берез. 
2016.р.) / МВС 
України, Харків. нац. 
ун-т внутр. справ / 
Голов. ред. Сокуренко 
В. В. – Харків, 2016. – 
С. 98 – 101. 
10. Сорока О. М. 
Екстремальні 
чинники у 
професійній 
діяльності моряків. 
International Scientific-
Practical Conference 
Actual questions and 
problems of 
development of socal 
sciences: Conference 
Proceedings, June 28-
30, 2016. Kielce: Holy 
Cross Universiti. Р. 107 
– 110. 
11. Сорока О. М. 
Аналіз змісту 
психологічної 
готовності фахівців 
морського транспорту 
як представників 
екстремальних видів 
діяльності. 
Міжнародна науково-
практична 
конференція «Реалії 
та перспективи 
розвитку суспільства: 
соціальні, 
психологічні і 
політичні аспекти» : 
Збірник наукових 
праць / Голов. ред. 
Stanislav Mraz – 
Сладковічево, 
Словацька Республіка 
: Університет Данубіус 
ФДППУ, 28–29 
жовтня 2016 р. – С. 110 
– 113. 
12. Сорока О. М. 
Структура 



психологічної 
готовності фахівців 
морського транспорту 
до професійної 
діяльності 
екстремального 
характеру. V 
Міжнародна науково-
практична 
конференція 
«Соціалізація і 
ресоціалізація 
особистості в умовах 
сучасного 
суспільства» 
(SRPCMS) 11 – 12 
листопада 2016 р. – 
Київ, 2016 р. – С. 126 – 
128. 
13. Сорока О. М. 
Результати апробації 
авторської розробки з 
формування 
психологічної 
готовності 
майбутнього фахівця 
морського транспорту 
до екстремальних 
ситуацій на судні. 
Міжнародна науково-
практична 
конференція «Реалії 
та перспективи 
розвитку суспільства: 
соціальні, 
психологічні і 
політичні аспекти» : 
Збірник наукових 
праць / Голов. ред. 
Stanislav Mraz – 
Сладковічево, 
Словацька Республіка: 
Університет Данубіус 
ФДППУ, 10 – 11 
березня 2017 р. – С. 
133 – 136.
14. Сорока О. М. 
Алгоритм дій щодо 
підготовки майбутніх 
фахівців морського 
транспорту до 
діяльності в 
екстремальних 
ситуаціях. Людина та 
соціум: сучасні 
проблеми взаємодії 
(психологічні та 
педагогічні аспекти) : 
Збірник тез наукових 
робіт учасників 
міжнародної науково-
практичної 
конференції (м. Львів, 
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робіт учасників 
міжнародної науково-
практичної 
конференції (19–20 
лютого 2021 р., м. 
Одеса). – Одеса: ГО 
«Південна фундація 
педагогіки», 2021. – с. 
36 – 40 
3. Керівник 
курсантської 
проблемної групи 
«Формування 
стресостійкості 
фахівців річкового та 
морського 
транспорту» з 
20.12.2019 р. 
Протокол засідання 
кафедри НіУС № 5 від 
20.12.2019 р.
4. Наукове 
консультування:
 Наукове 
консультування ТОВ 
«Транзас Україна» з 
05.09.2018 р. Договір 
№ 05-01 від 
13.03.2018 р. 
Додаткова угода № 
12-01 від 05.09.2018 р.
Підвищення 
кваліфікації:
1. The international 
postgraduate practical 
internship program. 
Maritime education and 
training innovations in 
the European higher 
education area. 
Lithuanian Maritime 
Academy. On 8-31 
Оctober, 2018. 
Klaipeda. Certificate 
N2018/25
2. Програма 
підвищення 
кваліфікації 
(стажування) на 
кафедрі морських 
технологій 
Національного 
університету «Одеська 
Морська Академія» з 
05.03.2021 – 
05.04.2021 р. 
Вивчення методик 
викладання 
навчальної 
дисципліни 
«Менеджмент 



морських ресурсів». 
Наказ ректора № 110 
від 03.03.2021 р. 
Довідка № 228 від 
07.04.2021 р.
3. Товариство з 
обмеженою 
відповідальністю, м. 
Черкаси «Центр 
іноземних мов «ЙЕС». 
Сертифікат № 20-366 
від 07.02.2019 р. (120 
годин «Загальної 
англійської мови» 
рівня В2.)
Методична робота:
1. Сорока О. М. 
Соціально-
психологічні 
технології 
менеджменту : 
методичні вказівки до 
виконання 
практичних занять / 
Уклад. О. М. Сорока – 
Ізмаїл : Дунайський 
інститут НУ «ОМА», 
2017. – 39 с. 
2. Сорока О.М. 
Методичні вказівки до 
виконання 
контрольних робіт з 
навчальної 
дисципліни 
«Менеджмент 
морських ресурсів» 
для курсантів та 
студентів напряму 
підготовки 271 
«Морський та 
річковий транспорт» 
/Уклад. О.М. Сорока – 
Ізмаїл: ДІ НУ «ОМА», 
2018. – 39 с. 
3. Сорока О.М. 
Методичні вказівки до 
практичних робіт з 
навчальної 
дисципліни 
«Менеджмент 
морських ресурсів» 
для курсантів та 
студентів напряму 
підготовки 271 
«Морський та 
річковий транспорт» 
/Уклад. О.М. Сорока – 
Ізмаїл: ДІ НУ «ОМА», 
2018. – 37 с. 
4. Сорока О.М./ 
Guidelines for practical 
work in the discipline 
"Maritime resources 
management" / 
compiler Olena Soroka 
– Іzmail, 2020. – P 26.
5. Сорока О.М. 
Конспект лекцій з 
навчальної 
дисципліни 
«Менеджмент 
морських ресурсів» 
для курсантів та 
студентів напряму 
підготовки 271 
«Морський та 
річковий транспорт» / 
Уклад. О.М. Сорока – 
Ізмаїл: ДІ НУ «ОМА», 
2020. – 89 с.
6. Сорока О.М. 



Методичні вказівки до 
самостійної роботи з 
навчальної 
дисципліни 
«Менеджмент 
морських ресурсів» 
для здобувачів освіти 
денної та заочної 
форм навчання 
спеціальності 271 
«Річковий та 
морський транспорт» 
спеціалізації 271.01 
«Навігація і 
управління морським 
суднами» першого 
(бакалаврського) 
рівня освіти./Уклад. 
О.М. Сорока – Ізмаїл: 
ДІ НУ «ОМА», 2021. – 
с.47

Досвід професійної 
діяльності що 
дозволяє фахово 
викладати освітню 
компоненту 7 років.

Відповідність п. 30 
Ліцензійних умов 
впровадження 
освітньої діяльності:
п1; п2; п3; п10; п13; 
п14; п15; п16; п17; п18.

306289 Мазур 
Тетяна 
Миколаївна

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Дунайський 
інститут 

Національного 
університету 

"Одеська 
морська 

академія"

10 ОК 18. Безпека 
та охорона на 
морі

Кваліфікація за 
освітою відповідає 
освітній компоненті.
Диплом спеціаліста 
видано закладом: 
Одеський інститут 
інженерів морського 
флоту, Рік закінчення: 
1992, Спеціальність: 
суднобудівництво і 
судноремонт, 
Кваліфікація: інженер 
- суднобудівник. 
Диплом ТВ № 887198.
Наукова діяльність.
1. Наукові публікації 
зокрема у 
періодичних 
виданнях:
1. Мазур Т. М. Система 
забору даних щодо 
витрати палива згідно 
з додатком VI до 
МАРПОЛ-73/78» 
/Сучасні підходи до 
високоефективного 
використання засобів 
транспорту. 
Матеріали ІХ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції . – 
Запоріжжя: АА 
Тандем. – 2018. – 
С.141-145
2. Мазур Т. Н. 
Мониторинг расхода 
топлива судами в 
соответствии с 



принятыми 
поправками 
приложения VI к 
МАРПОЛ-73/78» / 
Матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції «Сучасні 
тенденції розвитку 
морської галузі, 
безпеки 
судноплавства, 
підготовка моряків у 
відповідальності до 
національних і 
міжнародних вимог»: 
АМІ НУ «ОМА», 2018 
– С. 223-229
3. Мазур Т. Н. 
Кибербезопасность 
судов/ Сучасні 
підходи до 
високоефективного 
використання засобів 
транспорту./ 
Матеріали Х 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції./ За 
загал. ред. Турлак Л. 
П./ – Запоріжжя: АА 
Тандем, 2019. – С. 154-
157
4. ЛихоглядК. А., 
Мазур Т.М. Обробка 
палива та поводження 
з ним на борту 
судна./Збірник 
матеріалів 
Міжнародної науково-
технічної конференції 
«Iнтелектуальні 
технології управління 
транспортними 
процесами». Харків: 
ХНАДУ, 2020. С. 282-
284 
5. Лихогляд К.А, 
Мазур Т.М. Метанол 
как дизельное 
топливо и 
окружающая среда 
/Cучасні підходи до 
високоефективного 
використання засобів 
транспорту: матеріали 
ХІ Міжнародної 
науково-практичної 
конференції, м. 
Ізмаїл, 3-4 грудня 
2020 р. Запоріжжя: 
АА Тандем, 2020. 580 
с 
6. Сучасні підходи до 
високоефективного 
використання засобів 
транспорту. 
Колективна 
монографія /за 
загальною редакцією 
В. Чимшир/. - Ізмаїл: 
ДІ НУ "ОМА" 2020 - 
Київ: Міленіум, 2020. 
472 с. 
Підвищення 
кваліфікації:
1. Підвищення 
кваліфікації 
(стажування) на 
кафедрі безпеки 
життєдіяльності 



Національного 
університету "Одеська 
морська академія" з 
02.06.2016 по 
01.07.2016 р. Наказ 
ректора №134/вкв від 
03 червня 2016 р. 
Довідка №749 від 
17.10.2018 р.
2. International 
postgraduate practical 
inteship "Development 
of innovation in higher 
education of the 
transport field in 
european higher 
education area"; 
14.12.2020 - 05.01.2021 
p., Lithuanian maritime 
academy; Certificate № 
2021/1
Методична робота:
1. Методичні вказівки 
для виконання 
лабораторних робіт з 
дисципліни "Безпека 
та охорона на морі" / 
уклад. Т. М. Мазур, В. 
В. Генчев/. - Ізмаїл: ДІ 
НУ "ОМА". 2020. 68 с.
2. Конспект лекцій з 
дисципліни "Безпека 
та охорона на морі" 
для курсантів та 
студентів 
спеціальності 271 
"Річковий та 
морський 
транспорт"./ уклад. 
Мазур Т. М., 
Даниленко Д. В./. - 
Ізмаїл: ДІ НУ "ОМА", 
2021. 115 с.
3. Методичні 
рекомендації до 
виконання 
практичних занять з 
дисципліни "Безпека 
та охорона на морі" / 
уклад. Мазур Т. М./. - 
Ізмаїл: ДІ НУ "ОМА", 
2019. 83 с.
4. Методичні вказівки 
для виконання 
самостійної роботи з 
дисципліни "Безпека 
та охорона на морі" / 
уклад. Т. М. Мазур/. - 
Ізмаїл: ДІ НУ "ОМА". 
2020. 20 с.

Досвід професійної 
діяльності що 
дозволяє фахово 
викладати освітню 
компоненту 10 років.

Відповідність п. 30 
Ліцензійних умов 
впровадження 
освітньої діяльності:
п3; п13; п15; п16; п17.

306253 Чиж 
Світлана 
Георгіївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Дунайський 
інститут 

Національного 
університету 

"Одеська 
морська 

академія"

Диплом 
кандидата наук 

ДK 018346, 
виданий 

09.04.2003, 
Атестат 

доцента 02ДЦ 

19 ОК 17. 
Англійська 
мова (за 
професійним 
спрямуванням)

Кваліфікація за 
освітою відповідає 
освітній компоненті.
Диплом спеціаліста 
видано закладом: 
Ізмаїльський 
державний 



015089, 
виданий 

19.10.2005

педагогічний інститут, 
Рік закінчення: 1998, 
Спеціальність: 
українська мова і 
література та 
англійська мова, 
Кваліфікація: учитель 
української мови і 
літератури та 
англійської мови. 
Диплом СК 10574614.
Наукова діяльність.
1. Вчене звання: 
доцент; Науковий 
ступінь: кандидат 
педагогічних наук, 
Наукова 
спеціальність: теорія і 
методика професійної 
освіти. Тема 
дисертації: 
Формування 
готовності майбутніх 
учителів-словесників 
до диференційованого 
навчання молодших 
підлітків. Диплом ДК 
018346 від 09.04.2003.
2. Наукові публікації 
зокрема у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Sciens Core 
Collection та у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. SvitlanaChyzh, 
LiudmylaTurlak, 
YuliiaKorneiko, 
AnnaLeliseienko, 
YuriiBets, 
LiudmylaUsyk. 
Anthology the Study of 
Foreign Languages in 
Institutions Higher 
Education. Systematic 
Revewsin Pharmacy. 
Volume 11, Issue 8, 
2020. P. 481-490. 
2. Сучасні підходи до 
високоефективного 
використання засобів 
транспорту. 
Колективна 
монографія /за 
редакцією 
В.Чимшир/. - Ізмаїл: 
ДІ НУ «ОМА» 2020 - 
Київ: Міленіум, 2020. 
472 С.  (Чиж С.Г. 
Проблеми 
професійного 
спілкування 
майбутніх суднових 
механіків у складі 
багатонаціональних 
екіпажів). C. 462-471.
3. Чиж С.Г. 
Использование 
электронного 
учебника на уроке 
английского языка: 
тези Міжнародної 
конференції 



(Молдова) “Cercetari 
actuale de lingvistica 
romana”, 2 травня 
2016 р. С.290-296. 
4. Чиж С.Г.  
Использование 
информационных 
технологий для 
изучения английского 
языка детьми с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья: тезисы ІІ 
международной 
научно-практической 
конференции 
«Инклюзивное 
образование: 
направления, 
проблемы, решения». 
Бэльцы. 7 октября 
2016. С.175-180. 
5. Chyzh S.G. The 
significance of the 
course “English” in 
preparing future 
navigators. 
Міжнароднаконферен
ція “Pedagogy in EU 
countries and Ukraine 
at the modern stage”. 
м.Бая-Маре, Румунія, 
21-22 грудня 2018 р. 
С.117-120. 
6. Chyzh S.G. The 
problem of future 
navigator’s 
professionally oriented 
communication for 
safety at sea. 
Міжнароднаконферен
ція«Воднийтранспорт
: 
сучаснийстантаперспе
ктивирозвитку». Київ. 
16-17 травня 2019 р. С. 
117-120.
7. Чиж С.Г. Some 
Problems of Forming 
Foreign Competence of 
Future Marine 
Engineers. Матеріали 
Х міжнародної 
науково-практичної 
конференції «Сучасні 
підходи до 
високоефективного 
використання засобів 
транспорту», м. 
Ізмаїл,12-14 грудня 
2019 р. С. 249-251.
8. Chyzh S.G. The 
problem of formation 
the future seafarers’ 
communicative 
competence. 
Міжнародна науково-
практична 
конференція 
«Гуманітарна наука 
ХХІ століття: сучасні 
виклики в галузі 
права, освіти, 
соціальних та 
поведінкових наук». 
Матеріали заочної 
міжнародної науково-
практичної 
конференції (м. 
Чернігів, 06 листопада 
2020 року). С. 324-327.



9. Chyzh S.G. The 
Formation of 
Communicative 
Competence of the 
Future Marine 
Engineers.Сучасні 
підходи до 
високоефективного 
використання засобів 
транспорту: 
Матеріали XI Міжн. 
наук.-практ. конф. 
Ізмаїл, 3-4 грудня 
2020 р. Запоріжжя: 
АА Тандем, 2020. 578 
с. С. 379-381. 
3. Наявність патентів:
1. Договір № 127-19-
НТ Про розподіл 
майнових прав на 
службовий твір 
«Проблеми 
формування 
іншомовної 
компетентності 
майбутніх 
судноводіїв» 28 
червня 2019 року.
2. Договір № 128-19-
НТ Про розподіл 
майнових прав на 
службовий твір 
«Іншомовне 
професійно-
орієнтоване 
спілкування 
судноводіїв як 
запорука безпеки на 
морі» 28 червня 2019 
року.
3. Договір № 129-19-
НТ Про розподіл 
майнових прав на 
службовий твір «The 
significance of the 
course “English” in 
preparing future 
navigators» 28 червня 
2019 року. 
4. Договір № 130-19-
НТ Про розподіл 
майнових прав на 
службовий твір «The 
problem of future 
navigator’s 
professionally oriented 
communication for 
safety at sea» 28 
червня 2019 року.
3. Договір № 131-19-
НТ Про розподіл 
майнових прав на 
службовий твір 
«Методичні 
рекомендації до 
практичних занять та 
самостійної роботи 
студентів з навчальної 
дисципліни 
«Англійська мова» 28 
червня 2019 року.
4. Керівництво 
студентом, який став 
переможцем ІІ туру 
Всеукраїнського  
конкурсу студентських 
наукових робіт 
2020/2021 н.р., 
протокол засідання 
конкурсної комісії 
Дунайського 



інститутуту 
Національного 
університету «Одеська 
моська академія» № 1 
від 01.02.2021 р.
Підвищення 
кваліфікації:
1. International 
internship European 
Socio-Technical 
University (Poland), 
Beykoz University 
(Turkey) “Logistics 
management at sea 
transport”, Educational 
Fundation IIASC, 
01.07.2019-30.09.2019. 
Certificate № 
022/0107.
2. International 
internship Maritime 
education and training 
innovations in the 
European higher 
education area, Nicola 
Vaptsarov Naval 
Academy (м. Варна, 
Болгарія), 29.12.2020 
р. Reg. № 0175.
Методична робота:
1. Методичні 
рекомендації до 
практичних занять та 
самостійної роботи 
студентів з навчальної 
дисципліни 
«Англійська мова» 
(для студентів І курсу 
денної та заочної 
форм навчання 
спеціальності 271 
Річковий та морський 
транспорт 
спеціалізації 
«Судноводіння» / С.Г. 
Чиж. Ізмаїл, 
Видавництво 
«Курьер-принт», 
2018. 26 с.
2. Методичні 
рекомендації до 
виконання 
контрольних робіт 
(для студентів І курсу 
заочної форми 
навчання з навчальної 
дисципліни 
«Англійська мова» 
спеціальності 271 
Річковий та морський 
транспорт 
спеціалізації 
«Навігація та 
управління 
суднами»). Ізмаїл: 
Видавництво 
«Курьер-принт», 
2018. 18 с.
3. Методичні 
рекомендації щодо 
підготовки та 
складання іспиту з 
навчальної 
дисципліни 
«Англійська мова» 
для студентів І курсу 
денної та заочної 
форм навчання 
спеціальності 271 
Річковий та морський 
транспорт 



спеціалізації 
«Навігація і 
управління суднами». 
Ізмаїл: Видавництво 
«Курьер-принт», 
2018. 23 с.

Досвід професійної 
діяльності що 
дозволяє фахово 
викладати освітню 
компоненту 19 років.

Відповідність п. 30 
Ліцензійних умов 
впровадження 
освітньої діяльності:
п1; п2; п3; п12; п13; 
п14; п15; п17.

306321 Ковальжи 
Наталія 
Григорівна

Старший 
викладач, 
Суміщення

Дунайський 
інститут 

Національного 
університету 

"Одеська 
морська 

академія"

Диплом 
магістра, 
Одеський 

національний 
морський 

університет, 
рік закінчення: 

2019, 
спеціальність: 
051 Економіка

17 ОК 04. 
Економічна 
теорія

Кваліфікація за 
освітою відповідає 
освітній компоненті.
Наукова діяльність.
Наукові публікації 
зокрема у 
періодичних 
виданнях:
1. Ковальжи Н.Г. 
Визначання 
інвестиційних 
можливостей щодо 
забезпечення і 
сприяння 
інвестиційній 
діяльності 
вітчизняних та 
закордонних 
інвесторів.Тези 
доповідей I 
Міждународна 
наукова-практична 
конференція. 
«Реалізація спільних 
міжданародних 
проектів  та 
реформування 
відносин: наука, 
виробництво і ринок. - 
Одеса 2018 . С 41-43.
2. Ковальжи 
Н.Г.,Чепой Д.В. 
Соціально-економічні 
імперативи сучасного 
менеджменту 
морського транспорту. 
Збірник тез доповідей 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Стратегічні 
імперативи сучасного 
менеджменту та 
актуальні проблеми 
соціально-
психологічного 
розвитку 
компетентнісних 
якостей фахівців 
морської галузі», 
Ізмаїл. – 2018. – С. 88-
90
3. Ковальжи Н.Г. Про 
підхід до соціально-
економічних проблем 
сучасності щодо 
світогляду 
майбутнього 
фахівця.ІІІ 
міжнародна науково-
практична 



конференція. 
Інноваційні підходи 
розвитку 
компетентнісних 
якостей фахівців в 
умовах професійного 
становлення. 12-13 
квітня 2019, м. 
Ізмаїл.2019 р., с.118-
119.
4. Ковальжи Н.Г. 
Транспортування 
грузів морським та 
річковим транспортом 
та його економічна 
складова //Тези IV 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
Інноваційні підходи 
розвитку 
компетентнісних 
якостей фахівців в 
умовах професійного 
становлення (Ізмаїл, 
23 - 24 квітня 2020 
року)с. 94-98.
5. Ковальжи 
Н.Г.,Баришнікова В.В. 
ОСОБЛИВОСТІ 
УПРАВЛІННЯ 
ФІНАНСОВО-
ЕКОНОМІЧНОЮ 
БЕЗПЕКОЮ 
ПІДПРИЄМСТВА 
ПОРТОВОГО 
ГОСПОДАРСТВА// 
Збірник тез доповідей 
XI Міжнародної 
науково-практичної 
конференції 
Дунайського інституту 
НУ «Одеська морська 
академія» «Cучасні 
підходи до 
високоефективного 
використання засобів 
транспорту» , Україна, 
Ізмаїл. 03-04 грудня 
2020 року.с.470-473

Досвід професійної 
діяльності що 
дозволяє фахово 
викладати освітню 
компоненту17 років.

Відповідність п. 30 
Ліцензійних умов 
впровадження 
освітньої діяльності:
п3; п15; п16; п17.

298820 Коваленко 
Сергій 
Іванович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Дунайський 
інститут 

Національного 
університету 

"Одеська 
морська 

академія"

Диплом 
кандидата наук 

ДK 008863, 
виданий 

13.12.2000, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
030036, 
виданий 

19.01.2012

14 ОК 04. 
Економічна 
теорія

Кваліфікація за 
освітою відповідає 
освітній компоненті.
Академія державного 
управління при Уряді 
Республіки Молдова 
спеціальність: 
Менеджмент 
кваліфікація: Магістр 
з менеджменту від 
22.01.2020№ N-18679-
19
Наукова діяльність.
1. Науковий ступінь: 
кандидат економічних 
наук. Наукова 
спеціальність: 
«Організація 



управління, 
планування і 
регулювання 
економікою», Тема 
дисертації: «Оцінка 
ефективності 
управління 
інституціональними 
трансформаціями».Вч
ене звання: доцент. 
Диплом кандидата 
економічних наук  ДK 
008863, виданий 
13.12.2000. Атестат 
доцента 12 ДЦ 
030036, виданий 
19.01.2012.
2. Наукові публікації 
зокрема у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Sciens Core 
Collection та у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Kovalenko S.I. 
Management by 
innovative development 
of the cross-border 
region on the basis of 
self-organizing 
structures / S.I. 
Kovalenko // II 
International scientific 
conference: Corporate 
governance: strategies, 
technology, processes, 
October 26, 2018. 
Leipzig University, 
Germany: Baltija 
Publishing, 2018. - P. 
153-155. 
2. Kovalenko S.I. 
Externalities of cross-
border cluster systems 
as a factor contributing 
to Euroregions’ 
competitiveness / S.I. 
Kovalenko / 
Регіональна 
економіка. Науково-
практичний журнал, 
ДУ «Інститут 
регіональних 
досліджень імені М.І. 
Долішнього НАН 
України», №1(83), 
Львів, 2017. – С. 63-71.   
3. Коваленко С.І. 
Постмодерновий 
вектор розвитку 
концепцій 
міжнародної 
економічної інтеграції 
[Електронний ресурс] 
/ С.І. Коваленко // 
Глобальні та 
національні проблеми 
економіки. - №17. 
Червень. 
Миколаївський 
національний 
університет імені В.О. 
Сухомлинського, 



Миколаїв – 2017. С. 
49-54. 
4. Коваленко С.І. 
Розвиток концепції 
синергізму в 
економіці кластерних 
промислових систем / 
С.І. Коваленко // 
Вісник соціально-
економічних 
досліджень. Зб. наук. 
пр. Одеського 
національного 
економічного 
університету№1(60). – 
Одеса: ОНЕУ, 2016. – 
С. 55 – 65.  
 5. Kovalenko S.I. 
Prospects of leadership 
for Ukrainian economy 
in the Black Sea 
European region / S.I. 
Kovalenko // Вісник 
соціально-
економічних 
досліджень. Збірник 
наукових праць ОНЕУ 
№ 2(61), Одеський 
національний 
економічний 
університет, Одеса, 
2016 – С. 40-49.  
6. Kovalenko S.I. The 
meso-level of 
development network 
forms of cross-border 
cooperation /S.I. 
Kovalenko// 
Електронне наукове 
фахове видання 
«Економіка та 
суспільство», №7 
грудень, 
Мукачівський 
державний 
університет. 
Мукачево, 2016. – C. 
84-90. 
www.economyandsociet
y.in.ua.  
7. Kovalenko S.I. The 
mesolevel of self-
organization of cross-
border economic space 
on the basis of network 
clusters // National 
Economic Development 
and Modernization: 
experience of Poland 
and prospects for 
Ukraine - Collective 
monograph. Edited by 
A. Pawlik. – Vol. 2. 
Poland: State University 
of Jan Kochanowski, 
Baltija Publishing, 
2017. - С. 40 - 62. 
8. Коваленко С.І. 
Кластеризація 
транскордонного 
співробітництва у 
контексті 
євроінтеграції 
України: моногр. / В.І. 
Захарченко, С.І. 
Коваленко та інші. За 
ред. проф. В.І. 
Захарченка. - Одеса, 
Бахва, 2017. – 100 с. 
9. Коваленко 
С.І.Теорії конкуренції 



та практики 
визначення 
конкурентоспроможн
ості в умовах 
безпекоорієн-
тованного розвитку: 
колективна 
монографія / За ред. 
М.М. Меркулова; відп. 
ред. В.І. 
Захарченко.ОНПУ,ІДГ
У, - Ізмаїл, Одеса: 
Фенікс,2020. – 196 с.
10. Kovalenko S.I. 
Strategic management 
of the development of 
Black Sea Euroregion in 
cross-border economic 
space / S.I. Kovalenko 
// Digital and 
Innovative Economy: 
Processes, Strategies, 
Technologies: 
International scientific 
conference, 25th 
January, 2019 Jan 
Kochanowski 
University, Kielce, 
Republic of  Poland, 
2019. – P. 22 – 25.
11. Коваленко С.I. 
Транскордонний 
кластерогенез як 
фактор 
конкурентоспроможн
ості підприємств 
морської галузі 
України  / С.І. 
Коваленко // 
Економіка 
підприємства: сучасни 
проблеми теорії та 
практики. Матеріали 
VIІI міжнар. наук.-
практ. конф., 13-14 
вересня 2019 р. Одеса: 
ОНЕУ, 2019. – С. 28 - 
29.
12. Коваленко С.I. 
Транскордонні 
кластерні системи як 
об’єкти стратегічного 
планування / С.І. 
Коваленко // 
Інноваційно-
інвестиційні 
проблеми 
кластеризації 
економіки України. 
Матеріали міжнар. 
наук.-практ. конф., 6 
грудня 2019 р. Київ, 
Національний  
авіаційний  
університет, 2019. – С. 
9 - 12.
13. Коваленко С.I. 
Стратегічний 
менеджмент розвитку 
Чорноморського 
Єврорегіону на основі 
кластерної моделі 
/С.І. Коваленко// 
Стратегічний 
потенціал державного 
та територіального 
розвитку. Матеріали  
III міжнар. наук.-
практ. конф., 9-10 
жовтня 2019 р. 
Маріуполь, ДДУУ, 



2019. – С. 378 - 381.
14. Коваленко С.I. 
Транскордонний 
кластерогенез як 
фактор 
конкурентоспроможн
ості підприємств 
морської галузі 
України  / С.І. 
Коваленко // Світові 
тенденції розвитку 
зеленої економіки. 
Матеріали ХI 
міжнародної науково-
практичної 
конференції, 12-13 
вересня 2019 р. – смт. 
Залізний порт, 
Херсонська обл.: 
ХНТУ, 2019. – С. 7-10.
15. Kovalenko S.I. 
Design of Euroregional 
innovation system – 
“Growth pole” of 
peripheral economic 
area / S.I. Kovalenko // 
Economic security: 
State, Cluster, 
Enterprise. 
International Scientific-
Practical Conference, 
25-26 December 2020, 
Nova University, 
Lisbon, Portugal, 2020 . 
– P. 44 - 47.
16. Economic 
Development and 
Modernization: 
experience of Poland 
and prospects for 
Ukraine - Collective 
monograph. Edited by 
A. Pawlik. – Vol. 2. 
Poland: State University 
of Jan Kochanowski, 
Baltija Publishing, 
2017. - С. 40 - 62. 
17. Коваленко С.І. 
Кластеризація 
транскордонного 
співробітництва у 
контексті 
євроінтеграції 
України: моногр. / В.І. 
Захарченко, С.І. 
Коваленко та інші. За 
ред. проф. В.І. 
Захарченка. - Одеса, 
Бахва, 2017. – 100 с. 
18. Коваленко 
С.І.Теорії конкуренції 
та практики 
визначення 
конкурентоспроможн
ості в умовах 
безпекоорієн-
тованного розвитку: 
колективна 
монографія / За ред. 
М.М. Меркулова; відп. 
ред. В.І. 
Захарченко.ОНПУ,ІДГ
У, - Ізмаїл, Одеса: 
Фенікс,2020. – 196 с.
Підвищення 
кваліфікації: 
1. Scientific and 
pedagogic internship 
«Innovative 
Educational 
Technologies: European 



Experience and its 
Application in 
Internship in 
Economics and 
Management» Kielce, 
Poland (January 20 – 
31, 2021)  Certificate № 
20210118
Методична робота:
1. Экономическая 
теория. Курс лекций в 
презентации (для 
курсантов 2-го курса 
специальности 
7.100304 
«Судовождение на 
морских и внутренних 
водных путях») – 
Измаил, ИФ ОНМА, 
2015, - 63с. 
2. Методические 
указания к 
выполнению 
расчетно-графической 
работы по 
дисциплине 
«Экономическая 
теория» (для 
курсантов 2-го курса 
ИФ ОНМА 
специальности 
7.100304 
«Судовождение на 
морских и внутренних 
водных путях» очной 
формы обучения) – 
Измаил, ИФ ОНМА, 
2015, - 23 с. 
3. Термінологіний 
словник з економічної 
теорії. Навчальний 
посібник. Для 
курсантів освітньо-
кваліфікаційного 
рівня «БАКАЛАВР» зі 
спеціальності 
7.100304 
«Судноводіння на 
морських та 
внутрішніх водних 
шляхах» - Ізмаїл, ДІ 
НУ «ОМА» , - 2016, - 
40 с

Досвід професійної 
діяльності що 
дозволяє фахово 
викладати освітню 
компоненту 14 років.;

Відповідність п. 30 
Ліцензійних умов 
впровадження 
освітньої діяльності:
п1;  п2; п3; п13; п15; 
п16; п17.

318477 Байрамова 
Олена 
Вікторівна

Доцент, 
Сумісництв
о

Дунайський 
інститут 

Національного 
університету 

"Одеська 
морська 

академія"

Диплом 
бакалавра, 

Товариство з 
обмеженою 

відповідальніст
ю 

"Ізмаїльський 
інститут 
водного 

транспорту", 
рік закінчення: 

2019, 
спеціальність: 

6.070101 

1 ОК 03. 
Філософія

Кваліфікація за 
освітою відповідає 
освітній компоненті.
Диплом магістра: 
Ізмаїльський 
державний 
гуманітарний 
університет, 
спеціальність 
«Початкове 
навчання», 
кваліфікація магістр 
педагогічної освіти, 
диплом СК 



транспортні 
технології, 

Диплом 
спеціаліста, 

Ізмаїльський 
державний 

педагогічний 
інститут, рік 
закінчення: 

2001, 
спеціальність: 

010102 
Початкове 
навчання, 
Диплом 
магістра, 

Ізмаїльський 
державний 

гуманітарний 
університет, 

рік закінчення: 
2002, 

спеціальність: 
010102 

Початкове 
навчання, 
Диплом 
магістра, 
Приватне 

акціонерне 
товариство 

"Вищий 
навчальний 

заклад 
"Міжрегіональ

на Академія 
управління 

персоналом", 
рік закінчення: 

2019, 
спеціальність: 
051 Економіка, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 043339, 
виданий 

08.11.2007

№21245533 від 
27.06.2002 р.
Наукова діяльність:
1. Науковий ступінь: 
кандидат 
філософських наук. 
Наукова 
спеціальність: 
«Соціальна філософія 
та філософія історії» 
Тема дисертації: 
«Знання у змісті 
свідомості: соціально-
філософський 
аспект». Диплом ДК 
№043339 від 
08.11.2007 р.
2. Наукові публікації 
зокрема у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Sciens Core 
Collection та у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Сучасні підходи до 
високоефективного 
використання засобів 
транспорту. 
Колективна 
монографія /за 
редакцією 
В.Чимшир/. - Ізмаїл: 
ДІ НУ «ОМА» 2020 - 
Київ: Міленіум, 2020. 
472 С.  (Байрамова 
О.В. Толерантність як 
світоглядна основа 
професійної культури 
фахівця морської 
галузі). С. 399-412
2. Байрамова О.В. 
Психологічна 
підготовка майбутніх 
фахівців морського 
флоту. Водний 
транспорт : сучасний 
стан та перспективи 
розвитку. Збірник 
матеріалів 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (Київ, 16-
17 травня 2019). Київ : 
Редакційно-
видавничий відділ 
ДУІТ, 2019. - С. 334-
336. 
3. Байрамова О.В. 
Етнопсихологічні 
особливості взаємодії 
моряків в умовах 
багатонаціонального 
екіпажа суден. Сучасні 
підходи до 
високоефективного 
використання засобів 
транспорту. 
Матеріали X  
Міжнародної науково-
практичної 
конференції. 
Запоріжжя : 
ААТандем, 2019. С. 13-



15.
4. Байрамова О.В. 
Толерантність як 
професійно-
особистісна 
компетенція фахівця 
морської галузі. 
Інноваційні підходи 
розвитку 
компетентнісних 
якостей фахівців в 
умовах професійного 
становлення : тези IV 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції. Ізмаїл : 
АА Тандем, 2020. С. 
57-60.
5. Байрамова О.В., 
Якусевич Ю.Г., 
Штрибець В.В., 
Трішин В.В. Модель 
управління економією 
енергоресурсів у 
системі 
енергозабезпечення 
річкових суден. 
Системи озброєння і 
військова техніка. 
2020. № 3(63). С. 118-
121.
6. Actual problems of 
natural sciences: 
modern scientific 
discussions : Collective 
monograph. 
(Байрамова О.В. 
Екологічна освіта 
моряків як умова 
забезпечення сталого 
розвитку 
людства).Riga : 
Izdevniecība “Baltija 
Publishing”, 2020. P.1-
18
Actual problems of 
natural sciences: 
modern scientific 
discussions : Collective 
monograph. 
(Байрамова 
3. Дійсний член 
наукової організації 
«Центр українсько-
європейського 
наукового 
співробітництва». 
Свідоцтво № 119023.  
Підвищення 
кваліфікції:
1. Підвищення 
кваліфікації – ПрАТ 
«ВНЗ 
«Міжрегіональна 
академія управління 
персоналом». 
Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації № 12СПВ 
128065 від 13 
листопада 2015 р.
2. Навчання в 
Ізмаїльському 
інституті водного 
транспорту – 
спеціалізація 
Транспортні 
технології (на 
морському та 
річковому 
транспорті). Рік 



закінчення 2019. 
3. Навчання в 
Придунайському 
філіалі МАУП – 
спеціалізація 
Економіка та 
управління 
підприємствами. Рік 
закінчення 2019.
4. Науково-
педагогічне 
стажування в 
Куявському 
університеті у 
Влоцлавеку 
(Республіка Польща) 
за фахом «Технічні 
науки» в обсязі 6 
кредитів (180 годин) 
№TSI – 31102-KSW від 
11.09.2020
5. Курс навчання з 
англійської мови (В2): 
Комунальний 
Позашкільний 
навчальний заклад 
"Перші Київські 
державні курси 
іноземної мови", 
Диплом магістра  
Свідоцтво №25752 від 
22 червня 2020
6. Міжнародна школа 
«Академія 
педагогічної 
творчості» 14-15 
травня 2020 року. 
Сертифікат №00891 – 
8 год.
7. Тренінг «Іспит 
онлайн: практичні 
поради» 29 квітня 
2020 року. Сертифікат 
АТ 
№42080020/000066-
20 – 2 год.
8. Курси «Як 
організувати 
дистанційне 
навчання». 
Сертифікат ТНС-12-
04042020/009 – 19 
год.
9. Курси  «Секрети 
успішного тренінгу», 
ТНС-09-
28022020/009- 18 год.
10. Тренінг 
«Ефективний 
зворотний зв'язок 
онлайн: правила та 
інструменти» 21 
березня 2020 року. 
Сертифікат 
№21/03.3.0210
11. Тренінг  «Сучасні 
методи та технології 
викладання в 
університеті» м. 
Ізмаїл 13-14 березня 
2020 року. Сертифікат  
№ 90/2020 – 18 год.
12. Курс «Додатки 
Google в освітній 
діяльності» з 01.06 по 
01.07.2020. 
Сертифікат № БЦ-С-
5754 – 60 год.
13. Підвищення 
кваліфікації 
«Розбудова системи 



забезпечення 
академічної 
доброчесності у 
закладі освіти» у 
Сумському 
державному 
університеті з 
22.03.2021 р. по 
26.03.2021 р. 
Свідоцтво  СП № 
05408289/0969-21 – 
30 год.
14. Сертифікат з 
англійської мови (В2): 
Комунальний 
Позашкільний 
навчальний заклад 
"Перші Київські 
державні курси 
іноземної мови". 
Диплом магістра  
Свідоцтво №25752 від 
22 червня 2020
Методична робота: 
Методичні вказівки до 
виконання 
практичних робіт  для 
здобувачів вищої 
освіти спеціальності 
271 Річковий та 
морський транспорт з 
дисципліни 
«Філософія» 
[Укладачі Байрамова 
О.В., Житомирська Т. 
М.]; - Ізмаїл: ДІ НУ 
«ОМА», 2020. 44 с.

Досвід професійної 
діяльності що 
дозволяє фахово 
викладати освітню 
компоненту 15 років.

Відповідність п. 30 
Ліцензійних умов 
впровадження 
освітньої діяльності:
п 1; п 2; п 3; п 10; п 12; 
п 13; п 15; п 16; п17.

304403 Турлак 
Людмила 
Петрівна

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Дунайський 
інститут 

Національного 
університету 

"Одеська 
морська 

академія"

5 ОК 02. Ділова 
українська 
мова

Кваліфікація за 
освітою відповідає 
освітній компоненті:
Ізмаїльський 
державний 
гуманітарний 
університет у 1989 р. 
Спеціальність 
«Українська мова та 
література»; 
кваліфікація – 
вчитель української 
мови та літератури. 
Диплом РВ № 819248 
від 28.06.1989 р
Наукова діяльність:
1. Наукові публікації 
зокрема у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Sciens Core 
Collection та у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 



України:
1. Liudmyla Turlak, 
Svitlana Chyzh, Yuliia 
Korneiko, Anna 
Leliseienko, Yurii Bets, 
Liudmyla Usyk. 
Anthology the Study of 
Foreign Languages in 
Institutions Highj 
Education. Sys Rev 
Pharm 
2020;11(8):p.p.481 
490. Vol 11. Issue 8. 
Aug-Sept 2020.
2. Турлак Л.П. 
Українська мова в 
системі мов світу: 
соціолінгвістичні 
критерії оцінювання. 
Стратегічні 
імперативи сучасного 
менеджменту та 
актуальні проблеми 
соціально-
психологічного 
розвитку 
компетентнісних  
якостей фахівців 
морської 
галузі:Матеріали ІІ 
Міжнародої науково – 
практичої 
конференції.- Ізмаїл: 
ДІ НУ «ОМА», 2018 р., 
с. 181-187.
3. Турлак  Л.П. 
Національна 
самоцінність 
особистості як аспект 
соціально-
лінгвістичної 
проблеми.  Сучасні 
підходи до 
високоефективного 
використання засобів 
транспорту: 
Матеріали ІХ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції. – Ізмаїл: 
ДІ НУ «ОМА» 2018 р., 
с. 237-240.
4. Турлак Л.П. 
Мовленнєва культура 
фахівців морської 
культури». Збірник 
ОНУ ім. Мечникова 
«Міжнаціональна 
комунікація – полілог 
культури. Одеса, 2019 
р., Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція з 
міжнародною участю 
«Теоретичні та 
практичні проблеми 
мовної підготовки 
іноземців в аспекті 
міжнародної 
комунікації. С. 135-
140.
5. Тихонова І.Ю., 
Турлак Л. П., 
Константинова Т. М. 
Формування 
іншомовної 
комунікативної 
компетенції майбутнiх 
фахівців морської 
галузі. Соціально-
гуманітарний вісник 



всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції «Сучасні 
тенденції соціально-
гуманітарного 
розвитку України та 
світу», 27 листопада 
2019 р., м. Харків 2019 
р., Випуск 29-30. С.5-
7.
6. Турлак Л.П. Мова 
як відображення 
ментальності 
особистості в 
суспільному житті та 
професійній 
комунікативній 
взаємодії. IV 
Міжнародна  науково-
практична 
конференція 
«Інноваційні підходи 
розвитку 
компетентнісних 
якостей фахівців в 
умовах професійного 
становлення» .Ізмаїл, 
23 - 24 квітня 2020 р. 
С.127-130.
7. Сучасні підходи до 
високоефективного 
використання засобів 
транспорту. 
Колективна 
монографія /за 
редакцією 
В.Чимшир/. - Ізмаїл: 
ДІ НУ «ОМА» 2020 - 
Київ: Міленіум, 2020. 
472 С.  (Желясков В. 
Я., Турлак Л.П. 
Особливості 
виникнення та 
розвитку ідей 
компетентнісного 
підходу у вітчизняній 
дидактиці під час 
підготовки майбутніх 
фахівців флоту). C. 
379-388.
2. Керівництво 
студентом, який став 
переможцем І туру 
Всеукраїнського  
конкурсу студентських 
наукових робіт 
2018/2019 н.р., 
протокол засідання 
конкурсної комісії 
Дунайського 
інститутуту 
Національного 
університету «Одеська 
моська академія» № 1 
від 23.01.2019 р.
Підвищення 
кваліфікації:
1. Підвищення 
кваліфікації: 
Ізмаїльський 
державний 
гуманітарний 
університет, 01.11.2018 
р.-28.12.2018 р.: 
«Вивчення методики 
викладання Ділової 
української мови», 
«Ознайомлення з 
новітніми методами 
викладання», 
«Набуття досвіду 



науково-дослідної і 
викладацької 
діяльності».  
Свідоцтво ПК 
02125467/000020-18.
2. International 
internship “Logistics 
management at sea 
transport”, Educational 
Fundation IIASC, 
European Socio-
Technical University 
(Poland), Beykoz 
University (Turkey), 
01.07.2019-30.09.2019. 
Certificate № 034/0107
3. International 
internship. For 
excellent performance 
completion in program 
of innotaion in trainig 
specialists in the 
maritime industry 
(Dubai) 18.11.2019-
22.11.2019 (Online 
training),23.1.2019-
28.11.2019 Local 
Training in Dubai.
4. International 
internship. Maritime 
education and training 
innovations in the 
European higher 
education area, Nicola 
Vaptsarov Naval 
Academy (м. Варна, 
Болгарія),  29.12.2020 
р. Reg. № 0177
5. Вебинар. The 
webinar in the 
International skill 
development on the 
theme “Online learning 
as a non-traditional 
form of the modern 
education on the 
example of the Moodle 
platform”(certificate ES 
№2488/2020 
16/11/2020) 1.5 ECTS 
credits/ 45 hours 9-
16th November 2020.
Методична робота:
1. Методичні вказівки 
до виконання 
аудиторної 
контрольної роботи з 
дисципліни «Ділова 
українська мова»  (для 
студентів заочної 
форми навчання 
спеціальності СВ та 
ЕСЕУ напряму 
підготовки 6.070104 
«Річковий та 
морський транспорт») 
/ Дунайський інститут 
національного 
університету «ОМА»; 
уклад.: ст. викладач  
Турлак Л.П. – Ізмаїл: 
ДІ НУ«ОМА», 2019. – 
16 с. 
2. Практикум з 
дисципліни «Ділова 
українська мова» для 
курсантів та студентів. 
Ст. викладач Турлак 
Л.П.-Ізмаїл: ДІ НУ 
«ОМА», 2019 – 60 с. 
3. Конспект лекцій з 



дисципліни «Ділова 
українська мова» для 
курсантів /студентів. 
Ст. викладач Турлак 
Л.П.-Ізмаїл: ДІ НУ 
«ОМА», 2019 – 138 с. 
4. Методичні вказівки 
до виконання 
аудиторної 
контрольної роботи з 
дисципліни «Ділова 
українська мова»  (для 
студентів заочної 
форми навчання 
спеціальності СВ та 
ЕСЕУ напряму 
підготовки 6.070104 
«Річковий та 
морський транспорт») 
/ Дунайський інститут 
національного 
університету «ОМА»; 
уклад.: ст. викладач  
Турлак Л.П. – Ізмаїл: 
ДІ НУ«ОМА», 2019. – 
19 с. 

Досвід професійної 
діяльності що 
дозволяє фахово 
викладати освітню 
компоненту 5 років.

Відповідність п. 30 
Ліцензійних умов 
впровадження 
освітньої діяльності:
п 1; п 3; п 13; п 14; п 
15; п 16; п 17.

304253 Березовська 
Вікторія 
Вікторівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Дунайський 
інститут 

Національного 
університету 

"Одеська 
морська 

академія"

Диплом 
спеціаліста, 

Ізмаїльський 
державний 

гуманітарний 
університет, 

рік закінчення: 
2004, 

спеціальність: 
010103 

Педагогіка і 
методика 
середньої 

освіти. Історія, 
Диплом 
магістра, 

Ізмаїльський 
державний 

гуманітарний 
університет, 

рік закінчення: 
2005, 

спеціальність: 
010103 

Педагогіка і 
методика 
середньої 

освіти. Історія, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 016028, 

виданий 
10.10.2013, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

045229, 
виданий 

15.12.2015

13 ОК 01. Історія 
та культура 
України

Кваліфікація за 
освітою відповідає 
освітній компоненті.
Наукова діяльність.
1. Кандидат 
історичних наук, 
(07.00.01) з історії 
України. Тема 
кандидатської 
дисертації: 
«Румунська спільнота 
Одещини в роки 
незалежності України 
(1991-2011 рр.)» 
Диплом  ДК № 
016028 від 10.10.2013. 
Доцент кафедри 
гуманітарних 
дисциплін, атестат 
12ДЦ №045229.
2. Наукові публікації 
зокрема у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Sciens Core 
Collection та у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. A Syniavska, T 
Sharhun, O Lauta, I 
Bets, M Yarmolenko, V 
Berezovska Historical 
and pedagogical aspects 
of forms and methods 
of learning foreign 



languages in 
institutions of higher 
education of Ukraine. 
Systematic Reviews in 
Pharmacy. A 
multifaceted review 
journal in the field of 
fharmacy 2020;11(8) - 
P. 491-498
2. БерезовськаВ.В. 
Монархічні 
організації Бессарабії 
(1905 – 1917 рр.). 
Інтелігенція і влада. 
Серія: Історія. - Одеса, 
2016. - Вип. 35. – С. 19-
32.
3. БерезовськаВ.В. 
Розвиток Бессарабії за 
часів румунського 
панування: освітньо-
конфесійний аспект 
(1918-1940 рр.). 
Часопис української 
історії. За ред. доктора 
історичних наук, 
професора А.П. 
Коцура. – Київ, 2016. – 
Вип. 29. – С. 31-37.
4. Березовська В.В. 
Зимові свята 
молдаван Бессарабії у 
ХІХ ст. (за 
матеріалами 
«Кишинівських 
єпархіальних 
відомостей»). 
Науковий вісник 
Ізмаїльського 
державного 
гуманітарного 
університету: збірник 
наукових праць. – 
Ізмаїл, 2017. – Вип. 36. 
– С. 156-160.
5. Березовська В.В. 
Судноплавство й 
торгівля в житті 
населення Південної 
Бессарабії (кінець 70-х 
років ХІХ ст. – 1910 
р.). Науковий вісник 
Ізмаїльського 
державного 
гуманітарного 
університету: збірник 
наукових праць. Серія 
«Історичні науки». – 
Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 
2019.- Вип. 40. – С. 15-
23.
6. Березовська В.В 
Дорадянські фонди 
Ізмаїльського архіву. 
Соціум. Документ. 
Комунікація: збірник 
наукових статей. Вип. 
6. Серія «Історичні 
науки» ред. колегія: 
Коцур В.П. (голов. 
ред.) та ін. – 
Переяслав-
Хмельницький, 2020. 
– С. 18-25.
7. Історія і цивілізація 
Нижнього Дунаю. 
Колективна 
монографія. 
(Березовська В.В. 
Розбудова 
торговельного 



судноплавства на 
Дунаї (перша 
половина ХІХ ст.). – 
Браїла, Ізмаїл, Кагул, 
Галац: Видавництво 
Істріус, 2018. – С. 102-
107.
8. Сучасні підходи до 
високоефективного 
використання засобів 
транспорту. 
Колективна 
монографія /за 
редакцією 
В.Чимшир/. - Ізмаїл: 
ДІ НУ «ОМА» 2020 - 
Київ: Міленіум, 2020. 
472 С. (Березовська 
В.В., Ковальжи Н.Г. 
Судноплавство в житті 
населення Північно-
Причорноморського 
регіону). С. 412-422.
9. Березовська В.В. 
Передові зміни 
робочих 
спеціальностей у 
представників 
морської галузі 
(історичний аспект). 
Інноваційні підходи 
розвитку 
компетентнісних 
якостей фахівців в 
умовах професійного 
становлення: тези IV 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (Ізмаїл, 
23 - 24 квітня 2020 
року), – Ізмаїл: АА 
Тандем, 2020. – С. 62-
65.
10. Viktoria Berezovska, 
Oksana Tymofyeyeva.  
The organization of 
handicraft guild and 
craft production on 
Volyn (end of the 
XVIII-th – beginning of 
the XX-th centuries). 
Danubius, XXXVIII-
Supliment, Galati, 
2020. - P. 25-45.
3. Керівництво 
студентом, який став 
переможцем І туру 
Всеукраїнського  
конкурсу студентських 
наукових робіт 
2020/2021 н.р., 
протокол засідання 
конкурсної комісії 
Дунайського 
інститутуту 
Національного 
університету «Одеська 
моська академія» № 1 
від 01.02.2021 р.
Підвищення 
кваліфікації:
1. International 
internship “Logistics 
management at sea 
transport”, Educational 
Fundation IIASC, 
European Socio-
Technical University 
(Poland), Beykoz 
University (Turkey), 
01.07.2019-30.09.2019. 



Certificate № 033/0107
Методична робота:
1. Березовська В.В. 
Історія та культура 
України Частина 1: 
методичні вказівки з 
вивчення дисципліни 
і організації 
самостійної роботи 
курсантів та студентів. 
- Ізмаїл: ДІНУ 
«ОМА», 2020. — 128 с.
2. Березовська В.В. 
Історія та культура 
України Частина 2: 
методичні вказівки з 
вивчення дисципліни 
і організації 
самостійної роботи 
курсантів та студентів. 
- Ізмаїл: ДІНУ 
«ОМА», 2020. — 110 с.

Досвід професійної 
діяльності що 
дозволяє фахово 
викладати освітню 
компоненту 13 років.

Відповідність п. 30 
Ліцензійних умов 
впровадження 
освітньої діяльності: 
п1; п 2; п 3; п 13; п14; 
п15; п16; п17.

25912 Ярмоленко 
Марія 
Іванівна

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Дунайський 
інститут 

Національного 
університету 

"Одеська 
морська 

академія"

Диплом 
бакалавра, 

Одеська 
національна 

морська 
академія, рік 
закінчення: 

2010, 
спеціальність: 

0601 Право, 
Диплом 

доктора наук 
ДД 003007, 

виданий 
14.02.2014, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 014434, 
виданий 

15.05.2002, 
Атестат 

доцента 02ДЦ 
011032, 

виданий 
15.12.2005, 

Атестат 
професора 

12ПP 010917, 
виданий 

29.09.2015

25 ОК 01. Історія 
та культура 
України

Кваліфікація за 
освітою відповідає 
освітній компоненті:
Кішиневський 
Державний інститут 
мистецтв ім. Г. 
Музіческу МРСР; 
1983р.;
Спеціальність 
«Культурно-
просвітницька 
робота»; Кваліфікація 
–режисер театру. 
Диплом В-І 524441 від 
23.06.1983р.
Наукова діяльність.
1. Доктор історичних 
наук з історії України, 
(07.00.01)
Тема:«Етнокультурні 
процеси в Україні 
(друга половина 20 - 
початок 21 ст.): 
регіональні 
особливості."ДД 
№003007 від 
14.02.2014р. Професор 
кафедри гуманітарних 
дисциплін. Атестат 12 
ПР № 010917 від 
29.09.2015 р.
 2. Академік Академії 
наук вищої освіти 
України, відділення 
історія освіти,науки і 
техніки, Посвідчення 
№ 32 від 19 грудня 
2015 р.
3. Академік 
міжнародної Академії 
освіти і науки, 
відділення історії, 
Посвідчення №70-
2016 від 09 грудня 
2016 р.



2. Наукові публікації 
зокрема у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Sciens Core 
Collection та у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. A Syniavska, T 
Sharhun, O Lauta, I 
Bets, M Yarmolenko, V 
Berezovska Historical 
and pedagogical aspects 
of forms and methods 
of learning foreign 
languages in 
institutions of higher 
education of Ukraine. 
Systematic Reviews in 
Pharmacy. A 
multifaceted review 
journal in the field of 
fharmacy / Vol 11, Issue 
8, Aug-Sept 2020. - Sys 
Rev Pharm 
2020;11(8):491-498.
2. Наука і освіта 
Українського 
Придунав’я: виміри, 
виклики, 
перспективи. 
Колективна 
монографія укр. та 
англ. мовами, з 
нагоди 80-річчя 
Ізмаільського 
державного 
гуманітарного 
університету». /За 
ред. Я. Кічука; відп. 
ред. Л. Циганенко/. 
Ізмаіл: РВВ ІДГУ – 
СМІЛ, 2020. – 432 с. 
(Ярмоленко М.І. Роль 
фольклору у 
збереженні 
ідентичності 
гагаузького народу). С. 
169-182.
3. Ярмоленко М. І. 
Україна у світовому 
науково-практичної 
освітньому просторі: 
іноваційні та новітні 
методи викладання 
морської освіти в 
Україні». Матеріали з 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
“Іноваційні підходи 
розвитку 
компетентнісних 
якостей фахівців в 
умовах професійного 
становлення”. - 
Ізмаіл: ДІ НУ «ОМА» - 
2019. - C. 285- 288. 
4. The Gagauz and 
Their Place in the Post-
Soviet States.European 
Jeournal of Humanities 
and Social Sciences. / 
ISSN 2414-2344. / 



Scientific journal, №4, 
2020. – PREMIER 
publishing. / Vienna, 
2020. – с. 89-91. 
3. Наукове 
керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня: 
Наукове керівництво 
кандидатською 
дисертацією: 
«Румунська спільнота 
Одещини в роки 
незалежності України 
(1991-2011 рр.)» 
(07.00.01) Березовська 
В.В.   (Диплом  ДК № 
016028 від 10.10.2013).
Підвищення 
кваліфікації: 
1. International 
internship. Logistics 
management and sea 
transport, Educational 
Foundation IIASC. 
Beykos University. 
01.07.2019 - 
30.09.2019 р., Beykoz 
University 
(Туреччина), 01.0
27.2019-30.08.2019 р.
2. Міжнародне 
стажування – 
консультування та 
читання лекцій  з 
теми «Історія рідного 
краю» для студентів 
Тараклійського 
державного 
університету ім. 
Григорія Цамблака – 
Молдова, відповідно 
до Договору про 
співпрацю між 
Дунайським 
інститутом НУ «ОМА» 
та Тараклійським 
державним 
університетом ім. 
Григорія Цамблака.
Методична робота:
Ярмоленко М. І. 
Історія та культура 
України. (Частина 1). 
Методичні вказівки з 
вивчення дисципліни 
та організації 
самостійної роботи 
здобувачів вищої 
освіти напряму 
підготовки 6.070104 
«Морський та 
річковий транспорт». 
- Ізмаїл: ДІНУ 
«ОМА», 2020. — 102 с.

Досвід професійної 
діяльності що 
дозволяє фахово 
викладати освітню 
компоненту 25 років.

Відповідність п. 30 
Ліцензійних умов 
впровадження 
освітньої діяльності:
 п 1; п 3; п 4; п10; п13; 
п15; п 16; п 17.



304418 Федоренко 
Анна 
Вікторівна

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Дунайський 
інститут 

Національного 
університету 

"Одеська 
морська 

академія"

Диплом 
бакалавра, 
Одеський 

національний 
університет 

імені І.І. 
Мечникова, рік 

закінчення: 
2011, 

спеціальність: 
070101 Фізика, 

Диплом 
бакалавра, 

Дунайський 
інститут 

Національного 
університету 

"Одеська 
морська 

академія", рік 
закінчення: 

2020, 
спеціальність: 

6.070104 
морський та 

річковий 
транспорт, 

Диплом 
магістра, 
Одеський 

національний 
університет 

імені І.І. 
Мечникова, рік 

закінчення: 
2012, 

спеціальність: 
070101 Фізика

8 ОК 09. Фізика Кваліфікація за 
освітою відповідає 
освітній компоненті.
Наукова діяльність.
1. Наукові публікації 
зокрема у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Sciens Core 
Collection та у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Kalinchak V.V., 
Chernenko A.S., 
Fedorenko A.V., 
Sofronkov A.N., 
Kramarenko V.V. 
Catalyst Particle 
Porosity Effect upon 
Flameless Combustion 
Characteristics // 
Physics and chemistry 
of solid state journal. Т. 
21, № 1 (2020) С. 124-
131. 
2. Каlіnchak V.V., 
Chernenko O.S., 
Fedorenko A.V. Electric 
Resistence Hysteresis of 
Platinum Filament in 
Cold Air Hydrogen 
Mixtures // Physics and 
chemistry of solid state 
journal. V. 21, № 3 
(2020) pp. 420-425. 
3. Калинчак В.В., 
Черненко А.С., 
Софронко А.Н., 
Селиванов С.Е., 
Федоренко А.В. 
Гистерезисные  
режимы 
беспламенного 
горения 
газовоздушных 
смесей с примесями 
аммиака на 
платиновой нити 
(частице) при 
параллельном 
образовании 
азотосодержащих 
продуктов // 
Науковий вісник 
Херсонської 
державної морської 
академії: науковий 
журнал. – Херсон: 
Херсонська державна 
морська академия, 
2016.-№1(14). - С. 174-
184.
4. Kalinchak, V. V.; 
Chernenko, A. S. 
Sofronkov A.N 
Fedorenko A.V. 
Influence of Diffusion 
on the Hysteresis's Area 
of Hydrogen 
Impurities's Catalytic 
Combustion on 
Platinum Wire // 
Physics and chemistry 



of solid state journal. 
2017. T:18, Vol:1. - P. 
52-57. 
5. Kalinchak V V., 
Chernenko A. S, 
Sofronkov A.N., 
Fedorenko A.V. Ignition 
and Self- Supporting 
Burning of Gas-Air 
Mixtures with 
Hydrogen Admixtures 
on Platinum Wire // 
Physics and chemistry 
of solid state journal. 
2017. - T:18, Vol:4.-P. 
449-454. 
6. Kalinchak V. V., 
Chernenko A. S., 
Sikorskyi M. V., 
Sofronkov A.N., 
Fedorenko A.V. Cool 
Air-Gas Mixtures with 
Combustible Gas 
Admixtures Steady 
Flameless Combustion 
Delay Time on 
Platinum Particle 
(Wire) // Physics and 
chemistry of solid state 
journal. 2018. - T:19, 
Vol:1. - P. 53-59. 
7. Калінчак В. В., 
Черненко О. С., 
Федоренко А. В., 
Софронков О.Н. 
Вплив розміру 
каталізатора на 
характеристики 
гістерезису 
безполум’яного 
горіння 
газоповітряних 
сумішей з домішками 
горючого газу. // 
Фізика 
аеродисперсних 
систем. - 2019. № 57. 
С. 84-92.
8. Калінчак В.В., 
Софронков О.Н., 
Черненко О.С., 
Адріанова І.С., 
Федоренко А.В. 
Теплофізика 
каталітичних 
газоаналізаторів 
домішок горючих 
газів // Матеріали 
Міжнародної заочної 
мультимедійної 
(інтернет) 
конференції «Роль 
фізики в розвитку 
міждисциплінарних 
наукових і навчальних 
напрямків». – 2-5 
травня, 2016, Одеса. – 
С. 50-54.
9. Калинчак В. В., 
Черненко А. С., 
Софронков А. Н., 
Федоренко А. В. 
Области работы 
каталитического 
платинового 
газоанализатора 
аммиака. // 
Матеріали 7 
міжнародної науково-
технічної конференції 
“Сенсорна електроніка 



та мікросистемні 
технології” (СЕМСТ-
7). – Україна, Одеса, 
30 травня – 3 червня 
2016 р. С.64.
10. Калинчак В.В., 
Черненко А.С., 
Софронков А.Н., 
Федоренко А.В. 
Беспламенное 
горение 
газовоздушных 
смесей при 
параллельном 
образовании 
продуктов реакций // 
ХХVІІ 
Международная 
научная конференция 
«Дисперсные 
системы», 19-23 
сентября 2016 г., 
Одесса, Украина. – С. 
98-99.
11. Fedorenko A.V.; 
Kalinchak, V. V.; 
Chernenko, A.S. Sgas-
air mixture combustion 
regimes in the parralell 
formation of the reactin 
products. // Матеріали 
VII Всеукраїнської 
науково - практичної 
конференції "Новітні 
напрямки 
переоснащення, 
експлуатації та 
ремонту суднових 
систем", Україна, 
Ізмаїл, 8 грудня 
2016р. С.174-182.
12. Федоренко А.В., 
Калінчак В.В., 
Черненко О.С., 
Калугін В.В., 
Софронков О.Н. 
Вплив 
термодифузійного 
переносу домішки 
водню на температуру 
безполум’яного 
горіння та 
характеристики 
гістерезисних 
залежностей 
температури 
платинової нитки від 
температури 
газоповітряної суміші 
та концентрації 
домішки водню // 
Матеріали науково-
практичної 
конференції «Сучасні 
інформаційні та 
інноваційні технології 
на транспорті» 
(MINTT-2017), 23-25 
травня 2017. 
13. Федоренко А.В. 
Influence of thermal 
diffusion on the 
hysteresis’s area of 
hydrogen impurities’ 
catalytic combustion on 
platinum wire. // 
Збірник тез доповідей 
VІІІ Міжнародної 
науково-практичної 
конференції 
«Професійне 



навчання персоналу – 
Європейський вибір», 
Україна, Київ – Ізмаїл, 
26-27 травня 2017 
року.
14. Федоренко 
А.В.,Калінчак В.В., 
Черненко О.С., 
Софронков О.Н. 
Ignition and self-
supporting burning of 
gas-air mixtures on 
platinum wire. // 
Збірник тез доповідей 
VІІІ Міжнародної 
науково-практичної 
конференції «Сучасні 
підходи до 
високоефективного 
використання засобів 
транспорту», Україна, 
Ізмаїл, 7 грудня 2017, 
С.246-250.
15. Федоренко А.В., 
Капацина И.И. 
Фізичні закони в 
судноводінні // 
Збірник тез доповідей 
IХ Міжнародної 
науково-практичної 
конференції «Сучасні 
підходи до 
високоефективного 
використання засобів 
транспорту», Україна, 
Ізмаїл, 6-7 грудня 
2018, С.240-243
16. Федоренко А.В., 
Соколов К.В. Влияние 
водного транспорта на 
экологию 
окружающей среды // 
Збірник тез доповідей 
IХ Міжнародної 
науково-практичної 
конференції «Сучасні 
підходи до 
високоефективного 
використання засобів 
транспорту», Україна, 
Ізмаїл, 6-7 грудня 
2018, С.243-249.
17. Fedorenko A.V., 
Kramarenko V.V. 
Impact of sea transport 
on the environment and 
weather // Сборник 
материалов 
международной 
конференции VIII 
International Scientific 
and Practical 
Conference 
"International Trends 
in Science and 
Technology", Польша, 
Варшава, 25 декабря 
2018г., Том 2, С. 3-5.
18. Калінчак В.В., 
Черненко О.С., 
Селіванов С.Е. 
Федоренко А.В., 
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01.07.2019 - 
30.09.2019. Turkey. 
Reg number 030/0107.
Методична робота:
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105439. 
2. V. I. Vishnyakov, S. 
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Effectiveness of 
nanodispersed 
substances utilization in 
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СК № 11632423 від 
30.06.1999 р. 
Спеціальність: 
Промислова екологія 
та охорона 
навколишнього 
природного 
середовища, 
Кваліфікація: 
Інженер-хімік-
технолог.
Наукова діяльність.
1. Науковий ступінь: 
кандидат технічних 
наук. Наукова 
спеціальність:  
технічна теплофізика 
та промислова 
теплоенергетика. Тема 
дисертації:  Методика 
розрахунку 
еквівалентної емісії 
парникових газів у 
промисловості ( нові 
індикатори для 
еколого-
енергетичного аудиту 
та менеджменту) 
Вчене звання: доцент. 
Диплом кандидата 
технічних наук, ДK 
039876, виданий 
15.03.2007. Атестат 
доцента AД 005875, 
виданий 26.11.2020.
2. Наукові публікації 
зокрема у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Sciens Core 
Collection та у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. O. Fomin, J. Gerlici, 
A. Lovska, T. Lack, N. 
Bykovets, H. 
Shatkovska and K. 
Kravchenko. 
Determination of the 
strength of a flat wagon 
by elastic viscous 
interaction with tank 
containers // IOP 
Conference Series: 
Materials Science and 
Engineering, Volume 
776, 24th Slovak-Polish 
International Scientific 
Conference on Machine 
Modelling and 
Simulations – MMS 
2019, 3-6 September 
2019, Liptovsky Jan, 
Slovakia. 
2. Биковець Н.П. 
Аналіз внеску відомих 
математиків на 
формування 
навчальної 
дисципліни 
«Теоретична 
механіка» // ІV 
Міжнародної науково-



практичної 
конференції 
Дунайського інституту 
НУ «Одеська морська 
академія» 
«Інноваційні підходи 
розвитку 
компетентнісних 
якостей фахівців в 
умовах професійного 
становлення», 
Україна, Ізмаїл, 23-24 
квітня 2020, С. 190-
194.
3. Виконання функцій 
керівника науково-
дослідної роботи на 
тему: «Розробка 
методів збереження 
біоресурсів та 
покращення їх якості 
в процесі 
функціонування 
судна» кафедри 
Загальнонаукових 
дисциплін ДІ НУ 
«ОМА» (державний 
реєстраційний номер 
0118U007605 – термін 
виконання роботи з 
01.2019 по 12.2022 
рр.).
4.  Керування 
переможцем І туру 
Всеукраїнського 
конкурсу студенських 
наукових робіт  2019-
2020 н.р. за 
спеціалізацією 
«Технології захисту 
навколишнього 
середовища» – 
Пушкін М.О. 
Протокол № 1 від 
01.02.2020р. 
2. Керування 
переможцем І туру 
Всеукраїнського 
конкурсу студенських 
наукових робіт  2020-
2021 н.р. за 
спеціалізацією 
«Технології захисту 
навколишнього 
середовища» – 
Кунський М.С. 
Протокол № 1 від 
01.02.2021р. 
Підвищення 
кваліфікації:
1. Підвищення 
кваліфікації 
(стажування) на 
кафедрі теоретичноі 
маханіки 
Національного 
університету «Одеська 
морська академія», 
наказ ректора НУ 
«ОМА» № 541 від 
15.11.2019р. Термін 
підвищення 
кваліфікації 
(стажування) з 
18.11.2019 по 
18.12.2019 р. Довідка 
№ 633 від 18.12.2019 
р. 
2. The international 
postgraduate practical 
intership programme 



«Maritime Education 
And Training 
Innovetions in the 
European Higher 
Education Area». 
Lithuanian Maritime 
Academy, Klaipeda 
(certificate 2018/3, 
31.10.2018).
3. Сертифікат з 
англійської мови (на 
рівні не нижче В2): 
Комунальний 
Позашкільний 
навчальний заклад 
"Перші Київські 
державні курси 
іноземних мов", 2019 
№ 25062.
4. Erasmus+ 
programme of the 
European Union. 
Participated in Virtual 
training on recognition 
of prior learning " 
General Overview of 
RPL in the Europoean 
Higher Education 
Area", 15.07.2020. 
Jagiellonian University, 
National University 
"Odessa Maritime 
Academy", Donetsk 
State University of 
Management. 
"Qualifications 
recognition support for 
Ukrainian universities" 
609995-EPP-1-2019-1-
PL-EPPKA2-CBHE-SP.
Методична робота:
1. Методичні 
рекомендації до 
самостійної роботи з 
навчальної 
дисципліни 
«Теоретична 
механіка» розділ 
«Статика» для 
курсантів (студентів) 
спеціальності 271 
«Річковий та 
морський транспорт» 
спеціалізації 271.01 
«Навігація і 
управління 
морськими суднами» 
/ [уклад. Биковець 
Н.П.]; – Ізмаїл: ДІ НУ 
«ОМА», 2021. –24 с.
2. Методичні 
рекомендації до 
самостійної роботи з 
навчальної 
дисципліни 
«Теоретична 
механіка» розділ 
«Кінематика» для 
курсантів (студентів) 
спеціальності 271 
«Річковий та 
морський транспорт» 
спеціалізації 271.01 
«Навігація і 
управління 
морськими суднами» 
/ [уклад. Биковець 
Н.П.]; – Ізмаїл: ДІ НУ 
«ОМА», 2021. –24 с.

Досвід професійної 



діяльності що 
дозволяє фахово 
викладати освітню 
компоненту 11 років.

Відповідність п. 30 
Ліцензійних умов 
впровадження 
освітньої діяльності:
п1; п2; п3; п8; п10; 
п13; п14; п15; п16; п17.

304250 Желясков 
Василь 
Якович

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Дунайський 
інститут 

Національного 
університету 

"Одеська 
морська 

академія"

Диплом 
спеціаліста, 

Ізмаїльський 
державний 

педагогічний 
інститут, рік 
закінчення: 

1995, 
спеціальність:  

, Диплом 
доктора наук 
ДД 010056, 

виданий 
24.09.2020, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 002156, 
виданий 

22.12.2011, 
Атестат 

доцента AД 
003691, 
виданий 

16.12.2019

19 ОК 17. 
Англійська 
мова (за 
професійним 
спрямуванням)

Кваліфікація за 
освітою відповідає 
освітній компоненті.
Наукова діяльність.
1. Вчене звання: 
доцент. Науковий 
ступінь: доктор 
педагогічних  наук. № 
диплому - 
 Наукова 
спеціальність: 
13.00.04 теорія і 
методика професійної 
освіти.  Тема 
дисертації: Теоретичні 
і методичні засади 
підготовки майбутніх 
судноводіїв у вищих 
морських навчальних 
закладах до 
професійної 
комунікативної 
взаємодії. ДД № 
010056 від 24.09.2020 
р. Доцент по кафедрі 
гуманітарних 
дисциплін. АД № 
003691 від 16.12.2019 
р.
2. Наукові публікації 
зокрема у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Sciens Core 
Collection та у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Zheliaskov V., 
Tymofieieva О., 
Kolmykova O., 
Chymshyr V., 
Karpushyna M., 
Bloshchynskyi I. Warm-
Up as a Means of 
Fostering Target-
Language Performance 
in a Particular English 
Class. - Revista 
Romaneasca pentru 
Educatie 
Multidimensionala. - 
Vol 11, No 2 (2019) 
pp.141-159. (web of 
science) 
2. Vasyl Zheliaskov, 
Volodymyr 
Krasnopolskyi, Tetiana 
Sharhun, Victoriia 
Ihnatenko, Iryna 
Hinsirovska, Oksana 
Tymofyeyeva. The 
Impact of European 



Educational Integration 
on the Process Study of 
Foreign Languages in 
Institutions of Higher 
Education of Ukraine. 
Vol 11, Issue 10, Oct-
Nov 2020 (skopus) 
3. Желясков В.Я. 
Технологія підготовки 
майбутніх судноводіїв 
до професійної 
комунікативної 
взаємодії 
Причорноморський 
науково-дослідний 
інститут економіки та 
інновацій. 
Інноваційна 
педагогіка. Науковий 
журнал.Випуск 15.Том 
2. С. 72-76. 
4. Желясков В.Я. 
Концепція підготовки 
майбутніх судноводіїв 
до професійної 
комуникативної 
взаємодії. 
Причорноморський 
науково-дослідний 
інститут економіки та 
інновацій. 
Інноваційна 
педагогіка. Науковий 
журнал. Одеса, 2019. 
Випуск 16.Том 1. С. 64-
67. 
5. Желясков В.Я. 
Структура готовності 
майбутніх судноводіїв 
до професійної 
комунікативної 
взаємодії. Науковий 
вісних Льотної 
академії. Сер: 
Педагогічні науки: зб. 
наук. пр. / редкол.: 
Т.С. Плачинда (голов. 
ред.) та ін.. 
Кропивницький: 
ЛАНАУ, 2019. Вип. 6. 
С. 53-60.
6. Желясков В. Я. 
Експериментальна 
перевірка 
педагогічної системи 
підготовки майбутніх 
судноводіїв до 
професійної 
комунікативної 
взаємодії. Вісник 
Національної академії 
Державної 
прикордонної служби 
України. Серія : 
Педагогіка : електрон. 
наук. фах. вид. 2019. 
Вип. 3. 
7. Желясков В. Я. 
Особливості 
професійної 
комунікативної 
взаємодії майбутніх 
судноводіїв. Вісник 
Національної академії 
Державної 
прикордонної служби 
України. Серія : 
педагогіка : електрон. 
наук. фах. вид. 2018. 
Вип. 4. 
8. Сучасні підходи до 



високоефективного 
використання засобів 
транспорту. 
Колективна 
монографія /за 
редакцією 
В.Чимшир/. - Ізмаїл: 
ДІ НУ «ОМА» 2020 - 
Київ: Міленіум, 2020. 
472 С.  (Желясков В. 
Я., Турлак Л.П. 
Особливості 
виникнення та 
розвитку ідей 
компетентнісного 
підходу у вітчизняній 
дидактиці під час 
підготовки майбутніх 
фахівців флоту). С. 
379-388.
9. Желясков В.Я. 
Підготовка майбутніх 
судноводіїв до 
професійної 
комунікативної 
взаємодії у вищих 
морських навчальних 
закладах: теорія і 
практика: монографія 
/ В.Я. Желясков. - 
Запоріжжя, АА 
Тандем, 2020. – 456 С.
10. Желясков В.Я. 
Компетентнісний 
підхід як одна з 
підстав оновлення 
процесу підготовки 
майбутніх фахівців 
флоту у вищій школі. 
Сучасні підходи до 
високоефективного 
використання засобів 
транспорту : 
матеріали XI Міжн. 
наук.-практ. конф. 
Ізмаїл, 3-4 грудня 
2020 р. Запоріжжя : 
АА Тандем, 2020. 578 
с. С. 342-346 
11. Желясков В. Я. 
Критерії, показники 
та рівні готовності 
майбутніх судноводіїв 
до професійної 
комунікативної 
взаємодії. Sciences of 
Europe. 2019. Vol. 4. № 
35. C. 20–24. 
12. Желясков В. Я. 
Компетентнісний 
підхід у підготовці 
майбутніх судноводіїв 
до професійної 
комунікативної 
взаємодії. Освітньо-
наукове забезпечення 
діяльності складових 
сектору безпеки і 
оборони України : 
матеріали Міжнар. 
наук.-практ. конф. (м. 
Хмельницький, 22 
листопада 2019 р.) / 
Національна академія 
Державної 
прикордонної служби 
України імені Богдана 
Хмельницького. 
Хмельницький, 2019. 
С. 403-406.
13. Желясков В.Я. 



Формування 
професійної 
компетентності 
майбутніх фахівців у 
сфері перекладу. 
Освітньо-наукове 
збезпечення 
діяльності складових 
ектору безпеки і 
оборони України. Тези 
Х Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції. 
(Хмельницький, 2 
листопада 2017) - 
Хмельницький : Вид-
во НАДПСУ, 2017. 
С.471-473.
14. Zheliaskov V., 
Chymshyr V. The 
essence and problem of 
competence approach 
as a new didactic 
paradigm in foreign 
didactic studies. The 
Actual Problems of the 
World Today. London : 
Sciemcee Publishing, 
2019. Volume 2. Р. 57–
68. 
15. Желясков В. Я. 
Формування навичок 
аудіювання та 
говоріння в процесі 
професійної 
комунікативної 
взаємодії майбутніх 
судноводіїв. 
Fundamentalis 
scientiam : scientific 
journal. Madrid, 2019. 
№ 26. Vol. 1. Р. 36–39. 
16. Желясков В.Я. 
Психолого-
педагогічний підхід до 
проблеми розвитку 
особистості засобами 
іноземної мови. 
Актуальні проблеми 
навчання іноземних 
мов в умовах 
дистанційної освіти. 
Збірник наукових 
праць. Ізмаїл: РВВ 
ІДГУ. 2021. 106 с. С.14-
16
3. Відповідальний 
виконавець науково- 
дослідного проекту 
кафедри гуманітарних 
дисциплін ДІ НУ 
«ОМА» "Психолого-
педагогічні, 
соціально-
лінгвістичні 
дослідження у процесі 
підготовки 
компетентних 
фахівців морської 
галузі" (державний 
реєстраційний номер 
0118U007604 з 01.19 
по 12.22 рр.)

Підвищення 
кваліфікації:
1. Malopolska School of 
public Administration 
University of 
Economics in Krakow 
"New and innovative 



teaching methods", 12 
De4bruary - 02 March 
2018.Certificate № 
1680/WSAP/2018
2.The international 
postgraduate practical 
internship. Maritime 
education and training 
innovations in the 
European higher 
education area. 
Lithuanian Maritime 
Academy. On 8-31 
Оctober, 2018. 
Klaipeda. Certificate № 
2018/33. 
3. International 
internship European 
Socio-Technical 
University (Poland), 
Beykoz University 
(Turkey), “Logistics 
management at sea 
transport”, Educational 
Fundation IIASC, 
01.07.2019-30.09.2019. 
Certificate № 
023/0107.
4. International 
internship. Maritime 
education and training 
innovations in the 
European higher 
education area, Nicola 
Vaptsarov Naval 
Academy (м. Варна, 
Болгарія) 29 April – 11 
October, 2019. Reg. № 
007
5. International 
internship. Maritime 
education and training 
innovations in the 
European higher 
education area, Nicola 
Vaptsarov Naval 
Academy (м. Варна, 
Болгарія), 29.12.2020 
р. Reg. № 0189
6. Участь у Програмі 
міжнародної та 
національної 
академічної 
мобільності 
(кредитної) 
«Академічна 
мобільність 2021» з 11 
січня 2021 року. Наказ 
№ 17/орг від 
06.01.2021 р. Договір 
09-20 н. від 
09.12.2020 р.
Методична робота:
1. Желясков В.Я. 
Навчально-
практичний 
посібник.Practical 
Guide for Marine 
Engineers. Желясков 
В.Я., Тимофєєва О.Я., 
Маслов І.З., 
Константинова Т.М., 
Тихонова І.Ю., 
Романовська О.Р. 
Ізмаїл, 2020. Вид. 
«Copy Art», 
Запоріжжя. 276 
2. Желясков В.Я., 
Колмикова О.О. 
Розвиток навичок 
усного мовлення 



судноводіїв 
Методичні 
рекомендації з 
розвитку навичок 
усного мовлення для 
курсантів 1 к. 
спеціалізації 
«Судноводіння». Ч.1., 
2018.
3. Желясков В.Я., 
Тихонова І.Ю. 
Mooring. Навчально-
методичний 
практикум з 
дисципліни 
«Англійська мова за 
професійним 
спрямуванням» щодо 
вивчення розділу: 
«Mooring» для 
курсантів/студентів 3 
к. спеціалізації 
«Судноводіння». 
4. Желясков В.Я., 
Колмикова О.О. 
Collisions at sea. 
Human improper 
communications that 
leads to 
accidents/incidents at 
sea Навчально-
методичний 
практикум з 
дисципліни 
«Англійська мова за 
професійним 
спрямуванням» для 
вивчення розділів: 
«Collisions at sea. 
Human improper 
communications that 
leads to 
accidents/incidents at 
sea.2019 р.
5.  Желясков В.Я., 
Романовська О.Р., 
Демченко О.М., 
Константинова Т.М., 
Тимофєєва 
О.Я.,Тихонова І.Ю. 
Gas turbine, auxiliaries: 
pumps, condensers. 
Навчально-методичні 
розробки з 
дисципліни 
«Англійська мова за 
професійним 
спрямуванням» для 
інтегрованого 
вивчення розділів: 
"Auxiliaries: pumps, 
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геометрія та 
інженерна графіка» / 
[уклад. Ракитська 
Н.М.]; – Ізмаїл, 2020. 
– 24 с.
3. Конспект лекцій з 
дисципліни «Нарисна 
геометрія та 
інженерна графіка» / 
Н.М.Ракитська – ДІ 
НУ «ОМА», 2020 – 80 
с.

Досвід професійної 
діяльності що 
дозволяє фахово 
викладати освітню 
компоненту 22 роки.

Відповідність п. 30 
Ліцензійних умов 
впровадження 
освітньої діяльності:
п3; п12; п13; п14; п15; 
п16; п17.

318361 Тимофєєва 
Оксана 
Ярославівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Дунайський 
інститут 

Національного 
університету 

"Одеська 
морська 

академія"

Диплом 
спеціаліста, 

Ізмаїльський 
державний 

педагогічний 
інститут, рік 
закінчення: 

2000, 
спеціальність: 

030502 
Англійська і 

німецька мови 
та зарубіжна 
література, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 047344, 
виданий 

16.05.2018, 
Атестат 

доцента AД 
004268, 
виданий 

26.02.2020

12 ОК 17. 
Англійська 
мова (за 
професійним 
спрямуванням)

Кваліфікація за 
освітою відповідає 
освітній компоненті.
Наукова діяльність.
1. Вчене звання: 
доцента; Науковий 
ступінь: кандидат 
педагогічних наук. 
Наукова 
спеціальність: 
13.00.04 теорія і 
методика професійної 
освіти. Тема 
дисертації: 
Формування 
соціально-
комунікативної 
компетентності 
майбутніх судноводіїв 
у процесі вивчення 
гуманітарних 
дисциплін.
2. Наукові публікації 
зокрема у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Sciens Core 
Collection та у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Tymofieieva О., 
Kolmykova O., 
Karpushyna M., 
Bloshchynskyi I., 
Chymshyr V., 
Zheliaskov V. Warm-Up 
as a Means of Fostering 
Target-Language 
Performance in a 
Particular English 
Class. - Revista 



Romaneasca pentru 
Educatie 
Multidimensionala. - 
Vol 11, No 2 (2019) 
pp.141-159. (web of 
science) DOI: 
10.18662/rrem/122. 
(Covered in Web of 
Science)
2. Oksana Tymofyeyeva, 
Vasyl Zheliaskov, 
Volodymyr 
Krasnopolskyi, Tetiana 
Sharhun, Victoriia 
Ihnatenko, Iryna 
Hinsirovska, . The 
Impact of European 
Educational Integration 
on the Process Study of 
Foreign Languages in 
Institutions ofHigher 
Education of Ukraine. 
Vol 11, Issue 10, Oct-
Nov 2020 (skopus) 
3. Тимофєєва О. Я. 
Формування 
соціально-
комунікативної 
компетентності 
майбутніх судноводіїв 
як педагогічна 
проблема. Збірник 
наукових праць 
Національної академії 
Державної 
прикордонної служби 
України. Серія: 
педагогічні науки. – 
2016. - №1(3). – С. 171-
186. 
4. Тимофєєва О. Я. 
Підвищення мотивації 
до професійної 
комунікації 
англійською мовою у 
курсантів морських 
вищих навчальних 
закладів. Науковий 
вісник Ужгородського 
університету, серія 
«Педагогіка. 
Соціальна робота». - 
Випуск № 2 (45)2019р. 
- С.191-196. 
5. Тимофєєва О. Я. 
Навчальна автономія 
у процесі вивчення 
англійської мови 
майбутніми 
фахівцями морської 
галузі. Науковий 
часопис 
Національного 
педагогічного 
університету ім. 
Драгоманова. Випуск 
№71 2019р. 
6. Тимофєєва О. 
Важливість 
застосування 
технології розвитку 
критичного мислення 
на заняттях з 
англійської мови для 
майбутніх суднових 
механіків. Педагогічні 
науки Херсонського 
державного 
університету. Випуск 
№89 2019р. 
7. Тимофєєва О.Я., 



Константинова Т.М. 
The strategies of 
student-centered 
approach at the 
maritime english 
learning process. 
Вісник національного 
університету. 
Педагогічні науки. 
Видавничій дім 
"Гельветика" , 2020. 
№ 1 (34), 2020. С. 207-
211. 
8. Сучасні підходи до 
високоефективного 
використання засобів 
транспорту. 
Колективна 
монографія /за 
редакцією 
В.Чимшир/. - Ізмаїл: 
ДІ НУ «ОМА» 2020 - 
Київ: Міленіум, 2020. 
472 С.  (Тимофєєва 
О.Я. ,Константинова 
Т.М. Особливості 
сугестивного методу 
при навчанні 
іноземної мови 
майбутніми 
фахівцями морської 
галузі). С.442-452.
9. Тимофєєва О.Я. The 
Barriers of efficient 
communication aboard 
the ship. ІІІ 
Міжнародна науково-
практична 
конференція 
«Інноваційні підходи 
розвитку 
компетентністних 
якостей фахівців в 
умовах професійного 
становлення», 12-13 
квітня 2019 р. м. 
Ізмаїл: ДІ НУ «ОМА», 
2018 С. 87-89
10. Тимофєєва О.Я. 
Skills of active listening 
for ESP. Міжнародна 
науково - практична 
конференція «Наукові 
відкриття та 
фундаментальні 
наукові дослідження: 
світовий досвід», 20 
травня 2019 р. м. 
Полтава: ГО 
«Європейська наукова 
платформа», 2019. Т.4 
С. 20-22 
11. O. Tymofyeyeva. The 
formation of future 
marine officers’ “zero 
tolerance to 
discrimination” 
attitude. III 
International scientific 
conference 
“Modernization of the 
educational system: 
world trends and 
national peculiarities” : 
Conference 
proceedings, February 
21th, 2020. Kaunas: 
«Baltija Publishing» С. 
200-203 
12. O.Tymofyeyeva. 
Maritime English 



classes as a medium for 
teamwork skills 
development. 
Актуальні проблеми 
вищої професійної 
освіти: збірник 
наукових праць / за 
загальною редакцією 
Л.В. Барановської. - 
К.: НАУ, 2020. С. 182-
183. 
13. Тимофєєва О.Я. 
Письмо як засіб 
розвитку навичок 
критичного мислення 
курсантів морських 
закладів вищої освіти 
Інноваційні підходи 
розвитку 
компетентнісних 
якостей фахівців в 
умовах професійного 
становлення : тези IV 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (Ізмаїл, 
23-24 квітня 2020 
року), - Ізмаїл: АА 
Тандем, 2020.С. 174-
176. 6.O. Tymofyeyeva. 
Scaffolding in the 
Maritime English 
Teaching Process. 
Міжнародна науково-
практична 
конференція 
«Гуманітарна наука 
ХХІ століття: сучасні 
виклики в галузі 
права, освіти ,права та 
поведінкових наук». 
Матеріали заочної 
міжнародної науково-
практичної 
конференції ( м. 
Чернігів, 06 листопада 
2020 року). С.329-331. 
14. O. Tymofyeyeva. 
Collaborative Learning 
in Maritime English 
Teaching Process. 
Сучасні підходи до 
високоефективного 
використання засобів 
транспорту : 
матеріали XI Міжн. 
наук.-практ. конф. 
Ізмаїл, 3-4 грудня 
2020 р. Запоріжжя : 
АА. Тандем, 2020. 578 
с. С. 376-380 .
3. Офіційний опонент, 
дисертація «Розвиток 
комунікативної 
компетентності 
офіцерів-
прикордонників у 
процесі підвищення 
кваліфікації», 
Чернової Світлани 
Василівни, захист 
відбувся 22.05.2019, 
на засіданні 
спеціалізованої вченої 
ради Д 70.05.03 
Національної академії 
Державної 
прикордонної служби 
України ім. 
Б.Хмельницького.
Підвищення 



кваліфікації:
1. Підвищення 
кваліфікації.  
Національний 
університет «Одеська 
морська академія, 
кафедра англійської 
мови № 3, 22.10.2018 
–22.11.2018 рр. 
«Вивчення  методики 
викладання 
англійської мови в НУ 
«ОМА». 
Ознайомлення з 
новітніми методами 
викладання. Набуття  
досвіду науково-
дослідної і 
викладацькоїьдіяльно
сті. Довідка № 874 від 
06.12.2018 р.
2. The international 
postgraduate practical 
internship. Maritime 
education and training 
innovations in the 
European higher 
education area. 
Lithuanian Maritime 
Academy. On 8-31 
Оctober, 2018. Klaipeda 
Certificate № 2018/28.
3. International 
internship Maritime 
education and training 
innovations in the 
European higher 
education area, Nicola 
Vaptsarov Naval 
Academy (м. Варна, 
Болгарія) 29 April – 11 
October, 2019. Reg. № 
315
4. Підвищення 
кваліфікації. 
Cambridge Assessment. 
TKT: Content and 
Language Intergrated 
Learning (Certificate  
No. B2787831, Band 3, 
August, 2020).
5. Підвищення 
кваліфікації. 
Cambridge Assessment. 
Teaching Knowing Test. 
TKT Module 
1(Certificate  
No.A8272955, Band 3, 
April, 2019), TKT 
Module 2(Certificate  
B2102331, Band 4, 
March, 2020), TKT 
Module 3(Certificate  
B2102338, Band 3, 
March, 2020)
6.Тренинг "Сучасні 
методи та технології 
викладання в 
університеті", 13-14 
березня 2020 р., м. 
Ізмаїл, сертифікат № 
121/2020, 18 годин.
7. Підвищення 
кваліфікації. 
"Ефективні рішення 
Google for Education 
для хмарної 
взаємодії". 17-
31.08.20. "БС -00205".
8. Вебінар. 
Центральний інститут 



ріслядипломної 
освіти. Кафедра 
філософії і освіти 
дорослих.  «Цифрова 
адженда освіти: 
інноваційні рішення 
2020». М. Київ, 27 
листопада 2020 року. 
Сертифікат № 
197/20Д. (2 години).
Методична робота:
1. Practical Guide for 
Marine Engineers: 
навчально-
практичний посібник 
з дисципліни 
«Англійська мова за 
професійним 
спрямуванням». 
/Желясков В. Я., 
Тимофєєва О. Я., 
Маслов І. З., 
Константинова Т. М., 
Тихонова І. Ю., 
Романовська О. Р., 
Демченко О. М. / 
Запоріжжя: Copy Art, 
2020. – 277 с.
2. O.Tymofyeyeva., 
T.Konstantinova. Text 
Book for future 
engineers. Part I. 
Навчальний 
практикум "Text 
Book.Part I" (Укл.: 
Константинова Т.М., 
Тимофєєва О.Я.); – 
Ізмаїл, 2019 – 108 с.
3. Романовська О.Р., 
Желясков В.Я., 
Демченко О.М., 
Константинова Т.М., 
Тимофєєва 
О.Я.,Тихонова І.Ю. 
Gas turbine, auxiliaries: 
pumps, condensers. 
Навчально-методичні 
розробки з 
дисципліни 
«Англійська мова за 
професійним 
спрямуванням» для 
інтегрованого 
вивчення розділів: 
"Auxiliaries: pumps, 
condensers”, “Gas 
Turbine". Навчально-
методичні розробки 
"Auxiliaries: pumps, 
condensers”, “Gas 
Turbine" /Укл: 
Романовська О.Р., 
Желясков В.Я., 
Демченко О.М., 
Константинова Т.М., 
Тимофєєва 
О.Я.,Тихонова І.Ю./ - 
Ізмаїл, 2019. - 74 с.
4. Романовська О.Р., 
Желясков В.Я., 
Демченко О.М., 
Константинова Т.М., 
Тимофєєва О.Я., 
Тихонова І.Ю. 
Mashinery. Types of 
Marine Power Plants, 
Diesel Electrical Power 
Plant. Навчально-
методичні розробки з 
дисципліни 
«Англійська мова за 



професійним 
спрямуванням» для 
інтегрованого 
вивчення розділів: 
“Mashinery. Types of 
Marine Power Plants, 
Diesel Electrical Power 
Plant” /Укл.: 
Романовська О.Р., 
Желясков В.Я., 
Демченко О.М., 
Константинова Т.М., 
Тимофєєва О.Я., 
Тихонова І.Ю./ - 
Ізмаїл, 2019. 72 
5. T.Konstantinova, 
O.Tymofyeyeva. Text 
Book for future 
engineers. Part I. 
Навчальний 
практикум "Text 
Book.Part I" (Укл.: 
Константинова Т.М., 
Тимофєєва О.Я.); – 
Ізмаїл, 2019 – 108 с..
Константинова Т. М., 
Тимофєєва О. Я. 
Навчальний 
практикум “Marine 
engineering. Work 
book.” (Укл.: 
Константинова Т. М., 
Тимофєєва О. Я.) – 
Ізмаїл, 2020. – 72 с.
6. Константинова Т. 
М., Тимофєєва О. Я. 
Course Book for Marine 
Engineers. Навч. 
практикум. Ізмаїл : ДІ 
НУ «ОМА», 2020. 142 
с.
7. Константинова Т.Н., 
Тимофеева О.Я. Safety 
on board and fire-
fighting at sea. Ізмаїл : 
2014. 65 с.)

Досвід професійної 
діяльності що 
дозволяє фахово 
викладати освітню 
компоненту 12 років.

Відповідність п. 30 
Ліцензійних умов 
впровадження 
освітньої діяльності:
п1; п2; п3; п6; п10; 
п11; п13; п15; п17

304417 Делі Іван 
Іванович

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Дунайський 
інститут 

Національного 
університету 

"Одеська 
морська 

академія"

Диплом 
спеціаліста, 

Ізмаїльський 
державний 

педагогічний 
інститут, рік 
закінчення: 

2001, 
спеціальність: 

010103 Трудове 
навчання та 

основи 
інформатики, 

Диплом 
магістра, 

Ізмаїльський 
державний 

гуманітарний 
університет, 

рік закінчення: 

6 ОК 13. 
Інформаційні 
технології

Кваліфікація за 
освітою відповідає 
освітній компоненті.
Наукова діяльність.
1. Наукові публікації 
зокрема у 
періодичних 
виданнях:
1. Делі І.І., Петров О.О. 
Адитивні технології - 
новітні методи 
суднобуду-вання та 
ремонту. // VІII 
Міжнародна науково-
практична 
конференція “Сучасні 
підходи до 
високоефективного 
використання засобів 
транспорту”, ДІ 



2002, 
спеціальність: 

010103 
Педагогіка і 

методика 
середньої 

освіти. Трудове 
навчання

НУ«ОМА», м. Ізмаїл, 7 
грудня 2017, с.50
2. Делі І.І., Воронков 
Є. О. Процес 
відновлення деталей 
суднових технічних 
засобів за допомогою 
інформаційних 3D 
технологій. 
Всеукраїнський 
конкурс студентських 
наукових робіт. 2019р 
3. Делі І.І., Курпек 
С.М.  Технології 3-D 
друку – перспективи 
використання в 
умовах українського 
судноремонту. 
Всеукраїнський 
конкурс студентських 
наукових робіт. 2020р 
- переможець 3 місце
4. Делі І.І., Данілова 
О.О. Інформаційні 
технології як засіб 
моніторингу за 
екіпажом на 
морському судні. 
Всеукраїнський 
конкурс студентських 
наукових робіт. 2021р
5. Сучасні підходи до 
високоефективного 
використання засобів 
транспорту. 
Колективна 
монографія /за 
редакцією В. 
Чимшир/. – Ізмаїл: ДІ 
НУ «ОМА» 2020 - 
Київ: Міленіум, 2020. 
с. 472. ( Горєлова О.В., 
Делі І.І. Математична 
підготовка майбутніх 
фахівців морської 
галузі як індикатор 
оволодіння сучасними 
інформаційними 
технологіями. С. 351-
363. 
2. Керівник 
курсантської 
проблемної групи 
"Нові інформаційні 
технології" з 
19.09.2019 р. 
Протокол засідання 
кафедри ЗНД № 2 від 
19.09.2019 р.
Підвищення 
кваліфікацііі:
1.The international 
postgraduate practical 
intership programme 
«Maritime Education 
And Training 
Innovetions in the 
European Higher 
Education Area». 
Nikola J. Vaptsarov 
Naval Academy,Varna, 
Bulgaria. (certificate № 
0179 29.12.2020).
2. Сертіфікат WoS 
Group/A clarivate 
Analutics company  
«Публікації в 
міжнародних 
виданнях», 2020 р.
3. Підвіщення 
кваліфікації 



(стажування) на 
кафедрі «Теорії 
автоматичного 
управління та 
обчислювальної 
техніки» 
Національного 
університету «Одеська 
морська академія» з 
10.11.2016 р. по 
14.12.2016 р. Наказ НУ 
«ОМА» № 558 від 
24.12.2015 р.
4. Сертифікат Cisco 
Networking Academy. 
Закінчив курс 
Introduction to IoT 
Сетевой академии 
Cisco®, 17 вересня 
2020 р.
5. Сертіфикат 
«Цифрова грамотність 
державних службовців 
1.0 на базі 
інструментів Google». 
Закінчив базовий курс 
із цифрової 
грамотності 
(початковий рівень) 
для державних 
службовців обсягом 
0.1 кредит ЄКТС. 
Міністерство ціфрової 
трансформації 
України, 20 червня 
2020 р. 
6. Електронний 
сертіфикат «Тренінг 
для тренерів». Здав 
фінальне тестування 
на Національній 
онлайн-платформі з 
цифрової грамотності. 
Міністерство ціфрової 
трансформації 
України, 03 липня 
2020 р. 
7. Електронний 
сертіфикат 
«Цифрограм». 
Пройшов тестування 
на національній 
онлайн-платформі 
Дія.Ціфрова освіта. 
Рівень цифрової 
грамотності Високий 
С1, 08 листопада 2020 
р. 
Методична робота:
1. Методичні вказівки 
до розрахунково-
графічної роботи з 
інформаційних 
технології для 
курсантів (студентів) 
спеціальності 271 
«Річковий та 
морський транспорт» 
спеціалізації 
«Експлуатація 
суднових 
енергетичних 
установок» / [укладач 
Делі І.І.]; – Ізмаїл, 
2018. – 25 с.
2. Методичні вказівки 
до лабораторних робіт 
з інформаційних 
технології для 
курсантів (студентів) 
спеціальності 271 



«Річковий та 
морський транспорт» 
спеціалізації 
«Судноводіння» / 
[укладач Делі І.І.]; – 
Ізмаїл, 2018. – 40 с.
3. Методичні 
рекомендації до 
виконання 
лабораторних робіт з 
інформаційних 
технології в програмі 
Excel для курсантів 
(студентів) 
спеціальності 271 
«Річковий та 
морський транспорт» 
/ [укладач Делі І.І.]; – 
Ізмаїл, 2018. – 25 с.

Досвід професійної 
діяльності що 
дозволяє фахово 
викладати освітню 
компоненту 10 років

Відповідність п. 30 
Ліцензійних умов 
впровадження 
освітньої діяльності:
п3; п10; п13; п14; п16; 
п17; 

304488 Залож 
Віталій 
Іванович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Дунайський 
інститут 

Національного 
університету 

"Одеська 
морська 

академія"

Диплом 
бакалавра, 
Одеський 

національний 
політехнічний 

університет, 
рік закінчення: 

2007, 
спеціальність: 

0925 
Автоматизація 

та 
комп'ютерно-

інтегровані 
технології, 

Диплом 
бакалавра, 

Дунайський 
інститут 

Національного 
університету 

"Одеська 
морська 

академія", рік 
закінчення: 

2017, 
спеціальність: 

6.070104 
морський та 

річковий 
транспорт, 

Диплом 
бакалавра, 

Національний 
університет 

"Одеська 
морська 

академія", рік 
закінчення: 

2021, 
спеціальність: 

271 Річковий та 
морський 

транспорт, 
Диплом 
магістра, 
Одеський 

національний 

6 ОК 15. Основи 
електротехніки

Кваліфікація за 
освітою відповідає 
освітній компоненті.
Наукова діяльність.
1. Вчене звання: 
доцента; Науковий 
ступінь: кандидат 
технічних наук, 
Наукова 
спеціальність: 
Експлуатація та 
ремонт засобів 
транспорту,
Тема: «Підвищення 
ефективності 
контролю технічного 
стану транспортних 
дизелів шляхом 
використання методу 
аналітичної 
синхронізації даних 
моніторингу»
2. Наукові публікації 
зокрема у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Sciens Core 
Collection та у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Varbanets R.A., 
Zalozh V.I., Shakhov 
A.V., Savelieva I.V., 
Piterska V.M. 
Determination of top 
dead center location 
based on the marine 
diesel engine indicator 
diagram analysis. 
Diagnostyka. Polish 
society of technical 



політехнічний 
університет, 

рік закінчення: 
2009, 

спеціальність: 
092501 

Автоматизован
е управління 

технологiчним
и процесами, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 057597, 
виданий 

24.09.2020

diagnostics. 2020. 
№21(1). p. 51–60. 
2.Tarasenko, T., Zalozh, 
V., & Maksymov, S. 
(2019, September). The 
Ways to Improve 
Energy Efficiency and 
Eco-friendliness of the 
Specific Danube Inland 
Vessels. First Stage. In 
Journal of Physics: 
Conference Series (Vol. 
1297, No. 1, p. 012019). 
3. Varbanets R, Fomin 
O, Pistek V, Klymenko 
V, Minchev D, Khrulev 
A, Zalozh V, Kucera P. 
Acoustic Method for 
Estimation of Marine 
Low-Speed Engine 
Turbocharger 
Parameters. Journal of 
Marine Science and 
Engineering. 2021; 
9(3):321. 
4. Создание новых 
направлений 
снижения вредных 
выбросов в отходящих 
газах двигателей 
внутреннего сгорания 
УДК 621.181.2 / А.Г. 
Данилян, В.И. Залож, 
М.И. Руденко // 
Вісник ВАК Одеського 
національного 
морського 
університету №2(51), 
2017, С.73-81, Збірник 
наукових праць. – 
Одеса, 2017. 
5. Принципы 
определения 
индикаторов 
энергоэффективности 
для судов внутреннего 
плавания / П.С. 
Суворов, Т.В. 
Тарасенко, В.И. Залож 
// Вісник 
Східноукраїнського 
національного 
університету імені 
Володимира Даля. - 
2018. - № 2. - С. 203-
207. 
6. Оценка факторов, 
определяющих 
энергоэффективность 
судов внутреннего 
плавания [Текст] / 
П.С.Суворов, 
Т.В.Тарасенко, 
В.И.Залож // 
Автоматизация 
судовых технических 
средств: научн.-техн. 
сб. – Одесса: ОНМА, 
2018. – Вып. 24. – с. 
94-102. – ISSN 1819-
3293. 
7. Суворов, П., 
Тарасенко, Т., Залож, 
В., & Максимов, С. 
(2019). Про 
співвідношення 
енергоеффективності 
та екологічності у 
внутрішньому 
судноплавстві. 
ВІСНИК 



СХІДНОУКРАЇНСЬКО
ГО 
НАЦІОНАЛЬНОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ імені 
Володимира Даля, 
(7(255), 64-71. 
8. Оценка 
энергоэффективности 
для условий 
навигационных 
неопределенностей во 
внутреннем 
судоходстве» / П.С. 
Суворов, Т.В. 
Тарасенко, В.И. 
Залож. 
Автоматизация 
судовых технических 
средств.2019. Вып.25 
с.90-100. 
9. Варбанец, Р. А., 
Залож, В. И., 
Тарасенко, Т. В., 
Белоусова, Т. П., & 
Ерыганов, А. В. 
(2020). THE METHOD 
OF ANALYTICAL 
SYNCHRONIZATION 
OF THE WORKING 
PROCESS DATA 
MONITORING IN 
TRANSPORT DIESEL 
ENGINES 
OPERATING. 
Aerospace technic and 
technology, (7), 118-128
10. Варбанець, Р. А., 
Залож, В. І., 
Тарасенко, Т. В., 
Кучеренко, Ю. М., & 
Клименко, В. Г. 
(2020). Особливості 
аналітичної 
синхронізації даних 
моніторингу робочого 
процесу транспортних 
дизелів в умовах 
експлуатації. Двигуни 
внутрішнього 
згоряння, (1), 13-21 
11. Zalozh, V., 
Tarasenko, T., & 
Varbanets, R. (2020). 
Efficiency Control 
Improvement Of Diesel 
Engines Conditions By 
Using The Method Of 
Analytical 
Synchronization Of 
Monitored Data. 
Technium: Romanian 
Journal of Applied 
Sciences and 
Technology, 2(7), 151–
159. 
12. Тарасенко Т.В., 
Залож В.І. Аналітична 
синхронізація даних 
моніторингу робочого 
процесу транспортних 
дизелів в умовах 
експлуатації / 
СУЧАСНІ ПІДХОДИ 
ДО 
ВИСОКОЕФЕКТИВНО
ГО ВИКОРИСТАННЯ 
ЗАСОБІВ 
ТРАНСПОРТУ. 
Колективна 
монографія /за 
редакцією В. Чимшир 



/. - Ізмаїл: ДІ НУ 
"ОМА" 2020 - Київ: 
Міленіум, 2020.  C. 
194-206 
13. Варбанец Р.А., 
Залож В.И., 
Пизинцали Л.В. 
Метод аналитической 
синхронизации 
данных мониторинга 
рабочего процесса 
транспортных 
дизелей в условиях 
эксплуатации XXIV 
Міжнародний конгрес 
двигунобудівників, 2-
7 вересеня 2019 р. 
Харків: Національний 
аерокосмічний 
університет ім. М. Є. 
Жуковського, 2019. С. 
20-21
14. Варбанец Р.А., 
Залож В.И., Губанов 
В.П., Пизинцали Л.В. 
Метод аналитической 
синхронизации 
данных мониторинга 
рабочего процесса 
транспортных 
дизелей в условиях 
эксплуатации. Сучасні 
енергетичні установки 
на транспорті, 
технології та 
обладнання для їх 
обслуговування 
СЕУТТОО-2019: 
матеріали X 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції, 12-13 
вересня 2019 р. 
Херсон: Херсонська 
державна морська 
академія, 2019. С 166-
167.
15. Варбанец Р.А., 
Залож В.И., Губанов 
В.П., Пизинцали Л.В. 
Аналитическая 
синхронизация 
данных мониторинга 
рабочего процесса 
транспортных 
дизелей в условиях 
эксплуатации. 
Безпека 
життєдіяльності на 
транспорті та 
виробництві – освіта, 
наука, практика: 
матеріали VI 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції, 11-14 
вересня 2019 р. 
Херсон: Херсонська 
державна морська 
академія, 2019. С. 188-
190.
16. Руденко С.В., 
Варбанец Р.А., Залож 
В.И., Абросимов В. Г. 
Метод аналитической 
синхронизации 
данных мониторинга 
рабочего процесса 
транспортных 
дизелей в условиях 
эксплуатации. 



Cуднова енергетика: 
стан та проблеми: 
матеріали 
Міжнародної науково- 
технічної конференції, 
7-8 листопада 2019 р. 
Миколаїв: 
Національний 
університет 
кораблебудування 
імені адмірала 
Макарова, 2019. С. 3-4.
17. Varbanets R., Zalozh 
V. The analytical 
synchronization of the 
monitoring data of the 
working process in 
transport diesel engines 
operating. Технічні 
науки в Україні: 
сучасні тенденції 
розвитку: матеріали 
Всеукраїнської 
науково-технічної 
інтернет-конференції, 
20–21 листопада 2019 
р. Київ: вид–во 
Державного 
університету 
інфраструктури та 
технологій, 2019. С. 
107-110.
18. Varbanets R., Zalozh 
V., Tarasenko T. The 
working process 
monitoring in transport 
diesel engines 
operating. 
Achievements of 
modern society: 
abstracts of the 4th 
International scientific 
and practical 
conference, 4-6 
December 2019. 
Cognum Publishing 
House. Liverpool, 
United Kingdom. 2019. 
P. 36-41.
19. Варбанец Р.А., 
Залож В.И. Задача 
аналитической 
синхронизациии 
данных мониторинга 
рабочего процесса 
транспортных 
дизелей в условиях 
эксплуатации. Сучасні 
підходи до 
високоефективного 
використання засобів 
транспорту (ДІ НУ 
«ОМА»-2019): збірник 
тез доповідей X-ої 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції, 12-14 
грудня 2019 р. 
Запоріжжя: АА 
Тандем, 2019. С. 86-
92.
20. Тарасенко Т.В., 
Залож В.И., Максимов 
С.Б. Оценка 
энергоэффективности 
в условиях 
неопределенностей 
ограничительных 
факторов во 
внутреннем 
судоходстве. 



Інноваційні підходи 
розвитку 
компетентнісних 
якостей фахівців в 
умовах професійного 
становлення Тези IV 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції, 23 - 24 
квітня 2020 р., Ізмаїл: 
АА Тандем, 2020. С. 
42-45.
21. Варбанець Р.А., 
Залож В.І., Абросімов 
В.Г. Рішення задачі 
аналітичної 
синхронізації даних 
моніторингу робочого 
процесу транспортних 
дизелів в умовах 
експлуатації. MPP&O-
2020 (Marine Power 
Plants and Operation): 
матеріали II 
Міжнародної науково-
практичної морської 
конференції кафедри 
СЕУ і ТЕ Одеського 
національного 
морського 
університету, квітень 
2020 р., Одеса, 2020. 
С. 41-46. 
22. Принципы 
определения 
индикаторов 
энергоэффективности 
для судов внутреннего 
плавания /Суворов 
П.С., Тарасенко Т.В., 
Залож В.И. // 
Транспорт і логістика: 
проблеми та рішення: 
Збірник наукових 
праць за матеріалами 
VIIІ-ї Міжнародної 
науково-практичної 
конференції, 
Сєвєродонецьк ? 
Одеса ? Вільнюс ? 
Київ, 23-25 травня 
2018р./Східноукраїнсь
кий національний 
університет ім. В. 
Даля, Одеський 
національний 
морський університет 
– Одеса : КУПРІЄНКО 
СВ, 2018. – С. 178-183. 
23. П.С. Суворов, Т.В. 
Тарасенко, В.И. 
Залож, С.Б. Максимов. 
Критерии 
энергоэффективности 
и экологичности для 
судов в дунайском 
судоходстве / // 
Збірник наукових 
праць за матеріалами 
ІХ-ї Міжнародної 
науково-практичної 
конференції 
«Транспорт і 
логістика: проблеми 
та рішення» / 
Східноукраїнський 
національний 
університет ім. В. 
Даля, Одеський 
національний 
морський університет 



– Одеса : КУПРІЄНКО 
СВ, 2019. – с. 130-136. 
24. 
Энергоэффективность 
и экологичность судов 
в Дунайском 
судоходстве / П. С. 
Суворов, Т. В. 
Тарасенко, В. И. 
Залож, С. Б. Максимов 
// Міжнародна 
науково-практична 
конференція, 
присвячена пам’яті 
професорів Фоміна Ю. 
Я. і Cеменова В. С. (FS-
2019, 24–28 квітня 
2019, Одеса – Стамбул 
– Одеса): матеріали / 
Одеський 
національний 
морський університет 
– Одеса, 2019. – С. 77-
81.
25. Эксплуатация и 
настройка регулятора 
оборотов ДГ 
WOODWARD 
УДК629.12 / В.И. 
Залож, Т.В. Тарасенко 
// Матеріали 8-ї 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції «Сучасні 
енергетичні установки 
на транспорті, 
технології та 
обладнання для їх 
обслуговування» – 
Херсон: Херсонська 
державна морська 
академія., 2017. – С. 
66-74.
26. Варбанець Р.А., 
Залож В.І., Кононова 
О.М., Клименко В.Г. 
Діагностування 
технічного стану 
головних дизелів 
системою DEPAS 
D4.0H. Сучасні 
підходи до 
високоефективного 
використання засобів 
транспорту : 
матеріали XI Міжн. 
наук.-практ. конф. 
Ізмаїл, 3-4 грудня 
2020 р. Запоріжжя : 
АА Тандем, 2020. 219 
с. Сертифікат № 
202012030103

3. Наукове 
консультування:
Довідка від ПАТ 
"Дунайсудноремонт" 
(№73 від 11.02.2021 
р.) видана Заложу В.І. 
про те, що він дійсно 
проводив наукове 
консультування та 
діагностичні роботи за 
допомогою системи 
Depas D4.0 протягом 
2017-2020 років на 
теплоході "Kapitan 
Pshenitsin", "Kapitan 
Shyriagin", "Abrau" 
головні двигуни SKL 
NVD48, "Dnipro7" на 



головному двигуні 
МаК 6М 453 АК.

Підвищення 
кваліфікації:
1. Літовська морська 
академія, м. Клайпеда, 
08.10.2018 р. – 
31.10.2018 р. 
Сертифікат № 
2018/32 "Maritime 
education and traininng 
innovations in the 
European higher 
education area"; 
2. Сертифікат. Вище 
військове морське 
училище ім. Н. 
Вапцарова, м. Варна. 
23.09.2019-21.12.2019 
р. Reg № 314 
Certificate "Maritime 
education and training 
innovations in the 
european higher 
education area" 23 
September,2019 - 21 
December, 2019., 
Nikola Vaptsarov Naval 
Academy.
3. Сертифікат з 
англійської  мови на 
рівні В2: Camridge 
Assessment English № 
1903223497, дата 
видачі: 22.03.2019.

Методична робота:
1. Конспект лекцій з 
дисципліни «Основи 
електротехніки» / 
[уклад. к.т.н. Залож 
В.І.]; – Ізмаїл, 2021. – 
76 с.
2. Залож В.І., 
Методичні вказівки до 
виконання 
практичних робіт з 
дисциплін «Основи 
електротехніки» / 
[уклад. Залож В.І.]; – 
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3. Залож В.І. 
Методичні вказівки до 
виконання 
лабораторних робіт з 
дисципліни 
«Радіотехніка та 
електроніка» / [уклад. 
к.т.н. Залож В.І.]; – 
Ізмаїл, 2021. – 78 с.
4. Залож В.І.  
Електронний курс з 
дисципліни 
«Радіотехніка та 
електроніка»   на 
платформі Google For 
Education (Google 
Classrom), посилання: 
https://classroom.googl
e.com/c/MTUxNDU3M
jQ5Nzc1?cjc=sffozqp, 
код класу: sffozqp.

Досвід професійної 
діяльності що 
дозволяє фахово 
викладати освітню 
компоненту 10 років.

Відповідність п. 30 
Ліцензійних умов 
впровадження 
освітньої діяльності:
п1; п2; п3; п10; п13; 
п15; п16; п17; п18.

304419 Тірон-
Воробйова 
Наталія 
Борисівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Дунайський 
інститут 

Національного 
університету 

"Одеська 
морська 

академія"

Диплом 
магістра, 
Одеська 

національна 
академія 
харчових 

технологій, рік 
закінчення: 

2005, 
спеціальність: 

091702 
Технологiя 

4 ОК 14. Охорона 
праці та 
цивільний 
захист

Кваліфікація за 
освітою відповідає 
освітній компоненті.
Наукова діяльність.
1. К.т.н. Наукова 
спеціальність: 
біотехнологія. Тема 
дисертації: Технологія 
лізоцимовмісних 
біополімерних 
комплексів 
рослинного 



хлiба, 
кондитерських, 

макаронних 
виробiв i 

харчоконцентр
атiв, Диплом 

кандидата наук 
ДK 009007, 

виданий 
26.09.2012

походження. Диплом 
кандидата технічних  
наук
ДK 009007, виданий 
26.09.2012.
2. Наукові публікації 
зокрема у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Sciens Core 
Collection та у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Тірон-Воробйова Н. 
Б. Визначення та 
характеристика 
концептуальних 
підходів до 
теоретичних основ 
щодо підвищення 
ефективності роботи 
складних ергатичних 
систем / Z. Gloger 
Wolomin International 
and Regional 
Cooperation University, 
International 
Multidisciplinary 
Conference, Science 
and Technology of the 
present time: priority 
development directions 
of Ukraine and Poland / 
19-20 October, Vol. 6, 
Wolomin, Republic of 
Poland, 2018, p. 124-
127.
2. Тірон-Воробйова Н. 
Б. Транзитний 
морський потенціал 
України: сучасні реалії 
та перспективи / Мат. 
Міжнар. наук.-практ. 
конф. “Universum View 
6” / Харків, 2018, С. 
54-61.
3. Тірон-Воробйова Н. 
Б. Ергатичні системи 
управління як фактор 
підвищення 
конкурентоспроможн
ості підприємства / 
Зб. тез доп. ІX 
Міжнар. наук.-практ. 
конф. «Сучасні 
підходи до 
високоефективного 
використання засобів 
транспорту» / ДІ НУ 
«ОМА», Ізмаїл, 2018, 
С. 233-234.
4. Тірон-Воробйова 
Н.Б., Данилян А.Г., 
Романовська О.Р. 
Екологічна безпека 
світових морських 
ресурсів: 
«реформування 
систем управління 
водним баластом» / 
Мат. ІІ Міжнар. наук. 
симп. SDEVʼ2020, 
Львів-Славське, 2020, 
С. 233-234.



5. Данилян А. Г., 
Тірон-Воробйова Н. Б. 
Корупційні дії 
екологічних служб: 
незахищеність 
природного 
середовища в портах 
України / Мат. 10-тої 
Міжнар. наук.-практ. 
конф. «Сучасні 
енергетичні установки 
на транспорті і 
технології та 
обладнання для їх 
обслуговування» / 
Херсон: ХМА, 2019, 
С.91-94.
6. Тірон-Воробйова Н. 
Б., Данилян А. Г. 
Екологічні проблеми 
на морському 
транспорті: шлях до їх 
подолання / Тези 
Наук.-практ. конф. 
«Безпека людини в 
контексті наукового 
пошуку та 
технологічних 
рішень», Київ, НПУ 
ім. М.П. Драгоманова, 
24 - 25 лютого 2021 р., 
С. 7.
3. Керування 
переможцем  І туру 
Всеукраїнського 
конкурсу студенських 
наукових робіт за 
спеціалізацією 
«Технології захисту 
навколишнього 
середовища» - 
Шумейко М. С., 2020-
2021 н.р. Протокол № 
1від 01.02.21.
4. Наявність патенту:
1. Патент на корисну 
модель №142319: 
«Спосіб знезараження 
і очищення баластної 
води» / Чимшир В. І., 
Маслов І. З., Данилян 
А. Г., Тірон-Воробйова 
Н. Б., Ракитська Н. М., 
https://base.uipv.org/s
earchINV/search.php?
action=search
2. Патент на винахід 
№122318: «Спосіб 
знезараження і 
очищення баластної 
води й установка для 
його здійснення» / 
Чимшир В. І., Маслов 
І. З., Данилян А. Г., 
Тірон-Воробйова Н. 
Б., Ракитська Н. М.
Підвищення 
кваліфікації:
1. Підвищення 
кваліфікації 
(стажування) на 
кафедрі безпеки 
життєдіяльності 
Національного 
університету «Одеська 
морська академія», 
наказ ректора НУ 
«ОМА» № 134 від 
17.03.2021р. Термін 
підвищення 
кваліфікації 



(стажування) з 
17.03.2021 по 
19.04.2021 р. обсягом 
120 аккадемічних 
годин (4 кредитів 
ECTS) Довідка № 265 
від 20.04.2021 р. 
2. Collegium Civitas, 
Certificate NR 33/2018 
of completion of an 
international 
postgraduate practical 
internship / 
International 
postgraduate practical 
internship 
“Internationalization of 
Higher Education. New 
and Innovative 
Methods of Education. 
Implementation of 
International 
Educational Projects in 
the EU Financial 
Perspective”, organized 
by Collegium Civitas, 
6.11.2018-7.12.2018, 
Poland, Warsaw, 
7.12.2018.
3. Міжнар. Підв. Квал. 
IESF in the 
international skills 
development (the 
Webinar) on the theme 
“The Cloud storage 
service for the online 
studying on the 
example of the zoom 
platform”. 1,5 ECTS 
credits (45 hours), 12 
hours from them are 
lecture, 20 hours from 
them are practical, 13 
hours from them are 
independent work. 10-
17 August, 2020 
(Lublin, Republic of 
Poland). ES 
0462/2020; 
17.08.2020.
4. CPD (Continuing 
Professional 
Development) 
Certificate / First ever 
virtual 7th IMarEST 
Ballast Water 
Technology Conference, 
17-18 March 2021, 
Online Conference, 1 
eTicket 1645869173, 
Wednesday, 13:00, 
London, UK, 12 hours.
Методична робота:
1. Тірон-Воробйова 
Н.Б. Конспект лекцій 
з дисципліни 
«Охорона праці та 
цивільний захист» 
для курсантів 
спеціальності 271 
«Річковий та 
морський транспорт», 
спеціалізації 271.01 
«Навігація і 
управління 
морськими суднами».  
Ізмаїл: ДІ НУ «ОМА», 
2021. 167 с.
2. Тірон-Воробйова 
Н.Б. Збірник тестових 
завдань з дисципліни 



«Охорона праці та 
цивільний захист» 
для курсантів 
спеціальності 271 
«Річковий та 
морський транспорт», 
спеціалізації 271.01 
«Навігація і 
управління 
морськими суднами».  
Ізмаїл: ДІ НУ «ОМА», 
2021. 16 с.

Досвід професійної 
діяльності що 
дозволяє фахово 
викладати освітню 
компоненту 4 роки.

Відповідність п. 30 
Ліцензійних умов 
впровадження 
освітньої діяльності:
п1; п2; п3; п12;  п14; 
п15; п16; п17.

 
 

  
 
Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 
Програмні 
результати 

навчання ОП

ПРН 
відповідає 
результату 
навчання, 
визначено

му 
стандартом 

вищої 
освіти (або 

охоплює 
його)

Обов’язкові освітні 
компоненти, що 

забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи 
оцінювання

ПРН32 Знання 
державної мови, 
яке дозволяє 
спілкуватись за 
професійними та 
соціально- 
культурними 
питаннями, 
використовувати 
технічну 
літературу та 
виконувати 
обов'язки 
вахтового 
помічника 
капітана.

ОК 02. Ділова 
українська мова

Лекційні заняття,
Практичні заняття.

Екзамен

ПРН18 Навички 
проведення 
тренувальних 
занять із 
залишення судна 
та уміння 
поводитися з 
рятувальними 
шлюпками, 
рятувальними 
плотами та 
черговими 
шлюпками, 
пристроями та 
засобами для 
їхнього спуску на 
воду, а також 
обладнанням для 
них.

ОК 29. ДІї під час 
аварій, пошук і 
рятування на морі

Лекційні заняття,
Практичні заняття.

Залік

ОК 18. Безпека та 
охорона на морі

Лекційні заняття,
Практичні заняття.

Залік



ПРН19 Знання видів 
пожежі, принципу 
дії систем 
пожежогасіння, 
уміння гасити 
пожежі із 
застосуванням 
належного 
обладнання, 
включаючи пожежі 
паливних систем; 
уміння 
організовувати 
навчання з 
боротьби з 
пожежею.

ОК 18. Безпека та 
охорона на морі

Лекційні заняття,
Практичні заняття.

Залік

ПРН20 Знання 
методів та засобів 
запобігання 
пожежі, виявлення 
та гасіння пожежі, 
боротьби за 
живучість судна 
та способів 
особистого 
виживання.

ОК 18. Безпека та 
охорона на морі

Лекційні заняття,
Практичні заняття.

Залік

ПРН21 Навички 
прийомів першої 
медичної допомоги 
та вміння 
застосувати 
медичні 
керівництва та 
медичні 
консультації, 
отримані по радіо, 
зокрема вміння 
вжити ефективних 
заходів на основі 
таки знань у 
випадку нещасних 
випадків або 
захворювань.

ОК 18. Безпека та 
охорона на морі

Лекційні заняття,
Практичні заняття.

Залік

ПРН22 Знання 
методів, заходів та 
обладнання з 
боротьби із 
забрудненнями 
морського 
середовища з суден, 
а також заходів 
застереження, 
яких необхідно 
вживати для 
запобігання 
забрудненню 
морського 
середовища та 
виконання 
обов'язків згідно з 
відповідними 
вимогами 
Міжнародної 
конвенції із 
запобігання 
забрудненню з 
суден, з 
поправками

ОК 18. Безпека та 
охорона на морі

Лекційні заняття,
Практичні заняття.

Залік

ПРН23 Знання 
міжнародних і 
вітчизняних 
нормативно - 
правових актів 
відносно безпеки 
людського життя 
на морі та охорони 

ОК 20. Морське право Лекційні заняття,
Практичні заняття.

Екзамен



морського 
навколишнього 
середовища та 
забезпечення їх 
дотримання

ПРН24 Знання 
питань управління 
персоналом на 
судні та його 
підготовки; уміння 
застосовувати 
методи 
управління, 
вирішувати задачі 
та керувати 
робочим 
навантаженням, 
доносити до 
фахівців і 
нефахівців 
інформацію, ідеї, 
проблеми та їх 
рішення, власний 
досвід у галузі 
професійної 
діяльності.

ОК 31. Управління 
ресурсами 
навігаційного містка

Лекційні заняття,
Лабораторні заняття.

Залік

ОК 19. Менеджмент 
морських ресурсів

Лекційні заняття,
Лабораторні  заняття,
Практичні заняття.

Залік

ПРН26 Навички 
особистого 
виживання, 
забезпечення 
особистої безпеки 
та знання 
громадських 
обов'язків на 
суднах.

ОК 14. Охорона праці 
та цивільний захист

Лекційні заняття,
Практичні заняття.

Залік

ПРН33 Знання 
основних 
економічних теорій 
і закономірностей 
та методів аналізу 
економічних явищ і 
процесів на яких 
ґрунтується 
комерційна 
експлуатація 
річкового і 
морського 
транспорту.

ОК 37. Комерційна 
експлуатація судна

Лекційні заняття,
Практичні заняття.

Залік

ОК 04. Економічна 
теорія

Лекційні заняття,
Практичні заняття.

Залік

ПРН27 Знання 
устрою систем 
внутрішньосудново
го зв’язку та 
уміння передавати, 
приймати та 
реєструвати 
повідомлення 
згідно 
встановленим 
вимогам

ОК 42. Глобальний 
морський зв'язок для 
пошуку та рятування

Лекційні заняття,
Практичні заняття.

Екзамен

ПРН28 Навички 
проведення 
тренувальних 
занять із 
залишення судна 
та уміння 
поводитися з 
рятувальними 
шлюпками, 
рятувальними 
плотами та 
черговими 
шлюпками, 
пристроями та 
засобами для 
їхнього спуску на 
воду, а також 

ОК 18. Безпека та 
охорона на морі

Лекційні заняття,
Практичні заняття.

Залік



обладнанням для 
них.

ПРН34 Знання та 
розуміння понять, 
законів та 
механізмів 
основних фізичних 
явищ та процесів, 
що лежать в основі 
роботи сучасних 
навігаційних 
пристроїв та 
суднових технічних 
систем. Розуміння 
фізичної сутності 
їх надійності, 
можливих помилок 
та похибок у 
роботи

ОК 10. Теоретична 
механіка

Лекційні заняття,
Практичні заняття.

Екзамен

ОК 09. Фізика Лекційні заняття,
Лабораторні заняття.

Екзамен

ОК 08. Вища 
математика

Лекційні заняття,
Практичні заняття.

Екзамен

ОК 15. Основи 
електротехніки

Лекційні заняття,
Лабораторні заняття.

Залік

ОК 16. Радіотехніка та 
електроніка

Лекційні заняття,
Лабораторні  заняття.

Залік

ПРН30 Знання про 
суспільство, 
закономірності 
соціальних дій і 
масової поведінки 
людей, відносин 
між особистістю і 
суспільством, 
політичних 
процесів, їх 
основних 
феноменів, 
закономірностей, 
взаємозв’язків з 
іншими сферами 
суспільного життя

ОК 06. Суспільство і 
держава

Лекційні заняття,
Практичні заняття.

Екзамен

ПРН31 Знання 
сутності і 
специфіки 
філософського 
знання, основних 
історичних етапів 
розвитку 
філософії, 
понятійного і 
категоріального 
апарату філософії, 
сучасного 
філософського 
розуміння природи, 
людини і 
суспільства.

ОК 03. Філософія Лекційні заняття,
Практичні заняття.

Екзамен

ПРН17 Навички 
користування 
рятувальними 
засобами та 
обладнанням і 
підтримки 
обладнання, 
пристроїв та 
систем у 
експлуатаційному 
стані, що 
забезпечить 
безпеку судна та 
людей.

ОК 43. Навчальна 
плавальна практика

Практичні заняття на базах 
практики.

Захист звіту

ОК 30. Морська 
практика

Лекційні заняття,
Практичні заняття.

Залік

ОК 18. Безпека та 
охорона на морі

Лекційні заняття,
Практичні заняття.

Залік

ПРН25 Знання 
методів 
ефективного 
управління 
ресурсами та 
уміння їх 
застосовувати; 
знання та уміння 
застосовувати 
методи 

ОК 31. Управління 
ресурсами 
навігаційного містка

Лекційні заняття,
Лабораторні заняття.

Залік

ОК 19. Менеджмент 
морських ресурсів

Лекційні заняття,
Лабораторні  заняття,
Практичні заняття.

Залік



прийняття рішень
ПРН29 Знання 
сутності та 
витоків української 
історії та 
культури, 
суспільно-
економічних, 
політичних й 
культурних 
процесів минулого 
та сучасності.

ОК 01. Історія та 
культура України

Лекційні заняття,
Практичні заняття.

Екзамен

ПРН16 Знання 
міжнародних вимог 
до суднових 
рятувальних 
засобів

ОК 18. Безпека та 
охорона на морі

Лекційні заняття,
Практичні заняття.

Залік

ПРН14 Уміння 
ефективно 
здійснювати 
професійну 
діяльність, 
приймати та 
реалізовувати 
управлінські 
рішення в 
багатонаціонально
му колективі

ОК 19. Менеджмент 
морських ресурсів

Лекційні заняття,
Лабораторні  заняття,
Практичні заняття.

Залік

ОК 05. Організація 
колективної 
діяльності та 
лідерство

Лекційні заняття,
Практичні заняття.

Залік

ПРН13 Уміння 
приймати рішення 
та проводити 
необхідні 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.

ОК 31. Управління 
ресурсами 
навігаційного містка

Лекційні заняття,
Лабораторні заняття.

Залік

ОК 29. ДІї під час 
аварій, пошук і 
рятування на морі

Лекційні заняття,
Практичні заняття.

Залік

ОК 19. Менеджмент 
морських ресурсів

Лекційні заняття,
Лабораторні  заняття,
Практичні заняття

Залік

ПРН12 Розуміння 
принципів роботи 
суднових силових 
установок, 
суднових 
допоміжних 
механізмів та 
морських технічних 
термінів

ОК 15. Основи 
електротехніки

Лекційні заняття, 
Лабораторні заняття.

Залік

ОК 41. Суднові 
енергетичні установки 
та електрообладнання 
суден

Лекційні заняття, 
Практичні заняття.

Залік

ПРН11 Знання 
оцінки 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 

ОК 12. Нарисна 
геометрія та 
інженерна графіка

Лекційні заняття,
Практичні заняття.

Залік

ОК 36. Технологія 
перевезення вантажів

Лекційні заняття,
Практичні заняття.

Екзамен

ОК 21. Теорія та 
будова судна

Лекційні заняття,
Практичні заняття,
Лабораторні заняття.

Екзамен

ОК 11. Технологія і 
опір матеріалів

Лекційні заняття,
Практичні заняття.

Залік



чином можливо 
визначити та 
попередити 
корозію

ПРН10 Знання 
вимог Міжнародної 
морської організації 
стосовно 
остійності судна.

ОК 21. Теорія та 
будова судна

Лекційні заняття,
Практичні заняття,
Лабораторні заняття.

Екзамен

ПРН9 Розуміння 
основних принципів 
устрою судна, 
теорії та чинників, 
які впливають на 
посадку й 
остійність, а 
також заходів, 
необхідних для 
забезпечення 
посадки та 
остійності судна; 
впливу 
пошкодження 
та/або затоплення 
будь-якого з відсіків 
на посадку та 
остійність судна 
та заходів 
стосовно боротьби 
із затопленням, 
яких необхідно 
вжити

ОК 29. ДІї під час 
аварій, пошук і 
рятування на морі

Лекційні заняття,
Практичні заняття.

Залік

ОК 21. Теорія та 
будова судна

Лекційні заняття,
Практичні заняття,
Лабораторні заняття.

Екзамен

ОК 18. Безпека та 
охорона на морі

Лекційні заняття,
Практичні заняття.

Залік

ОК 12. Нарисна 
геометрія та 
інженерна графіка

Лекційні заняття,
Практичні заняття.

Залік

ПРН8 Знання та 
вміння безпечної 
обробки, 
завантаження, 
розміщення, 
кріплення, догляду 
під час рейсу та 
розвантаження 
вантажів, зокрема 
навалювальних 
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.

ОК 38. Експлуатація 
спеціалізованих суден

Лекційні заняття,
Практичні заняття.

Залік

ОК 36. Технологія 
перевезення вантажів

Лекційні заняття,
Практичні заняття.

Екзамен

ОК 22. Морехідні 
якості судна

Лекційні заняття,
Лабораторні заняття.

Залік

ПРН7 Знання та 
розуміння впливу 
водотоннажності, 
осадки, диференту, 
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.

ОК 38. Експлуатація 
спеціалізованих суден

Лекційні заняття,
Практичні заняття.

Залік

ОК 28. Маневрування 
і управління судном

Лекційні заняття,
Практичні заняття.

Екзамен

ПРН6 Знання 
систем 
повідомлень, 
забезпечення 
радіозв’язку під час 
пошуку, порятунку 

ОК 42. Глобальний 
морський зв'язок для 
пошуку та рятування

Лекційні заняття,
Практичні заняття.

Екзамен



та у випадку 
аварій

ПРН5 Уміння 
оцінювати й 
прогнозувати 
метеорологічні 
умови плавання, 
беручи до уваги 
наявну і 
прогнозовану 
погоду в районі 
плавання, 
враховуючи місцеві 
метеорологічні 
умови для 
можливої 
коректури шляху 
судна та 
безпечного 
виконання рейсу.

ОК 40. Метеорологія Лекційні заняття,
Практичні заняття.

Екзамен

ПРН4 Навички 
оцінки навігаційної 
інформації, 
отриманої з усіх 
джерел, зокрема 
радіолокатора, 
засобів 
автоматизованої 
радіолокаційної 
прокладки та 
електронних 
комплексів 
навігаційно–
інформаційної 
системи з метою 
прийняття рішень 
для уникнення 
зіткнення та 
управління 
безпечним 
плаванням судна; 
техніки 
судноводіння за 
умов відсутності 
видимості

ОК 27. Попередження 
зіткнення суден та 
використання 
радіолокаційних 
станцій і засобів 
автоматизованої 
радіолокаційної 
прокладки

Лекційні заняття,
Практичні заняття.

Екзамен

ОК 13. Інформаційні 
технології

Лекційні заняття,
Практичні заняття.

Екзамен

ОК 32. 
Радіонавігаційні 
прилади та системи

Лекційні заняття,
Практичні заняття.

Екзамен

ОК 33. Навігаційні 
інформаційні системи 

Лекційні заняття,
Практичні заняття.

Екзамен

ОК 34. Інтегровані 
системи судноводіння

Лекційні заняття,
Практичні заняття.

Екзамен

ПРН3 Знання 
принципів несення 
ходової навігаційної 
вахти та 
управління 
особовим складом 
на містку. 

ОК 31. Управління 
ресурсами 
навігаційного містка

Лекційні заняття,
Лабораторні заняття.

Залік

ОК 25. Практика 
несення штурманської 
вахти

Лекційні заняття,
Практичні заняття.

Залік

ПРН2 Уміння 
маневрувати та 
управляти судном 
в будь-яких умовах 
із застосуванням 
відповідних 
методів 
визначення 
місцезнаходження, 
а також з 
використанням 
сучасних 
електронних 
радіолокаційних 
засобів, 
електронних 
картографічних 
навігаційно–
інформаційних 
систем (ЕКНІС); 
знання їх принципів 
роботи, обмежень, 
джерел помилок та 
вміння виявити 
неправильні 

ОК 35. 
Електронавігаційні 
прилади

Лекційні заняття,
Практичні заняття. Екзамен

ОК 33. Навігаційні 
інформаційні системи 

Лекційні заняття,
Практичні заняття.

Екзамен

ОК 32. 
Радіонавігаційні 
прилади та системи

Лекційні заняття,
Практичні заняття.

Екзамен

ОК 26. Морехідна 
астрономія

Лекційні заняття,
Практичні заняття.

Екзамен

ОК 24. Навігація і 
лоція

Лекційні заняття,
Практичні заняття,
Лабораторні заняття.

Екзамен

ОК 23. Математичні 
основи судноводіння

Лекційні заняття,
Практичні заняття.

Екзамен

ОК 28. Маневрування 
і управління судном

Лекційні заняття,
Практичні заняття.

Екзамен



показання; 
володіння 
методами корекції 
для точного 
визначення 
місцезнаходження; 
взаємозв’язку та 
оптимального 
використання всіх 
наявних 
навігаційних даних 
для здійснення 
плавання.

ПРН1 Уміння 
планувати і 
здійснювати 
проробку рейсу 
судна згідно із 
загальними 
положеннями про 
встановлення 
шляхів руху суден з 
урахуванням 
обмеження діючої 
осадки судна та 
інших обставин для 
безпечного 
виконання рейсу.

ОК 39. Океанські 
шляхи світу

Лекційні заняття,
Практичні заняття.

Залік

ОК 28. Маневрування 
і управління судном

Лекційні заняття,
Практичні заняття.

Екзамен

ОК 24. Навігація і 
лоція

Лекційні заняття,
Практичні заняття,
Лабораторні заняття.

Екзамен

ПРН15 Знання 
англійської мови, 
яке дозволяє 
використовувати 
англомовну 
технічну 
літературу та 
обговорювати 
англійською мовою 
професійні 
питання при 
виконанні фахових 
обов'язків.

ОК 17. Англійська 
мова (за професійним 
спрямуванням)

Практичні заняття. Екзамен

ОК 07. Англійська 
мова

Практичні заняття. Екзамен

 


