ВІДОМОСТІ
про самооцінювання освітньої програми
Заклад вищої освіти

Національний університет "Одеська морська
академія"

Освітня програма

36378 Управління судновими технічними системами
і комплексами

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

36378

Назва ОП

Управління судновими технічними системами і комплексами

Галузь знань

27 Транспорт

Спеціальність

271 Річковий та морський транспорт

Спеціалізація (за наявності)

271.02 Управління судновими технічними системами і комплексами

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"

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

Кафедра суднових енергетичних установок і систем; кафедра інженерних
дисциплін; кафедра гуманітарних дисциплін; кафедра загальнонаукових
дисциплін; кафедра навігації і управління судном

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)

Механік третього розряду

Мова (мови) викладання

Українська

ID гаранта ОП у ЄДЕБО

360838

ПІБ гаранта ОП

Маслов Ігор Захарович
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Посада гаранта ОП

Завідувач кафедри

Корпоративна електронна адреса
гаранта ОП

dinuoma@onma.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП

+38(067)-369-39-46

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 суднових механіків в «Дунайському інституті» розпочинає свою історію з 1 лютого 1960 р., коли в м.
Ізмаїлі 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 29.10.15 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».
За останні п’ятнадцять років підготовка суднових механіків в Дунайському інституті 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 суднових механіків у
ДІ НУ «ОМА» здійснювалась за напрямом 6.070104 «Морський та річковий транспорт» (професійне спрямування
«Експлуатація суднових енергетичних установок»).
З 2015 року підготовка здійснювалась за спеціалізацією «Експлуатація суднових енергетичних установок» 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 «Експлуатація суднових енергетичних установок».
У 2018 року введено в дію Стандарт, яким введені нові назви спеціалізацій. Відповідно до Стандарту, спеціалізація
«Управління суднових технічними системами і комплексами» відповідає:
- напряму підготовки 6.070104 «Морський та річковий транспорт» (професійне спрямування «Експлуатація
суднових енергетичних установок») за Переліком напрямів підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем
бакалавра, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2006 р. №1719;
- спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок», 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.
- спеціалізація «Експлуатація суднових енергетичних установок», 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 «Експлуатація суднових енергетичних установок» була змінена на
«Управління суднових технічними системами і комплексами».
За результатами моніторингу ОПП було враховано всі рекомендації стейкголдерів, 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,
стейгхолдерів, 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

74

39

35

0

0

2 курс

2019 - 2020

143

31

112

0

0

3 курс

2018 - 2019

187

34

153

0

0

4 курс

2017 - 2018

92

45

47

0

0

5 курс

2016 - 2017

54

54

0
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Умовні позначення: ОД – очна денна; ОВ – очна вечірня; З – заочна; Дс – дистанційна; М – мережева; Дл – дуальна.

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.

Усі приміщення ЗВО
Власні приміщення ЗВО (на праві власності, господарського
відання або оперативного управління)
Приміщення, які використовуються на іншому праві, аніж
право власності, господарського відання або оперативного
управління (оренда, безоплатне користування тощо)
Приміщення, здані в оренду

Загальна площа

Навчальна площа

3149

2136

0

0

3149

2136

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

ОПП УСТСіК.pdf

f/+1XH4gMSqvW6m17+nvA8kWGhiKlDq8jIn5f+d02UY
=

НП УСТСіК.pdf

g7bz/ORaO04RGnJ73WOHcYfzOXwuzHjUCzm4FONAD
Io=

Рецензії та відгуки
роботодавців

Рецензія Тодорова.pdf

iAyQvMsvTcDy6/rn4fYFga9pNEJIHM4uXfnh7mYWhVo
=

Рецензії та відгуки

Рецензія Мудраченко.pdf

Освітня програма
Навчальний план за ОП

LCrEWW9KYUwVT7EQpGa54xoG/nkvFAyu7GaB0nX/ij
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роботодавців
Рецензії та відгуки
роботодавців

U=
Рецензія Шумейко.pdf

vUEb9r9j47480zUrHY1oWvV7ezWYB2i9EK0W1f1lgF8=

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 машинної 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 вона спрямована на виконання Міжнародної конвенції про підготовку і
дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з поправками
(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/896_052#Text) щодо досягнення стандартів компетентностей, встановлених
для осіб командного складу машинної команди, визначених у правилах ІІІ/1, ІІІ/2 цієї Конвенції, з урахуванням
модельних курсів IMO 7.04 (Officer in Charge of an Engineering Watch) та 7.02 (Chief Engineer Officer and Second
Engineer Officer).
Здобувачі вищої освіти мають право на підтвердження компетентності та присвоєння першого звання особи
командного складу під час атестації на спільному засіданні екзаменаційної комісії ДІ НУ«ОМА» та Державної
кваліфікаційної комісії з питань дипломування моряків.
Присвоєння зазначеного звання випускникам на спільному засіданні здійснюється за умови виконання всіх вимог
відповідної схваленої обов’язкової підготовки, стажу плавання та практичної підготовки, згідно з п.10. розділу ІІ
Положення про звання осіб командного складу морських суден та порядок їх присвоєння
(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1466-13#n15).
Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії та
стратегії ЗВО
Стратегія і перспективні напрями розвитку НУ«ОМА» наведені в Статуті університету http://surl.li/rtky. Місія
НУ«ОМА» полягає у створенні 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 і особистісною творчою самореалізацією: http://surl.li/rtla. Відповідно до Положення
http://surl.li/rtld в ДІНУ«ОМА» визнається удосконалення системи якості підготовки кадрів морегосподарського
комплексу відповідно до міжнародних стандартів для визначення стратегічної мети, основних принципів і завдань в
освітній та науковій діяльності: Стратегії ДІНУ«ОМА» http://surl.li/rtlg. Стратегічною метою діяльності ДІНУ«ОМА»
до 2021 року є нова концепція розвитку, яка представлена такими напрямками: наукова діяльність; освітня
діяльність; культура організації; міжнародна діяльність (http://surl.li/rtli). Цілі ОП відповідають місії НУ«ОМА» з
ефективної інтеграції науки, освіти та соціальної практики та корелюються зі стратегічною метою ДІНУ«ОМА та
змінюються відповідно до інтеграції у міжнародні морські організації: IMO (International Maritime Organization);
IMAREST (Institute of Marine Engineering, Science and Technology); ITF (International Transport Workers Federation);
IAMU (International Acosiation of Maritime University)
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
Пропозиції здобувачів вищої освіти визначаються в процесі моніторингу ОПП. Інтереси здобувачів вищої освіти
реалізуються засобами курсантського самоврядування елементи якого є: залучення до складу робочої (проектної)
групи ОПП (наказ Ректора № 66 від 28.01.2020), до Вченої ради НУ «ОМА», Вченої ради ДІ НУ «ОМА», науковометодичної ради ДІ НУ «ОМА». Наприклад, пропозиції, які обговорюються на засіданні курсантської ради, були
подані до робочої групи у вигляді рецензії підписаної головою курсантської ради М.Шумейко
(https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2000/01/rec271.02.3.pdf). У цілому, відбувається системна взаємодія
курсантського самоврядування з адміністративним та науково-педагогічним складом відповідно до плану роботи
курсантської ради https://cutt.ly/1vCSccC
З метою виявлення інтересів та пропозицій здобувачів вищої освіти систематично поводиться анкетування, за
допомогою якого визначаються напрямки формування індивідуальної освітньої траєкторії за визначеною формою
https://cutt.ly/vybirSM-df . Наприклад, було визначено, що практично всі здобувачі, які навчаються за даною ОПП,
бажають сформувати компетентності пов’язані з практичними навичками та досвідом стосовно виконання завдань,
обов'язків та несення відповідальності вахтового механіка суден.
- роботодавці
Безпосередня участь роботодавців у розробці ОПП здійснюється шляхом залучення до складу робочої (проектної)
групи. Це забезпечує врахування їх інтересів на зміст ОПП. Рецензування ОПП роботодавцями, також є дієвим
інструментом моніторингу (https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2000/01/zvit271.02.pdf).
Організація практичної підготовки здобувачів вищої освіти, шляхом укладання дво- сторонніх договорів, дозволяє
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здійснювати контроль за результатами навчання (http://dinuoma.com.ua/wpcontent/uploads/2000/01/perelik_dogovir_pract.docx/). («Рецензії на ОПП: заступник начальника ХОСП «ІБТО»
ПрАТ «УДП» Тукалова В. Є.; директор ООО «Марлоу Навігейшн Україна» Тодорова Н. С.).
Можна навести наступний приклад пропозиції від роботодавців. 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 .
- академічна спільнота
Інтереси академічної спільноти враховуються та реалізуються шляхом забезпечення певної академічної свободи
викладачів в процесі реалізації освітніх компонентів ОПП. Основними з них можна зазначити: вибір методів
навчання; вибір змістового наповнення навчальних дисциплін, на основі власного професійного досвіду;
застосування результатів педагогічних стажувань; використання власних і загальних результатів наукових
досліджень.
Пропозиції викладачів враховуються на основі систематичного анкетування
(https://docs.google.com/forms/d/17hfdbuimYmU7SJpjsXSero2_o_gQgG2veR0XRFXZVu0/viewanalytics)
- інші стейкхолдери
Інтереси школярів, абітурієнтів та їх батьків, які мають на меті обрати наш заклад, враховуються в умовах активної
профорієнтаційної роботи https://www.facebook.com/dinuoma. Кожен з них має можливість надати власні
пропозиції за посиланням https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPEAlXOXHlMwVi2ecXJxlM2gWb8FVijrGI2eiCB0YcRRmuw/viewform
Інтереси інвесторів, організацій-партнерів визначаються та враховуються шляхом реалізації підписаних з ними
договорів про співпрацю (https://dinuoma.com.ua/public2019/).
Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають тенденції
розвитку спеціальності та ринку праці
У ДІ НУ «ОМА» організація підготовки фахівців враховує потреби ринку праці. З метою забезпечення якості ОПП, її
актуальності та відповідності визначеним цілям, потребам здобувачів освіти та суспільства здійснюється моніторинг
ОПП. (http://surl.li/rtsk).
З метою досягнення відповідності ОПП сучасним вимогам світового ринку праці до викладання долучаються
фахівці-практики, наприклад, механіки І розряду: Данілян А.Г., Палагін О.М.. Також, посилено взаємодію з
підприємствами галузі морського та річкового транспорту (ПрАТ «УДП»; «БТОФ»). Враховані особливості
роботодавців, специфіка їх діяльності, що забезпечує розвиток професійно-ділових якостей і компетентностей
відповідно до Міжнародної конвенції ПДНВ 1978 р. з Манільськими поправками від 01.01.2012р
(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/896_052#Text)
Приклад: ПРН «Концептуальні знання, включаючи певні знання сучасних досягнень у морській інженерії із
забезпечення надійності суднових технічних засобів та безпеки на морі» та ПРН «Знання функцій та устрою
автоматичного керування головним двигуном та допоміжними механізмами» відповідають тенденціям розвитку
ринку праці, тому що галузь сучасної інженерії «експлуатації суден» спрямована на автоматизацію в ергатичних
системах «людина-машина». Тенденції розвитку фаху відповідно до цілей ОПП впроваджено викладачами у
наукових доробках: монографіях, дисертаціях, фахових виданнях: «Вісник ОНМУ»; «Науковий вісник ХДМА»;
«Моряк України», «Робітник моря»; «Водний транспорт»; «Наука та інновації» та ін.
Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП
було враховано галузевий та регіональний контекст
Регіональний та галузевий контексти є невід’ємними частинами при формуванні змісту робочих програм та засобів
досягнення результатів навчання ОПП, бо географічне розташування ДІ НУ «ОМА» у м. Ізмаїлі в Єврорегіоні
Нижній Дунай має безпосередній контакт з морською частиною найбільшої артерії Європи – р. Дунай: Морський
порт «Ізмаїльский морський торгівельний порт», (https://goo.gl/maps/tPYDm6yvsDoTShzZ7); Морський порт
«Ренійський торгівельний морський порт», (https://goo.gl/maps/dhGHgGLSumZVnNUy9); Морський порт
«Морський торгівельний порт «Усть – Дунайськ»; підприємства морегосподарського комплексу: ТОВ
«Дунайсудносервіс»; ПрАТ «Українське Дунайське Пароплавство»; «Ізмаїльска база технічного обслуговування
флоту» ПрАТ«УДП», м. Ізмаїл; «Кілійський суднобудівний – судноремонтний завод» ПрАТ«УДП», м. Кілія.
Дані особливості регіонального розташування ЗВО повністю забезпечують реалізацію цілі ОПП, наприклад, в
наступній частині: «посади на підприємствах, установах та організаціях, що забезпечують експлуатацію флоту,
управління рухом суден та безпеку судноплавства». Також, можна зазначити, що, наприклад, регіональний контекст
має вплив на реалізацію наступних ПРН: ПРН21 Уміння перевіряти, налаштовувати суднове обладнання та
здійснювати метрологічну повірку основних засобів вимірювань; ПРН 28 Уміння здійснювати технічне
обслуговування та ремонт обладнання електричних систем, розподільних щитів, електромоторів, генераторів та
електричних систем і обладнання постійного струму.
Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП
було враховано досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм
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При розробці ОПП були опрацьовані аналогічні вітчизняні та іноземні ОП: «Литовська морська академія», м.
Клайпеда Литва (дог.–BST-6 від 30.10.2018р.); «ВВМУ ім. Н. Й. Вапцаров», м. Варна Болгарія (д.№10 від
27.09.2018р.); «ХДМА», м. Херсон (д.№ 12-19н від 04.11.19р.); АМІ НУ «ОМА», м. Маріуполь (д.№ 06-19н від
27.09.2019р.); «КІВТ ім. П. Конашевича-Сагайдачного ДУІТ», м. Київ (д.№ 02-21н від 22.02.2021).
При опрацюванні ОПП ХДМА позитивним вважаємо наявність однакових за змістом ОК з ОК ОПП ДІ НУ «ОМА».
Це дозволило реалізувати академічну кредитну мобільність. Для реалізації мобільності були залучені наступні ОК:
ПП 1.2.1. «Англійська мова за професійним спрямуванням» ОПП ХДМА та ОК17 «Англійська мова за професійним
спрямуванням» ОПП ДІ НУ «ОМА», відповідно (в межах договору про національну академічну мобільність
(кредитну) № 06-20/1н від 26.10.2020) https://ksma.ks.ua/?p=9469. Враховуючи, що обидві ОПП були створені на
базі Стандарту за спеціальністю 271 «Річковий та морський транспорт», усі прогнозовані ПРН співпадають.
Опрацьовуючи ОПП ВВМУ ім. Н.Й. Вапцарова, був зроблений висновок, що компетентності й ПРН, які отримують
ЗВО, співпадають з компетентностями й ПРН за ОПП ДІ НУ «ОМА» та компетентностями й ПРН ОПП ХДМА, дані
ОПП базуються на Конвенції ПДНВ 1978р. з поправками. Це дозволило реалізувати програму міжнародної
академічної мобільності (кредитна) (об’єм 3 кредити, ECTS) для учасників освітнього процесу даних навчальних
закладів, в межах трьох стороннього договору № 09-20н від 09.12.2020 https://ksma.ks.ua/?p=9469
Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом
вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти
ОПП розроблена відповідно до Стандарту вищої освіти України для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
для спеціальності 271 «Річковий та морський транспорт», затвердженого наказом Міністерства освіти та науки
України від 13.11.2018 р. №1239. http://surl.li/rtls. Досягнення результатів навчання, визначених Стандартом
повністю забезпечується змістом, структурою і логічною послідовністю освітніх компонентів, а також формами та
методами освітнього процесу, матеріально-технічною базою, представленою в Таблиці 3.
В ОПП розроблено структурно-логічну схему ОК, матрицю відповідності ПК обов’язковим компонентам ОПП,
матрицю забезпечення ПРН відповідним обов’язковим компонентам ОПП. Зміст освіти за ОП забезпечує набуття
інтегральної компетентності «Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері
суднової інженерії, що передбачає застосування теорій і методів наук про устрій судна, механічну та електричну
інженерії, експлуатацію та ремонт засобів транспорту, управління ресурсами та характеризуються комплексністю та
невизначеністю умов».
Освітні компоненти трьох циклів ОПП комплексно охоплюють предметну область визначену Стандартом, для
спеціалізації «Управління судновими технічними системами і комплексами»:
- цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки, що дозволяє досягти результатів навчання, які формують
загальні компетентності;
- цикл математичної та природничо-наукової підготовки – дозволяє отримати концептуальні знання та розуміння,
необхідні для набуття спеціальних компетентностей;
- цикл професійної та практичної підготовки – забезпечує досягнення результатів навчання для набуття
загальнофахових та спеціальних (фахових) компетентностей, а також загальних компетентностей, що формують
здатність здобувачів до вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми, приймати та реалізовувати управлінські
рішення в повсякденних і в критичних умовах та формувати культуру безпеки.
Таким чином, освітні компоненти ОП, по-перше, забезпечують вимоги Стандарту, по-друге, формують
компетентності необхідні для працевлаштування випускників на суднах та підприємствах річкового та морського
транспорту на посадах, вказаних у Стандарті.
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?
Стандарт наявний.

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
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(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною)?
Усі освітні компоненти відповідають предметній області ОПП (http://surl.li/rtmr) спеціальності 271 «Річковий та
морський транспорт», забезпечуючи розвиток і формування визначених в ОПП компетентностей: інтегральної (ІК),
загальних (ЗК), загальних фахових (ЗФК), спеціальних (фахових) (СК), спеціальних вибіркових (СВК); досягнення
програмних результатів навчання (62 ПРН) та вибіркових результатів навчання (ВРН). Це дозволяє здобувачам
вищої освіти вирішувати практичні завдання та фахові задачі, що спрямовані на вивчення об’єкту ОПП та пов’язані
з технічними системи й комплексами суден (суднові механічні системи, електрообладнання і електронна апаратура
та системи управління); методами експлуатації суден та їх системами, управлінням операціями суден; організацією
роботи екіпажів та піклуванням про людей на суднах; системами управління рухом суден; системами забезпечення
безпеки судноплавства.
Зміст ОПП відповідає об’єкту діяльності в частині підготовки машинної команди згідно з таблицею А-ІІІ/1 Кодексу
ПДНВ «Специфікація мінімального стандарту компетентності для вахтових механіків суден з машинним
відділенням, що обслуговується традиційно або періодично не обслуговується» http://surl.li/rtmu.
Теоретичний зміст предметної області в рамках ОПП базується на знаннях вищої математики, фізики, теоретичної
та прикладної механіки, опору матеріалів, гідромеханіки, термодинаміки, електротехніки, інформатики, теорії
суднової холодильної техніки, теоретичних основ суднових двигунів внутрішнього згоряння.
Такі освітні компоненти, як: «Безпека та охорона на морі», «Електрообладнання суден», «Теорія та засоби
управління судновими енергетичними установками», «Технологія використання робочих речовин», «Технологія
матеріалів і ремонт суднового обладнання», «Устрій судна та морехідні якості» надають здобувачеві вищої освіти
можливість оволодіти методами, методиками та технологіями експлуатації систем і комплексів на судні та
організації роботи екіпажу.
В ОПП предметній області відповідають наступні освітні компоненти: «Автоматизація суднових енергетичних
установок», «Електроніка та електронні засоби управління», «Метрологія та теплотехнічне вимірювання», Суднова
холодильна техніка», «Управління роботою механізмів суднової енергетичної установки та безпечне несення
вахти».
У цілому, контент ОПП спрямований на формування компетентностей, достатніх для ефективного виконання
завдань інноваційного характеру визначеного ОПП рівня професійної діяльності (серед них здатності: генерувати
нові ідеї; виявляти, ставити та вирішувати проблеми; здійснювати самоосвіту та професійне самовдосконалення).
Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної освітньої
траєкторії?
У ДІ НУ «ОМА» формування індивідуальної освітньої траєкторії здійснюється відповідно до «Порядку формування
та реалізації індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти ОПП «Управління судновими технічними
системами і комплексами» ДІ НУ «ОМА». https://dinuoma.com.ua/wpcontent/uploads/2021/03/porFormRealIndOsvTraSeu1.pdf й відображається в індивідуальних навчальних планах
(ІНП) здобувачів. ІНП складається з переліку освітніх компонентів відповідного року навчання, згідно з навчальним
планом ОПП, кількість кредитів за ОК та форма контролю. Вибіркові дисципліни здобувачі обирають відповідно до
каталогу вибіркових компонентів https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2021/03/KatVybirKompSeu1.pdf.
Обрання вибіркових компонентів здобувачі роблять самостійно, свідомо http://surl.li/rtmw. З метою індивідуалізації
освітнього процесу викладачами розроблено робочі програми та силабуси навчальних дисциплін
https://dinuoma.com.ua/np21d27102/. За результатами опитування здобувачів минулого року навчання з’ясовано, чи
задовольняють їх процедури та механізми формування індивідуальної освітньої траєкторії, і подано в анкеті
випускника http://surl.li/rtmy.
Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних дисциплін?
Здобувачі вищої освіти реалізують своє право на формування індивідуальної освітньої траєкторії відповідно до
«Положення про формування переліку вибіркових освітніх компонентів та порядок їх вибору здобувачами вищої
освіти» НУ «ОМА» (https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2000/01/PolozhenProFromPerVibOsvComp.pdf),
«Порядку формування та реалізації індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти ОПП «Управління
судновими технічними системами і комплексами» ДІ НУ «ОМА» https://dinuoma.com.ua/wpcontent/uploads/2021/03/porFormRealIndOsvTraSeu1.pdf . Запис на дисципліни та формування індивідуального
плану відбувається шляхом подання рапорту встановленого зразку у письмовій або електронній формі на ім’я
директора ДІ НУ «ОМА». Обсяг вибіркових ОК складає 25% від загальної кількості кредитів ЄКТС за ОПП.
Під час проведення першої кураторської години в поточному навчальному році з здобувачами вищої освіти денної
форми навчання куратор доводить та роз’яснює права та можливості здобувача, щодо формування індивідуальної
освітньої траєкторії. Здобувачі, ознайомившись із запропонованими матеріалами, подають до навчальнометодичного відділу ДІ НУ «ОМА» в паперовому або електронному вигляді через свої особисті службові акаунти
(надані ДІ НУ «ОМА») рапорти на опанування вибіркових компонент, в обсязі кредитів ЄКТС визначених на
поточний навчальний рік. Здобувач має право змінити обрані раніше освітні компоненти на інші за умови
можливості реалізації такої заміни в рамках навчання за ОПП. Для цього здобувач подає рапорт керівнику, який
забезпечує об’єктивний розгляд рапорту здобувача та приймає рішення щодо можливості або неможливості зміни в
індивідуальному навчальному плані. Мінімальна необхідна кількість здобувачів у групі з вивчення вибіркової
компоненти складає не менше 12-и осіб. У тому разі, якщо для вивчення окремої вибіркової компоненти не
сформована група, здобувачам вищої освіти пропонується обрати іншу вибіркову компоненту, де вже є, або може
бути сформована група. На підставі поданих рапортів здобувачів навчально-методичний відділ систематизує
отримані дані щодо формування навчальних груп для вивчення вибіркових компонентів ОПП, що вносяться до ІНП
здобувача, визначаючи остаточний перелік компонентів.
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Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої
освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності
Практична підготовка ЗВО передбачена згідно з п.4.4 ОПП, система організації практичної підготовки здобувачів
зазначена у п.7 «Положення про організацію практики в ДІ НУ «ОМА» http://surl.li/rwdi Під час проходження
практики здобувачі отримують наступні програмні компетентності, а саме: ЗК10 Здатність працювати автономно;
ЗК11 Навички здійснення безпечної діяльності; ЗК12 Прагнення до збереження навколишнього середовища; СК8
Здатність використовувати ручні інструменти, верстати та вимірювальні інструменти для виготовлення та ремонту
деталей на судні; СК14 Здатність вибирати та інтерпретувати інформацію, обирати методи та інструментальні
засоби, застосовувати інноваційні підходи для розв’язання складних професійних задач у сфері морської інженерії.
Навчальний план передбачає практичну підготовку в наступній послідовності: 1. «Технологічна практика» (10
кредитів ЄКТС); 2. «Виробнича плавальна практика». Документ щодо порядку організації та проведення практичної
підготовки здобувачів є «Наскрізна програма практичної підготовки», укладачами якої є НПП ОПП, стейгхолдери:
Тодорова Н. директор «Марлоу Навігейшн Україна»; Кожан С. директор «Марін про Сервіс», надали рекомендації,
виступили рецензантами http://surl.li/rwwb. Їх досвід дозволяє враховувати інноваційні тенденції розвитку морської
галузі. Задоволеність випускників здобутим рівнем компетентностей виявлено та подано на сайті у пп.
«Анкетування».
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
Цілі ОПП передбачають формування у здобувачів соціальних навичок: критичне мислення, креативність, командна
робота, комунікабельність, комплексне застосування різноманітних методів навчання: при колективній,
самостійній, дистанційній форм роботи.
Набуття здобувачами соціальних навичок за ОПП забезпечується: загальними ком-петентностями (ЗК1 – ЗК18) та
загальнофаховими компетентностями (ЗФК1 – ЗФК7), які системно продукують у здобувачів результати навчання
ОП. Відповідно до ОПП, одним із соціально спрямованих є ОК 05 «Організація колективної діяльності та лідерство»,
що забезпечує ПРН 54 «Знання методів управління персоналом на судні та його підготовки; уміння управляти
задачами та робочим навантаженням», сформовани, завдяки таким ЗК: ЗК 6 Здатність працювати в команді,
організовувати роботу колективу, у тому числі, в складних і критичних умовах; ЗК 7 Навички міжособистісної
взаємодії; ЗК 8 Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети; ЗК 9 Цінування та повага
мультикультурності; ЗК14 Здатність діяти соціально відповідально та свідомо; ЗК 15 Здатність реалізувати свої права
і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та
необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні; ЗК 16
Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі
розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області
Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?
Зміст ОПП, цілі, компетентності та результати, визначені на основі Міжнародної конвенції про підготовку і
дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з поправками (Україна приєдналася до Конвенції у 1996 році,
Закон України /Відомості Верховної Ради України, 1996, № 50, ст.284
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_053#Text). Саме тому зміст ОПП формує компетентності, необхідні для
працевлаштування випускників на суднах та підприємствах річкового та морського транспорту на посадах машинної
команди, які пов’язані із експлуатацією суден та їх систем, управління операціями суден та забезпеченням безпеки
судноплавства. Здобувачі мають право на підтвердження компетентності та на присвоєння першого звання особи
командного складу під час атестації на спільному засіданні екзаменаційної комісії ДІ НУ«ОМА» та Державної
кваліфікаційної комісії з питань підготовки та дипломування моряків. Для отримання звання механіка третього
розряду необхідно виконати умови, описані у розділах ІІІ/1, ІІІ/2 Міжнародної конвенції ПДНВ. Для ОПП
«Управління судновими технічними системами і комплексами» істотні урахування надані в проекті професійного
стандарту «Інженер судновий» http://surl.li/rwdt вимоги до якого прописані у Стандарті вищої освіти 271 «Річковий
та морський транспорт» http://surl.li/rtls.
Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у
кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти (включно із самостійною
роботою)?
Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в НУ «ОМА» навантаження здобувачів складається з
контактних годин (лекцій, практичних, семінарських, лабораторних занять, консультацій), самостійної роботи за
формами (видами): засвоєння частини навчального матеріалу навчальної дисципліни та виконання індивідуальних
завдань (реферати, контрольні роботи, розрахунково-графічні роботи, курсові роботи, дипломна робота), на які
розподіляються кредити, встановлені для ОК. Обсяг годин, що відводяться на самостійну роботу здобувача,
розраховуються 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.
Розрахунок часу, відведений на самостійну роботу здобувача відбувається з урахуванням результатів опитування,
анкетування здобувачів: https://cutt.ly/rez-zdobuv21. Співвіднесення обсягу ОК, щодо планування й забезпечення
самостійною роботою визначено Положенням про самостійну роботу здобувачів вищої освіти НУ «ОМА»
https://dinuoma.com.ua/public2019/. Навчальні заняття в ДІ НУ «ОМА» тривають 80 хвилин без перерви. Кожна ОК
вимірюється у кредитах ЄКТС (1кредит–30 годин). Питання фактичного навантаження здобувачів, стан їх навчання,
визначаються на кураторських годинах, на яких здобувачі вищої освіти дають зворотній зв'язок з куратором,
подають свої пропозиції щодо організації освітнього процесу на сайті ДІНУ ОМА https://cutt.ly/propoz
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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
Не здійснюється.

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 № 26-л, що регламентується Правилами прийому
до НУ «ОМА» в 2021 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 2021р. (наказ МОН № 1274
від 15.10.2020), 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 на 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?
У ДІ НУ «ОМА» питання 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 регулюється Порядком визнання
результатів навчання (тимчасовий), доступність і поінформованість для учасників освітнього процесу гарантується
розміщенням «Порядку на офіційному веб-сайті ДІ НУ «ОМА» https://cutt.ly/poriadVyznResultNav. Визнання
результатів навчання здійснюється з урахуванням їх еквівалентності або сумісності з результатами навчання за ОП,
відповідно до академічної довідки, додатку до диплома та інших документів, що містять інформацію про навчальні
досягнення здобувачів..
Дипломи зарубіжних ЗВО, мають бути нострифіковані відповідно до Наказу МОН від 05.05.2015 р. №504 про
«Процедури визнання іноземних документів» МОН України https://mon.gov.ua/ua/ministerstvo/poslugi/viznannyainozemnih-dokumentiv
Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо
такі були)?
Приклади практики застосування вказаних правил у ДІ НУ «ОМА», щодо питання визнання результатів навчання,
отриманих в інших ЗВО:
Так, у 2019/2020 навчальному році на ОПП для набуття другої вищої освіти був зарахований Виходець Олександр,
який у 2013 році закінчив Одеську національну академію зв’язку ім. О.С. Попова і здобув кваліфікацію бакалавра:
електромеханіка заходів радіо та телебачення. На підставі наданої ним заяви та документів про здобуту раніше вищу
освіту, були визнані результати попереднього навчання за одинадцятьма навчальними дисциплінами та
перезараховано 47,5 кредитів ЄКТС.
У 2020/2021 навчальному році на ОПП був зарахований Степаненко Антон, який закінчив у січні 2020 році
Херсонську філію Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова та здобув кваліфікацію
бакалавра «Суднобудування» ОПП «Суднові енергетичні установки та устаткування На підставі наданої ним заяви
та документів про здобуту раніше вищу освіту, були визнані результати попереднього навчанняза двадцять однією
навчальною дісципліною та перезараховано 94 кредитів ЄКТС.
У 2020/2021 навчальному році на ОПП був зарахований Дзюбенко Валентин, який у 2000 році закінчив Одеську
державну академію холоду і отримав базову вищу освіту за напрямом підготовки «Енергетика» та здобув
кваліфікацію бакалавра. На підставі наданої ним заяви та документів про здобуту раніше вищу освіту, були визнані
результати попереднього навчання за двадцятьма навчальними дисциплінами та перезараховано 50 кредитів ЕКТС.
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Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у
неформальній освіті? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього
процесу?
Визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті на ОП не було.
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 на ОП регулює «Положення про організацію освітнього процесу НУ «ОМА».
https://cutt.ly/polozenOrgOsvProc. 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, занять на тренажерах, лабораторних, консультацій.
Розподіл навантаження за ОК наведено у навчальному плані https://dinuoma.com.ua/wpcontent/uploads/2000/01/npseuis.pdf. Методи навчання і викладання подано у робочих програмах навчальних
дисциплін (далі – РПНД) та силабусах. РПНД розробляється відповідно до «Порядку розроблення та затвердження
робочих програм навчальних дисциплін».
Матриця відповідності ( Таблиця 3) демонструє системну взаємовідповідність таких аспектів: програмний результат
навчання, відповідність результату навчання визначеному стандартом вищої освіти (або охоплює його), освітні
компоненти, методи навчання, форма та методи 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/wpcontent/uploads/2016/09/Ustav-2017-s-pechatyamy.pdf; «Положення про організацію освітнього процесу НУ «ОМА».
https://cutt.ly/polozenOrgOsvProc (пп.2); Правила внутрішнього розпорядку Національного університету «Одеська
морська академія» https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2000/01/pravVnutRozp.pdf; «Положення про
формування переліку вибіркових освітніх компонентів та порядок їх вибору здобувачами вищої освіти»
https://cutt.ly/polOK, Ці положення забезпечують створення умов для формування та реалізації індивідуальної
освітньої траєкторії, відкритості та доступності інформації для всіх учасників освітнього процесу ДІ НУ «ОМА», які
мають можливість надати пропозиції щодо обрання форм і методів навчання і викладання, відповідні
студентоцентрованому підходу, на сайті ДІ НУ «ОМА» , у вкладці «АНКЕТИ І ПРОПОЗИЦІЇ» https://cutt.ly/propoz.
Результати опитувань здобувачів та випускників https://cutt.ly/rez-vypusk21 свідчать про рівень задоволеності
методами навчання і викладання. Для забезпечення здобувачів інформацією про освітній процес у якості
комунікацій використовується електронна пошта, чати Viber, Telegram, веб-сайт ДІ НУ «ОМА», платформа
GoogleGSuite, сторінка в мережі Facebook (https://www.facebook.com/dinuoma/).
Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і викладання на ОП
принципам академічної свободи
Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» педагогічна, науково-педагогічна та наукова діяльність учасників
освітнього процесу, методи навчання і викладання, що застосовуються на ОП, базуються на принципах
самостійності, незалежності, свободи слова, поширення знань та інформації, проведення наукових досліджень і
використання їх результатів. Статут НУ «ОМА», «Положення про організацію освітнього процесу НУ «ОМА»,
«Порядок розроблення та затвердження робочих програм навчальних дисциплін (РПНД)» https://cutt.ly/xbqg7zt
дозволяють вносити зміни до РПНД, обирати методи навчання в рамках академічної свободи. Так, ст. викладач
кафедри СЕУіС Т. Мазур в рамках ОК «Безпека та охорона на морі» проводить практичні заняття з окремих тем зі
здобувачами на т/х «Татарбунари». Ст. викладач В.Бондаренко в рамках практичних занять ОК «Суднові допоміжні
установки та їх експлуатація» зі здобувачами відвідали т/х «Новий Донбас» та БТО. Опитування НПП
https://cutt.ly/rezult-vykladach показало задоволеність рівнем академічної свободи
Академічна свобода здобувачів полягає у можливості обирати теми курсових та атестаційних робіт з урахуванням
власних наукових та професійних інтересів. Під час підготовки наукової роботи, участі у науково-практичній
конференції здобувач обирає тему дослідження в рамках НДР кафедри, під керівництвом наукового керівника готує
тези, тощо. Як показало опитування випускників https://cutt.ly/vypusk21 здобувачів вищої освіти задовольняє вибір
викладачів форм і методів викладання й навчання.
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
Сторінка 12

освітніх компонентів *
Інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання регулюється
«Положенням про порядок та систему оцінювання знань здобувачів вищої освіти ДІ НУ «ОМА» http://surl.li/rxmp,
Систему оцінювання знань здобувачів, критерії їх оцінювання, які є загальними, кафедра має право адаптувати під
конкретну ОК її зміст та результати навчання. НПП, які забезпечують освітню компоненту повідомляють
здобувачам на початку її вивчення інформацію щодо складових ОК. Здобувачі отримають посилання на Google
Classroom де розташовані РПНД, силабус та все методичне забезпечення з реалізації ОК.
Графік освітнього процесу, форми семестрового контролю та строки підсумкової атестації доводяться до здобувачів
вищої освіти навчально-методичним відділом, кураторами академічних груп на кураторських годинах, он-лайн
зустрічах, зборах курсантського самоврядування. Доступ до інформації щодо освітньої діяльності 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
Науково-дослідна робота проводиться відповідно до Плану наукової роботи ДІ НУ «ОМА»
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2000/01/planNaukdIA.pdf. Поєднання навчання і досліджень під час
реалізації ОП відбувається системно: в рамках НДР «Розробка концепції безпечної експлуатації суднових систем та
обладнення» за ОПП здобувачі проводять власні дослідження, приймають участь у наукових конференціях,
форумах, симпозіумах, під керівництвом наукових керівників з числа НПП, що складають групу забезпечення ОПП.
Відповідно до «Положення про наукові курсантські гуртки та проблемні групи ДІ НУ «ОМА»
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2000/01/pol_gurt.pdf здобувачі вищої освіти плідно проводять
дослідження НПР у наукових курсантських гуртках https://dinuoma.com.ua/nkg2021/ та у проблемних групах
https://dinuoma.com.ua/pkg2021/. Здобувачі беруть участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях
(останніми роками понад 30 здобувачів вищої освіти взяли участь у науково-практичних конференціях
https://dinuoma.com.ua/conference/), всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт (переможець ІІ туру
Аніканов І.С., секція «Технічне обслуговування і ремонт суден», керівник к.т.н., доцент Маслов І.З.), олімпіадах,
вебінарах. 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 . У 2018 році 9 здобувачів
брали участь у конкурсі «Морська справа», фонду Б. Колеснікова; у 2019 році – 6 здобувачів. І як переможці
конкурсу були заохочені поїздкою до Амстердаму та в Афіни. Результати досліджень оформлюються у вигляді
презентацій, друкованих наукових робіт, тез доповідей, статей у наукових фахових виданнях. Здобувачі вищої освіти
отримують здатність теоретично осмислити актуальність наукових тем, їх прикладну цінність, отримують
можливість самостійного наукового дослідження та застосування отриманих результатів у практичній діяльності та
під час виробничої плавальної практики. Результатами поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП,
вважаємо: виявлення талановитих та активних курсантів; організація науково-дослідної роботи курсантів;
поглиблене вивчення курсантами обраної теми; залучення курсантів до наукових проблем кафедри; розвиток у
курсантів компетентності науковця.
Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі оновлюють зміст
навчальних дисциплін на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі
Керуючись «Положенням про освітні програми та навчальні плани НУ «ОМА», «Порядком розроблення та
затвердження робочих програм навчальних дисциплін (РПНД)» http://surl.li/rttz надані рецензії та відгуки (ПрАТ
«УДП», крюїнгова агенція «Марлоу Навигейшн Украина»). НПП визначають потребу та потенціал ОП шляхом
консультування зі стейкхолдерами.
Відповідно до необхідності забезпечення ОК, оновлення змісту ОК на основі наукових досягнень і сучасних практик,
НПП підвищують кваліфікацію (http://surl.li/rtuh), беруть участь у стажуваннях, тренінгах, форумах, конференціях,
написанні наукових доробків, статей, монографій, навчально-методичної літератури. НПП активно беруть участь у
міжнародних програмах стажування: Литва–«Maritime education and training innovations in the European higher
education area»; Туреччина–Польща–«Logistics management at sea transport»; Польща – «New and innovative teaching
methods»; «Collegium Civitas Internationalization of Higher Education. New and Innovative Methods of Education»;
«Modern teaching methods in Energy Efficiency and Safety»; «The innovative Methods and Technologies of Teaching»;
Болгарія–«Maritime education and training innovations in the European higher education area»; ОАЕ–«For excellent
performance completion in program of innovation in training specialists in the maritime industry»; Голландія–«The use of
Full Mission Ship Handling Simulators in Inland Navigation Education and Training». Необхідність забезпечення ОК,
оновлення змісту ОК спонукають НПП на нові наукові досягнення, що в результаті сучасних практик надалим
можливість отримання патентів: Чимшир В., Маслов І., Данилян А., Тірон-Воробйова Н., РакитськаН. Патент на
корисну модель: Спосіб знезараження і очищення баластної води, 25.05.2020 №142319;. Патент на винахід: Спосіб
знезараження і очищення баластної води й установка для його здійснення 12.10.2020 №122318.
Всі НПП, що входять до групи забезпечення ОПП підвищують кваліфікацію в споріднених ЗВО України, відповідно
до забезпечення ОК: НУ «ОМА», ХДМА, ІГГУ, де системно отримають досвід щодо можливостей оновлення змісту
освітніх компонентів на основі наукових досягнень і сучасних практик, що підтверджується виданими науковометодичними працями за ОПП. На основі принципу академічної свободи викладачі визначають як необхідно
оновлювати зміст ОК, та які наукові досягнення й сучасні практики вводити в освітній процес. Наприклад: оновлено
зміст ОК «Суднові турбінні та котельні установки» на основі посібника колективу авторів кафедри СЕУіС
(К.Лихогляд, І.Маслов, Р.Разінкін, А.Найдьонов) «Устрій суднових котельних установок та їхня безпечна
експлуатація» (пр.№ 7, 31.01.2018р.); - доцент кафедри ІД, к.т.н. В.Залож. оновив зміст ОК «Електроніка та
електронні засоби управління», було додано у 3-ій розділ. 2 «Стаціонарні системи моніторингу та контролю
технічного стану ГД та СЕС. НПП щорічно оновлюють теми та завдання ОК, теми курсових та дипломних робіт з
урахуванням змін сучасних практик у морській галузі.
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Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП пов’язані із
інтернаціоналізацією діяльності ЗВО
Інтернаціоналізація навчання, викладання та наукових досліджень в ДІНУ»ОМА» регламентується «Положенням
про порядок реалізації права на академічну мобільність, затвердженого постановою КМУ № 579 від 12 липня 2015
року https://cutt.ly/polMobMON; «Положенням про академічну мобільність ДУ НУ «ОМА»
https://cutt.ly/polMobDINUOMA. Форма національної академічної мобільності (кредитна) реалізована у лютому 2021
р. між ДІ НУ «ОМА» та ХДМА (д.№06/20 від 26.10.20), ОК «Англійська мова за професійним спрямуванням» к.п.н.,доцент О.Я.Тимофєєва. Реалізована програма міжнародної академічної мобільності (кредитна, 3 кредити
ECTS) для учасників освітнього процесу, в межах трьох стороннього договору № 09-20н від 09.12.2020 між «ВВМУ
ім. Н. Й. Вапцаров», м. Варна Болгарія, «ХДМА», м. Херсон та ДІ НУ «ОМА»: Stefan Atanasov, Irina Afanasievskaya,
Oksana Tymofyeyeva.
Інтернаціоналізація діяльності ЗВО реалізується на підставі міжнародних договорів про співробітництво в галузі
освіти та науки з іноземними закладами освіти (науковими установами) https://cutt.ly/dogov. Так
д.і.н.,проф.Ярмоленко М. реалізувала міжнародне стажування, консультування та читання лекцій (д.11-19н від
01.11.2019р. між ДІНУ»ОМА» й Тараклійським державним університетом ім. Григорія Цамблака (Молдова). НПП
(В.Чимшир, І.Смирнова, В.Желясков, Т.Житомирська) дослідили питання інтернаціоналізації, міжнародної
академічної мобільності у міжнародному інформаційному тижні програми ЄС Еразмус+ в Україні (2019р., м. Київ).

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 в «Положенні про організацію освітнього процесу в
НУ«ОМА» (http://surl.li/rtwx), відображені в ОП, навчальному плані, РПНД, силабусах та на сторінках дисциплін у
системі дистанційного доступу до навчальних матеріалів. http://surl.li/rujv. Перевірка досягнень програмних
результатів навчання реалізується комплексно: поточним, семестровим контролем, підсумковою атестацією, що
забезпечена системою оцінювання рівня знань та критеріїв, та відображена в «Положенні про порядок та систему
оцінювання знань здобувачів вищої освіти ДІ НУ «ОМА» http://surl.li/rxmp. Перевірка передбачених ОП
компетентностей та ПРН здійснюється поступово протягом періоду навчання під час поточного та семестрового
контролю шляхом оцінки результатів підготовки, отриманих у формах: екзамен, залік або захист за кожним ОК
(навчальною дисципліною) ОПП; підтверджений досвід роботи на судні та підготовки на навчальному судні;
пройдена та зарахована підготовка з використанням тренажерного, лабораторного обладнання та під час виконання
практичних завдань (вправ).
Перелік питань, які виносяться на залік, екзамен затверджується на засіданні кафедри щонайменше за місяць до
початку навчального року та доводиться до відома здобувачів (розміщується на сайті, або під час занять в
академічних групах).
Завдання поточного контролю націлені на допомогу здобувачам вищої освіти організувати свою роботу самостійно,
сумлінно та систематично опановувати матеріал освітньої компоненти, і мають на меті – встановити рівень
сформованості компетентності після закінчення вивчення предмету, виявити результат засвоєння навчальної
дисципліни, рівень сформованості знань, умінь і навичок (компетентностей) тощо.
Семестровий контроль викладач проводить у формі іспиту або заліку із конкретної навчальної дисципліни в обсязі
матеріалу, що визначений РПНД, в терміни, встановлені графіком освітнього процесу.
Реалізація підсумкового контролю – атестація випускників, тобто встановлення відповідності рівня і якості
підготовки здобувачів вищої освіти вимогам сучасних освітніх стандартів. Атестація здобувачів (Положенні про
екзаменаційну комісію http://surl.li/rtxb передбачає публічний захист кваліфікаційної роботи, щодо «Положення
про кваліфікаційну роботу (дипломну роботу) бакалавра» (http://surl.li/rujw). Визнання кредитів ЄКТС за ОП і
присудження кваліфікацій здобувачу вищої освіти здійснюється за умови опанування ПРН за ОПП.
Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти?
Згідно з Положенням про організацію освітнього процесу в НУ«ОМА» (http://surl.li/rtwx) перевірка досягнень ПРН
за ОПП забезпечується такими формами контрольних заходів як: поточний, семестровий контроль та атестація
здобувачів. Форма проведення контрольних заходів визначається ОПП, система оцінювання рівня знань та критерії
відображено в «Положенні про порядок та систему оцінювання знань здобувачів вищої освіти ДІ НУ «ОМА»
http://surl.li/rxmp та системно викладено в РПНД та силабусах відповідної ОК згідно «Порядоку розроблення та
затвердження робочих програм навчальних дисциплін (https://dinuoma.com.ua/wpcontent/uploads/2000/01/poradokRozrZatvRobProfNavDis.pdf) Контрольні заходи проводиться з метою оцінювання
результатів навчання за даною ОПП або на окремих завершених етапах навчання. Чіткість і зрозумілість
контрольних заходів забезпечується доступністю РПНД та силабусів у системі дистанційного доступу до навчальнометодичного забезпечення ОК. Порядок і методика проведення екзаменів, заліків та захисту індивідуальних завдань
визначено у РПНД та силабусах, методичних рекомендаціях.
Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання
доводяться до здобувачів вищої освіти?
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З інформацією про форми контрольних заходів, критерії оцінювання, здобувачі вищої освіти можуть ознайомитися,
на офіційному веб-сайті ДІ НУ «ОМА» (https://dinuoma.com.ua/public2019/ ) дистанційний доступ до навчальних
матеріалів забезпечено: https://classroom.google.com/c/ODk2MDQ3OTk0MzZa?hl=ru та інформаційних стендів, де
систематично оновлюється інформація, щодо освітнього процесу. Перелік, обсяг та форми контрольних заходів за
ОК в ДІ НУ «ОМА» регламентуються навчальним планом, що містить графік та план освітнього процесу. Графік
освітнього процесу визначає терміни та розподіл за календарем теоретичного навчання, практичної підготовки,
виконання дипломних робіт, підсумкової атестації, канікул. Графік проведення екзаменаційної сесії складається
навчально-методичним відділом та доводиться до здобувачів не пізніше ніж за місяць до початку сесії. Додатково та
обов’язково інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання надається викладачем на початку
вивчення ОК, що визначено в «Положенні про порядок та систему оцінювання знань здобувачів вищої освіти ДІ НУ
«ОМА» http://surl.li/rxmp.
Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти
(за наявності)?
Атестація здобувачів вищої освіти за ОПП здійснюється у формі публічного захисту атестаційної роботи, як і
передбачено вимогами п.6 Стандарту вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 271 Річковий та
морський транспорт. http://surl.li/rtls ці вимоги також визначено у Положення про порядок створення та
організацію роботи екзаменаційної комісії https://dinuoma.com.ua/wpcontent/uploads/2000/01/polozenStovOrgRabEkzCom.pdf. Метою атестації здобувачів вищої освіти є визначення
відповідності фактичного рівня набутих знань, умінь та навичок програмним результатам навчання, визначених
стандартом ОПП. У кваліфікаційній роботі не може бути академічного плагіату, фальсифікації та списування згідно
з Положенням про запобігання та виявлення академічного плагіату в ДІ НУ «ОМА» https://dinuoma.com.ua/wpcontent/uploads/2000/01/pologenja_plagiat.pdf
Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних заходів? Яким чином
забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?
Процедура проведення контрольних заходів в ДІ НУ «ОМА регулюється відповідними нормативними документами:
«Положенням про організацію освітнього процесу в НУ «ОМА»»; http://surl.li/rtwx; «Положенням про порядок та
систему оцінювання якості вищої освіти в ДІ НУ ОМА» http://surl.li/rxmp; «Положенні про екзаменаційну комісію
для атестації осіб, які здобувають ступінь бакалавра»https://dinuoma.com.ua/wpcontent/uploads/2000/01/polEkzKomAtestat.pdf,які знаходяться у відкритому доступі на сторінці веб-сайту інституту:
https://dinuoma.com.ua/public2019.. НПП, які забезпечують освітню компоненту повідомляють здобувачам на
початку її вивчення інформацію щодо складових ОК. Здобувачі отримають посилання на Google Classroom де
розташовані РПНД, силабус та все методичне забезпечення з реалізації ОК.
Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є процедури
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть приклади застосування відповідних
процедур на ОП
При проведенні контрольних заходів об’єктивність екзаменаторів забезпечується:
- Етичним кодексом університетської спільноти НУ«ОМА» (http://surl.li/rtvp) в п.3, пп.3.1. якого чітко зазначено
етичні норми діяльності НПП, а саме-бути чесними та об’єктивними в оцінюванні знань і досягнень здобувачів
вищої освіти; - дотримуватися правил етичної поведінки з колегами і здобувачами вищої освіти;- сумлінно
виконувати обов’язки викладача, науковця та наставника;
- Рамковим кодексом академічної доброчесності НУ«ОМА», http://surl.li/rtwr в п.3 пп.3.2. якого сформульовані
принципи професійної етики та академічної доброчесності, а саме-об’єктивне оцінювання результатів навчання.
Відповідно до п. 4 Рамкового кодексу здобувач може звернутися до Комісії з питань академічної доброчесності із
заявою про порушення норм Рамкового кодексу. Відповідно до п.5 Кодексу визначено відповідальність за
порушення академічної доброчесності.
- «Положенням про політику та процедуру врегулювання конфліктних ситуацій в ДІНУ«ОМА» http://surl.li/rtvy, в
якому визначені такі процедури та шляхи попередження конфліктних ситуацій: створення належних умов праці,
відкритість діяльності, гласність і колегіальність, демократичність, довіра, турбота про задоволення потреб і
інтересів здобувачів і співробітників, пріоритетність інтересів здобувачів, дотримання вимог студентоцентрованої
освітньої діяльності. Випадків конфлікту інтересів, необ’єктивності екзаменаторів за ОП не відбувалося.
Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного проходження контрольних заходів?
Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП
Організацію проведення форм контролю в ДІ НУ «ОМА» регламентує «Положення про організацію освітнього
процесу» http://surl.li/rtwx, «Положення про екзаменаційну комісію для атестації осіб, які здобувають ступінь
бакалавра» http://surl.li/rtxb, Положення про порядок та систему оцінювання знань здобувачів вищої освіти
ДІНУ«ОМА» http://surl.li/rxmp. Процедура та порядок повторного проходження контрольних заходів за ОП,
відповідно до пп.3.18. цього положення, організовується та контролюється НМВ ДІ НУ «ОМА», згідно встановленого
графіку, який підписується начальником НМВ та затверджується директором інституту. Графік повторного
складання доводиться до відома викладачів і здобувачів до початку семестрового контролю. Здобувачам, які
одержали під час сесії не більше двох незадовільних оцінок, дозволяється ліквідувати академічну заборгованість до
початку наступного семестру (пп. 3.17. цього положення). При цьому повторне складання екзаменів допускається не
більше двох разів з кожної дисципліни: один раз – викладачу за ОК, другий – комісії, відповідно до наказу
директора.
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Приклад. В екзаменаційну сесію 2020/2021 навчального року, у встановлені графіком терміни, на першому році
навчання курсант Кальчев О.Ю. отримав незадовільну оцінку (Fx) з дисципліни «Вища математика» (відомість №
067/20 від 15.12.2020 р.). За результатами повторного складання Кальчев О.Ю. отримав позитивну оцінку за
відомістю № 091/20 від 29.12.2020 р.
Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження процедури та результатів
проведення контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП
Порядок оскарження процедури проведення та результатів контрольних заходів в ДІ НУ «ОМА» регламентує
«Положення про організацію освітнього процесу в НУ «ОМА»», http://www.onma.edu.ua/wpcontent/uploads/2017/03/1615366941373265.pdf.
Згідно пп. 4.4.3 цього положення, здобувачі мають право звернутися за допомогою рапорту до директора інституту,
щодо оскарження результатів оцінювання їх рівня знань з конкретної ОК. На підставі звернення директор
призначає апеляційну комісію, персональний склад якої визначається наказом директора ДІ НУ «ОМА. До складу
комісії входять директор чи його заступник, завідувач кафедри, за якою закріплена ОК, НПП, який проводив
контрольний захід, та представник курсантського самоврядування. Засідання апеляційної комісії відбувається при
обов'язковій присутності заявника. Рішення апеляційної комісії оформлюється у вигляді відомості обліку
успішності, яку підписують всі члени Комісії. Результати оцінювання, внесені до апеляційної відомості, мають
враховуватись для підрахунку середнього балу.
За даною ОП прикладів застосування відповідних правил не було.
Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності?
Документами, що містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності, визначають
загальні принципи, підходи та відповідальність за недоброчесну поведінку учасників освітнього та наукового
процесів під час навчання, викладання, провадження методичної, наукової, організаційно-виховної та інших видів
діяльності, є: Положення про організацію освітнього процесу в НУ «ОМА», Методичні рекомендації для закладів
вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності https://dinuoma.com.ua/wpcontent/uploads/2000/01/Methods_2019-Final.pdf; «Рамковий кодекс академічної доброчесності в НУ «ОМА»
https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2000/01/ramkovKod.pdf; «Положення про запобігання та виявлення
академічного плагіату в ДІ НУ «ОМА», https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2000/01/pologenja_plagiat.pdf.
Для деталізації процедури реалізації положень за ОПП з метою забезпечення довіри до результатів навчання та
наукових досягнень в ДІ НУ «ОМА» реалізуються принципи зазначені в нормативних документах: Антикорупційна
програма Національного університету «Одеська морська академія»; Положення про політику та процедуру
врегулювання конфліктних ситуацій в ДІ НУ «ОМА». На ОПП для перевірки наукових доробків здобувачів та НПП
використовується онлайн-сервіс «Unicheck» компанії ТОВ «Антиплагіат» (д № 107-20-АГВ, 07.12.2020).
Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії порушенням
академічної доброчесності?
Складовою системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у ДІ НУ «ОМА» є
Положенням про організацію освітнього процесу в НУ «ОМА», та «Положення про запобігання та виявлення
академічного плагіату в ДІ НУ «ОМА», https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2000/01/pologenja_plagiat.pdf
Попередження плагіату в академічному середовищі, здійснює сектор НДР НУ «ОМА» та ДІ НУ «ОМА», завідувачі
кафедр. На ОПП для перевірки наукових доробків здобувачів та НПП використовується онлайн-сервіс «Unicheck»
компанії ТОВ «Антиплагіат» (д. № 107-20-АГВ, 07.12.2020). Завдяки сучасним технологіям, «Unicheck» допомагає
підвищити якість оригінальних текстів за рахунок впровадження принципів академічної доброчесності та
покращення академічної мотивації здобувачів вищої освіти та викладачів. У результаті перевірки, відповідальною
собою по кафедрі, складається звіт, у якому виділено % унікальності, посилання та цитати, джерела плагіату. У разі
негативного висновку онлайн-сервісу Unicheck, робота повертається на доопрацювання. Неприйнятним вважається
рівень оригінальності тексту менше 50%. Всі атестаційні роботи зберігаються в репозитарії ДІ НУ «ОМА». Значним
технологічним рішенням, як інструменту запобігання протидії порушень академічної доброчесності, може бути
участь курсантів в вебінарах НУ «ОМА» на тему: «Запобігання плагіату в студентській і науковій роботі, практичні
приклади та поради» https://cutt.ly/3v1vX5y.
Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОП?
Питання академічної доброчесності в інформаційному середовищі висвітлюється на сайті ДІ НУ «ОМА», у вкладці
«Публічна інформація», Р. 2, пп. 7 http://surl.li/rslf, де розміщено документи, задля популяризації академічної
доброчесності серед здобувачів. На кафедрах призначаються відповідальні з питань академічної доброчесності.
Організацію перевірки матеріалів здійснюють керівники структурних підрозділів, які проводять заходи щодо
перевірки на академічний плагіат.
Для популяризації академічної доброчесності 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 міждисциплінарних
курсових робіт, атестаційної роботи. (Методичні рекомендації до виконання курсових робіт, Методичні вказівки для
виконання дипломної роботи). Принципи академічної доброчесності обов’язково популярізуються на кураторських
годинах. Протоколи засідань кафедри СЕУіС ДІ НУ «ОМА» № 3 від.24 10.19р; № 7 від 29.01.20р.; № 12 від
28.05.20р.; № 1 від 25.08.20р.; № 3 від.26.09.20р.; № 7 від 27.01.21р. . Задля популяризації академічної
доброчесності серед здобувачів проводяться вебінари НУ «ОМА» на тему: «Запобігання плагіату в студентській і
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науковій роботі, практичні приклади та поради» https://cutt.ly/3v1vX5y.
Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? Наведіть приклади відповідних
ситуацій щодо здобувачів вищої освіти відповідної ОП
Відповідно до норм запобігання академічної доброчесності в інформаційному середовищі, що висвітлено на вебсайті ДІ НУ «ОМА», у вкладці «Публічна інформація», розділ 2, підрозділ 7 https://dinuoma.com.ua/public2019/, де
розміщено належні документи, зазначено, що учасники освітнього процесу несуть відповідальність за порушення
академічної доброчесності. Випадків порушення академічної доброчесності здобувачами вищої освіти за ОПП
виявлено не було.

6. Людські ресурси
Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується необхідний рівень їх
професіоналізму?
Під час конкурсного добору науково-педагогічних працівників необхідний рівень їх професіоналізму забезпечується
виконанням вимог Положення про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад НПП
НУ «ОМА» https://cutt.ly/2bqkRTH.
Процедура на заміщення посад є прозорою та проводиться на конкурсніи
̆ основі. Оголошення про проведення
конкурсу, терміни та умови и
̆ ого проведення публікуються в засобах масової інформації та на сайті ЗВО
https://cutt.ly/3bqkJ5j. Базовий перелік кваліфікаційних критеріїв до претендентів на зайняття посад НПП включає:
повну вищу освіту відповідно до профілю кафедри; науковий ступінь кандидата чи доктора наук, вчене звання (за
наявності) відповідно до профілю кафедри; досвід і здобутки у навчальній, методичній, науковій роботі та
організаційній діяльності, що в подальшому дає змогу забезпечити успішну реалізацію ОПП. Кандидатури
претендентів на заміщення вакантних посад асистента, старшого викладача, доцента, професора, завідувача
кафедри попередньо обговорюються на засіданні відповідної̈ кафедри і аналізується їх науково-професійна
діяльність, відповідно до Ліцензійних вимог освітньої діяльності https://cutt.ly/Ebqk0WS.
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. Важливо,
що ЗВО розглядає дотримання претендентом засад академічної доброчесності відповідно до «Положення про
академічну доброчесність»
Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до
організації та реалізації освітнього процесу
У ДІ НУ «ОМА» залучення професіоналів-практиків, експертів в галузі, роботодавців до організації та реалізації
освітнього процесу є однією з характерних особливостей ОПП. Зокрема, до аудиторних занять залучено: Суворов
П.С., д.т.н.,проф, академік ТАУ, головний інженер Секретаріату Дунайської Комісії – викладаєє СДВЗ; Тукалов В. Є.,
начальник ГВСП «БТОФ» ПрАТ «УДП» - Суднові турбінні установки; Міщенко В. І. - начальник відділу
мобілізаційної роботи і ЦО, компанії з охорони суден ПрАТ «УДП» - Безпека та охорона на морі. Участь
роботодавців передбачена в організації екскурсій на навчально-тренажерне судно «Новий Донбас», проходження
практики здобувачами на базах практик: «BNB Shipping», (д.№18-19-ВП від 20.09.2019р.); ВСП «База технічного
обслуговування флоту» Приватне акціонерне товариство «УДП», м.(д.№277 БТОФ від 11.11.2020р.) та ін.
Систематично залучаються професіонали-практики, роботодавці до участі у щорічних наукових заходах, де
обговорюються питання розвитку морської галузі, здобувачам ОПП надається можливість додаткової взаємодії з
роботодавцями. Згідно Положення НУ «ОМА» «Про екзаменаційну комісію для атестації осіб, які здобувають
ступінь бакалавра або магістра» https://cutt.ly/bv1SkVA, призначаються провідні фахівці, що забезпечує можливість
залучення роботодавців до роботи у складі кваліфікаційних екзаменаційних комісій. Так, Тукалов В. Е. – директор
ВГСП «ІБТОФ» ПрАТ «УДП», голова екзаменаційної комісії захисту випускних кваліфікаційних робіт.
Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до аудиторних занять на
ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців
ДІ НУ «ОМА» забезпечує можливість залучення професіоналів-практиків, експертів галузі, які поєднують
практичну та педагогічну діяльність і виступають експертами з питань професійної освіти. Зокрема, до аудиторних
занять на ОП залучені: Суворов П.С., д.т.н., професор, академік ТАУ, головний інженер Секретаріату Дунайської
Комісії; Мудраченко О. Л. - Головний інженер ПрАТ «УДП» - Керівництво та рецензування дипломних робіт;
Палагін О.М., к.т.н., механік І розряду; викладає ОК 32 «Суднові допоміжні установки і системи; Бондаренко В. В. –
механік І розряду на суднах під іноземним прапором - Керівництво та рецензування дипломних робіт; Богданов М.
С. – механік І розряду на суднах під іноземним прапором - Керівництво та рецензування дипломних робіт; Тукалов
В. Є. - В.о. начальника ГВСП «БТОФ» ПрАТ «УДП» - 1. Керівництво та рецензування дипломних робіт. 2. Суднові
турбінні установки; Міщенко В. І. - начальник відділу мобілізаційної роботи і ЦО, посадова особа компанії з охорони
суден ПрАТ «УДП» - Безпека та охорона на морі.
Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? Наведіть конкретні
приклади такого сприяння
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Система професійного розвитку на ОПП регламентується «Положенням про підвищення кваліфікації та стажування
науково-педагогічних та педагогічних працівників НУ«ОМА» http://surl.li/rttw. Більшість викладачів ДІ НУ «ОМА»
пройшли підвищення кваліфікації, стажування на базі вищих морських навчальних закладів: Європи – Lithuanian
Maritime Academy, Klaipeda Lithuania; Nikola Vaptsarov Naval ACADEMY, Varna Bulgaria; Beykoz Logistics Vocational
School, Turkey; України: 2016р.–4НПП, 2017р.–10, 2018р.–94, 2019р.–82, 2020р.–75, 2021р–24, що забезпечує їх
всебічний професійний розвиток.
За 2016-2020 рр., НПП, що забезпечують ОПП, захистили докторські дисертації: Герганов Л., Чимшир В., Смирнова
І., Желясков В.; кандидатські: Маслов І., Мусоріна М., Палагін О., Сорока О., Залож В. Звання професора отримали:
Герганов Л., Чимшир В., Смирнова І.; доцента: Маслов І., Желясков В., Тарасенко Т., Биковець Н., Тимофєєва О.,
Березовська В., Колмикова О., Даніленко О., Сорока., Кірсанова В., Яремчук С.
Професійному розвиткові викладачів ОПП сприяє академічна мобільність з ХДМА (д.№12-19н від04.11.19р) та
ВВМУ ім. Вапцарова (Болгарія) (№09-20н від09.12.2020).
Професійне зростання НПП в межах науковою та освітньої діяльності ДІНУ«ОМА» здійснюється за міжнародними
договорами про співробітництво з іноземними ЗВО https://cutt.ly/dogov. Так, міжнародне стажування,
консультування та читання лекцій втілено д.і.н.,проф.М.Ярмоленко (д.11-19н від 01.11.2019р,Молдова). НПП були
учасниками інформаційного тижня програми ЄС Еразмус+ в Україні (2019р.м. Київ)
Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності
У ДІ НУ «ОМА» створена система заохочення викладачів, згідно з «Положенням про оцінювання якості науковопедагогічних та педагогічних працівників НУ «ОМА» http://surl.li/rudh:
• Протягом року проводиться рейтингове оцінювання НПП з метою визначення їх рівня компетентності, щодо ОК,
дані результати використовуються для прийняття управлінських рішень, щодо заохочення працівників, що
стимулює розвиток викладацької майстерності. Це питання обговорюється на засіданні кафедри та зазначається у
протоколі, й впливає на призначення надбавки, що викладач отримує наступного року. Надається матеріальна
допомога від первинної профспілкової організації «Профспілки робітників морського транспорту України» ДІ НУ
«ОМА» (http://surl.li/ruef).
• За вагомий особистий внесок при підготовці висококваліфікованих фахівців морегосподарського комплексу й
активну науково-педагогічну діяльність в ДІ НУ «ОМА» науково-педагогічні працівники нагороджуються
грамотами МОН, ректора НУ «ОМА», директора ДІ НУ «ОМА», Подяками від Голів Ізмаїльської міської та обласної
Одеської держ.адміністрації, у розділі «Заохочення, подяки та нагороди», вкладка «Публічна інформація», подаємо
перелік наказів: №48 від 29.01.2020р. «Про заохочення викладачів»; №86/н від 08.02.2021р. «Про заохочення
співробітників з нагоди Дня Інституту»; №160/н від10.04.2019р. «Про оголошення подяки кураторам академічних
груп»; №243/н від22.04.2021р. «Про заохочення НПП почесними грамотами з нагоди Дня науки»
http://surl.li/ruem; http://surl.li/ruen

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 ДІ НУ «ОМА» відбувається за рахунок коштів державного бюджету, фізичних і
юридичних осіб. Освітня діяльність з підготовки здобувачів за ОПП забезпечується необхідними фінансовими та
матеріально-технічними ресурсами, навчально-методичним забезпеченням. Матеріально-технічне забезпечення
регулюється «Положенням про управління матеріально-технічним забезпеченням діяльності НУ«ОМА», стан якого
повністю задовольняє реалізацію ОПП http://surl.li/rujl.
З метою забезпечення якості ОПП, забезпечення досягнень визначених ОП цілей та ПРН, потребам здобувачів та
суспільства здійснюється моніторинг ОПП (http://surl.li/rtsk), де визначається необхідність удосконалення
навчально-методичного забезпечення ОП, системність оновлення та модернізації навчальної та лабораторної бази:
обладнання, устаткування та програмного забезпечення лабораторій, за навчальним планом ОПП http://surl.li/rufh.
Кафедрами реалізовано переобладнання матеріально-технічних ресурсів: опис, фото-звіти аудиторного фонду на
сайті http://surl.li/rufj. У ДІНУ«ОМА» функціонують спортивний зал, медичний пункт, бібліотека. Фонд бібліотеки
сформований згідно з потребами ОПП та повсякчас оновлюється (Перелік наукової, навчально-методичної
літератури для здобувачів вищої освіти (бібліотека ДІНУОМА: http://surl.li/rulg). Навчально-методичне
забезпечення має практико-орієнтовний характер, враховує специфіку морської галузі, створює сприятливі умови
для досягнення заявлених у ОПП цілей, завдань і ПРН
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 інтереси здобувачів за аспектами: - формування творчого
потенціалу (Всеукраїнський радіодиктант національної єдності http://surl.li/rumg, Міжнародний конкурс творчих
робіт «Уроки війни і Голокосту—уроки толерантності», фіналіст–Е.Кулагін. http://surl.li/rumi, «День Інституту»
тощо); -науковий потенціал здобувачів збагачується завдяки Всеукраїнському конкурсу «Морська справа»
(переможець 2018–Воронков Є. http://surl.li/rumj/; 2019 –http://surl.li/ruml); 2019, Шердук С – Міжнародна
конференція, Батумі: http://surl.li/rumm, 2021–Шумейко М., Гудь,В –Батумі http://surl.li/rumn/; Кравченко В.,
Кунський М–І тур Всеукраїнської олімпіади з дисципліни «Інформаційні технології»; Міжнародні конференції:
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«Сучасні підходи до високоефективного використання засобів транспорту» (Жовтанський В., Ташев М., Пушкін М.,
http://surl.li/rumo/); «Інноваційні підходи розвитку компетентнісних якостей фахівців в умовах професійного
становлення» (Скоробреха І., Кулагін Е., Кравченко В., Пушкін М. https://cutt.ly/6konferens20;–здобувачі залучені
до участі у спортивних заходах. Курсанти ДІ НУ «ОМА» за результатами спортивних заходів місцевого та
регіонального рівнів постійно тримають першість. Діяльності ППО ПРМТУ ДІ НУ «ОМА» спрямована на
задоволення потреб та інтересів здобувачів, задля реалізації яких укладений договір з ФОП Швець І.В. (Свідоцтво:
В01 №100523) для отримання здобувачами оздоровчих послуг.
Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я
здобувачів вищої освіти (включаючи психічне здоров’я)?
Стратегія ДІ НУ «ОМА» до 2021 та стратегія ДІ НУ «ОМА» 2021-2025 рр. передбачає забезпечення належних умов
навчання та проживання курсантів, реалізація заходів, спрямованих на підтримку фізичного та психологічного
здоров’я. Безпека здобувачів забезпечується «Правилами внутрішнього розпорядку НУ «ОМА» http://surl.li/ruen та
«Положенням про правила внутрішнього розпорядку в гуртожитку (екіпажі) ДІ НУ «ОМА» http://surl.li/rumu, де
чітко визначені встановлені норми. Системне забезпечення безпечності життя та здоров’я здобувачів визначено
інструктажами в Розділі 19, вкладки «Охорона життєдіяльності» http://surl.li/rslf. Задля безпеки освітнього
середовища, в ЗВО, виконується домірний ремонт навчальних та адміністративних приміщень. Одним з аспектів
профілактики пожежної безпеки, є наявність на кожному поверсі кнопки пожежної тривоги «Пожежа Fire», об’яви з
номерами відповідальних служб).З метою профілактики здоров’я здобувачів проводяться медичний огляд,
профілактичні бесіди з дотримання правил пожежної безпеки, електробезпеки, поводження з сторонніми
предметами, академічної гігієни, порядку дій у разі надзвичайних ситуацій, протидії булінгу, сексуальним
домаганням, позааудиторні заходи з питань популяризації здоров’я, профілактики психічного здоров’я (проведення
серії тренінгів з розвитку емоційного інтелекту, діагностування нозологічного стану, оздоровлення
мікросоціального оточення), http://surl.li/rumw ППО ПРМТУ проводить фахові тренінги: «Здоровий спосіб життя і
профілактики ВІЛ/СНІД», в морській галузі, тощо
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
які навчаються за ОПП, за допомогою навчально-методичного відділу, кураторів, провідних фахівців з виховної
роботи згідно з Положенням про ДІНУ«ОМА» http://surl.li/rtld, а також низки нормативних документів,
оприлюднених на сайті ДІ НУ «ОМА» http://surl.li/rslf.
ЗВО відповідно до ОПП створює належні умови реалізації освітнього процесу, зокрема в умовах пандемії, онлайн, з
ІТ-підтимкою дистанційного навчання, при використанні програмних засобів Google Meet, Google Classroom. В
процесі консультативної та соціальної підтримки здобувачів реалізується 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.
Підтримку здобувачів 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 з роботодавцями: співбесіди, круглі столи, семінари.
Соціальну підтримку здобувачів здіи
̆ снюють провідні фахівці з виховної роботи відповідно до Плану виховної
роботи з курсантами ДІ НУ «ОМА» http://surl.li/rxfx у співпраці з Курсантською радою, відповідно до Плану роботи
курсантської ради ДІНУ «ОМА» http://surl.li/rupf головними завданнями якої є: участь у розв’язанні соціальних
проблем здобувачів, надання комплексу соціальних послуг, створення сприятливих умов для самореалізації и
̆
самовдосконалення здобувачів; здіи
̆ снення соціальної роботи щодо адаптації̈ першокурсників; профілактика
правопорушень і протиправної поведінки серед здобувачів ВО, формування свідомого ставлення до ОПП; підтримка
та розвиток волонтерського руху та підвищення соціальної̈ активності у курсантському середовищі. Соціальні
потреби здобувачів забезпечуються через надання місць у гуртожитку, згідно законодавства призначається
соціальна стипендія. Зворотній зв’язок зі здобувачами з основних питань здійснюється шляхом опитувань
http://surl.li/rupj.
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. Організація освітнього процесу, реалізація академічних прав для здобувачів з
особливими потребами здійснюється відповідно до «Положення про реалізацію права на освіту особам з
особливими освітніми потребами ДІ НУ «ОМА» http://surl.li/rupo та Положення про порядок супроводу (надання
допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у ДІ НУ «ОМА» http://surl.li/rupp
ОП передбачає навчання осіб з особливими освітніми потребами за всіма освітніми компонентами за винятком
«Виробнича плавальна практика», бо відповідно до Конвенції ПДНВ-78 з поправками до кандидатів на отримання
звань осіб командного складу суден висуваються спеціальні вимоги щодо стану здоров’я.
Фактів звернень від кандидатів на навчання з особливими освітніми потребами не було. При умові необхідності
вільного доступу до ЗВО особами з особливими потребами, в закладі існує технічне забезпечення «пандус».
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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://surl.li/ruqz, Положення про порядок запобігання та врегулювання
конфлікту інтересів в НУ «ОМА» http://surl.li/ruql, Положення про політику та процедуру врегулювання
конфліктних ситуацій в ДІ НУ «ОМА» http://surl.li/rtvy, Положення про комісію з оцінки корупційних ризиків НУ
«ОМА» http://surl.li/ruqo, Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції НУ
«ОМА» http://surl.li/ruqq, Антикорупційна програма НУ «ОМА» та зміни до неї http://surl.li/ruqt, http://surl.li/ruqw.
Керівництво ЗВО проводить інформаційні кампанії, спрямовані на підвищення рівня обізнаності учасників
освітнього процесу щодо запобігання виникненню та/або виявлення конфліктних ситуацій, та відповідно до
врегулювання конфліктних ситуацій у разі їх виникнення. В закладі системно проводиться інформаційна підтримка
питань щодо визначення політики та процедури врегулювання конфліктних ситуацій, що визначені протоколи
засідання Вченої ради, на яких обговорювалось питання щодо попередження і виключення будь-яких проявів
корупції, зловживань, здирництва та хабарництва 2019 – 2020 н.р. ( № 2 від 25 вересня 2019 р., № 9 від 28 квітня
2020 р.); 2020 – 2021 н.р. (№ 1 від 26 серпня 2020 р.). Планується обговорення на засіданні № 3 (3) від 27 квітня
2021 р. згідно «Плану засідання Вченої ради ДІ НУ «ОМА» на 2020 – 2021 навчальний рік» http://surl.li/rurg

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» http://surl.li/rtry.
Опишіть, яким чином та з якою періодичністю відбувається перегляд ОП? Які зміни були внесені до
ОП за результатами останнього перегляду, чим вони були обґрунтовані?
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 науковопедагогічні, педагогічні працівники, науковці, практики відповідного профілю, здобувачі вищої освіти,
представники роботодавців та інших зацікавлених організацій (за згодою). Перегляд ОПП здійснюється у випадку
необхідності внесення суттєвих змін за результатами моніторингу, внаслідок суттєвих змін у стандартах вищої освіти
або професійних стандартах тощо. Звіти про моніторинг ОПП подаються щорічно, схвалюються Вченою радою ДІ
НУ «ОМА». Так, за результатами моніторингів ОПП оформлені звіти: http://surl.li/rutz, http://surl.li/rtsk.
у яких на основі пропозицій та рецензій стейкхолдерів: http://surl.li/ruuj, http://surl.li/ruul, http://surl.li/ruum..
Рекомендації та пропозиції, у формі анкетування, подано на офіційному веб-сайті ДІ НУ «ОМА», розділ
«Анкетування та пропозиції» https://cutt.ly/propoz. За результатами моніторингу переглянуто та вдосконалено: посилення актуальності вибору індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти; - навчальний план щодо
структури і послідовності освітніх компонентів; - строки та термін проходження виробничої практики.
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
У ДІ НУ «ОМА» впроваджена практика проведення опитувань здобувачів. Здобувачам надані посилання на
електронні форми анкет (http://surl.li/ruux), відповідаючи на питання яких, здобувачі висловлюють свою думку
стосовно змісту ОП. Результати таких опитувань з урахуванням актуальності, задоволеності, повноти викладання,
зацікавленості, ґрунтовності та послідовності подаються на розгляд робочої (проектної) групи та гарантові ОПП,
Вони розглядає надані пропозиції, беруть їх до уваги, приймають рішення щодо їх доцільності та представляють у
формі звіта, для схвалення Вченій раді ДІНУ«ОМА» .
Здобувачі залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення якості, висновки з цих
питань розглядаються органами курсантського самоврядування, зазначаються у діяльності курсантської ради ДІ НУ
«ОМА», подаються у формі рецензій. Найбільш гострими для курсантського самоврядування питаннями є:
збільшення годин практичних занять з тренажерами та симуляторами за професійним спрямуванням, введення до
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структури ОПП більшої кількості годин англійської мови за професійним спрямуванням, забезпечення формування
індивідуальної освітньої траєкторії. Під час перегляду ОПП робоча (проектна) група розглядає їх пропозиції.
Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення
якості ОП
Органом самоврядування здобувачів у ДІ НУ «ОМА» є курсантська рада (Положення про курсантське
самоврядування Дунайського інституту Національного Університету «Одеська морська академія» http://surl.li/ruvn,
Правила внутрішнього розпорядку http://surl.li/ruvo . Голова курсантської ради входить до складу Науковометодичної радим ДІ НУ «ОМА», він та вибірні представники здобувачів вищої освіти, які є членами Вченої ради ДІ
НУ «ОМА». напередодні засідання Вченої ради отримують на обговорення проект Порядку денного погоджують
свою позицію, зокрема з питань забезпечення якості ОПП. Здобувачі освіти залучені до роботи у складі проектних
груп з розробки ОПП: Кулагін Е., Кунський М.
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
ДІ НУ «ОМА» 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 (відповідно до наказу про склад кваліфікаційної комісії); надання
письмових відгуків за результатами проходження практики (Training Book); участі в опитуваннях та анкетуванні
роботодавців (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdENVLfc5PAazsafHyid118etd6b4tZStCE9pq_3dpNnO6hw/viewform); обміну думками під час проведення заходів – семінарів, круглих
столів, конференцій.
Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій
працевлаштування випускників ОП
Інформація щодо кар’єрного шляху та траєкторій працевлаштування збирається шляхом запитів до крюїнгових
компаній, листування з роботодавцями та анкетування:
- випускників (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZYx5XKbTnakq-_1UBCuDbH-ZKsqm744MfOeN3RtsxbdEyQ/viewform)
- та роботодавців (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdENVLfc5PAazsafHyid118etd6b4tZStCE9pq_3dpNnO6hw/viewform).
Результати анкетування розглядаються робочою (проектною) групою. Кращі випускники отримали пропозиції
щодо працевлаштування на кафедрах ДІ НУ»ОМА»..
Які недоліки в ОП та/або освітній діяльності з реалізації ОП були виявлені у ході здійснення
процедур внутрішнього забезпечення якості за час її реалізації? Яким чином система забезпечення
якості ЗВО відреагувала на ці недоліки?
Система забезпечення якості в ДІ НУ»ОМА» базується на «Стандартах і рекомендаціях щодо забезпечення якості в
Європейському просторі вищої освіти (ESG), що розроблені Європейською асоціацією з гарантії якості вищої освіти
(ENQA) http://surl.li/rxkv, Стратегії розвитку ДІ НУ «ОМА» до 2021 року http://surl.li/rtlg, Вимогах міжнародного
стандарту ІSO 9001:2015, Національного стандарту системи управління якістю освіти ДСТУ ISO 9001:2009,
Міжнародної конвенції ПДНВ – 78/95 з поправками 2010 р.
Процедури внутрішнього забезпечення якості, відображені в «Політиці у сфері якості» http://surl.li/rxlc, яка
підтримує систему Стандартів якості відповідно до вимог Правила І/8 «Міжнародної конвенції про підготовку і
дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з поправками», а також - систему управління якістю,
здійснювати моніторинг процесів та аналіз їх результативності з метою розробки пропозицій щодо поліпшення
якості послуг, що надаються, для підвищення задоволеності споживачів.
Також процедури внутрішнього забезпечення якості, відображені в «Цілях у сфері якості НУ «ОМА»
http://surl.li/rxlc:, які направлені на збільшення ліцензованих обсягів на провадження освітнього процесу та
акредитації освітніх програм; забезпечення зростання обсягів видання навчальної, навчально-методичної, наукової
літератури, дидактичних і навчально-методичних матеріалів; спільно з роботодавцями впровадити організаційну та
ресурсну підтримку освітніх програм, зокрема тренажерним обладнанням; робота щодо підвищення ефективності
підготовки науково-педагогічних працівників з метою поліпшення їх якісного складу.
У ході здійснення процедур внутрішнього забезпечення якості, шляхом здійснення моніторингу ОП
http://surl.li/rxjd, було рекомендовано: суттєво удосконалити практичні навички здобувачів ОПП з механічної
обробки металів та проведення слюсарних робіт, шляхом збільшення годин практичної підготовки в ДІ НУ «ОМА»;
збільшити кількість годин, що виділяються на практичну підготовку зі спеціальних фахових дисциплін при
залученні провідних фахівців з досвідом практичної роботи за даною ОПП; поглибити знання з англійської мови за
професійним спрямуванням шляхом збільшення кількості годин практичних занять; збільшення годин практичних
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занять на тренажерах та симуляторах за професійним спрямуванням; збільшити кількість практичних робіт з
дисципліни технічне обслуговування і ремонт суднових технічних засобів.
Відповідно до нормативних документів, за ОПП реалізується системний перегляд положень, внутрішніх регуляцій
ДІ НУ «ОМА». Для досягнення цілей ОП, необхідні спрямовані дії щодо проведення контролю внутрішньої системи
менеджменту якості
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?
ОПП Управління судновими технічними системами і комплексами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за
існуючими умовами акредитується вперше. При започаткуванні та провадженні даної ОПП враховувались
рекомендації та пропозиції, сформульовані під час попередніх акредитацій інших ОПП (джерелоhttps://public.naqa.gov.ua/).
Зовнішне забезпечення якості вищої освіти, під час удосконалення ОПП, можуть бути враховані положення
міжнародних морських організацій: IMO (International Maritime Organization); IMAREST (Institute of Marine
Engineering, Science and Technology); ITF (International Transport Workers Federation); IAMU (International Acosiation
of Maritime University). Результати зовнішнього аудиту, проведеного в Україні Міжнародною морською організацією
IMO https://mtu.gov.ua/news/30849.html. наголошують, що на с.54 звіту Міжнародної морської організації вказано
на необхідність розробки та впровадження документованих процедур, що забезпечують програми підготовки,
міжнародний обмін досвідом, підвищення кваліфікації персоналу. Робоча (проектна) група у якості упередження
подібних зауважень внесла до ОПП позиції з національної та міжнародної академічної мобільності. На с.55
зазначеного звіту приділено особливу увагу процедурі періодичного моніторингу як засобу запобігання появі
невідповідностей та впровадження упереджуючих дій.
Систему менеджменту якості ДІ НУ «ОМА» сертифіковано классифікаійним товариством Bureau Veritas Certification
Holding SAS – UK Branch, на відповідність стандартам ISO 9001:2015, ДСТУ ISO 9001:2015, та щорічно
підтверджується зовнішним наглядовим аудитом, звіт за посиланням http://surl.li/rxtt
З урахуванням зауважень та рекомендацій зовнішніх організацій, створено механізм моніторингу та перегляду
ОПП, який дозволяє відстежувати та своєчасно впроваджувати зміни та виклики сучасності, нові вимоги та запити
стейкхолдерів, гнучко підходити до планування освітніх компонентів ОПП, створюючи при цьому дієвий механізм її
еволюціонування.
Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур внутрішнього
забезпечення якості ОП?
Керівництво забезпечує реалізацію «Політики і цілей у сфері якості освіти». Рівні менеджменту ДІ НУ «ОМА» є
прихильниками відкритості, доступності та чутливості до зворотного зв’язку. Академічна спільнота залучається до
розробки і моніторингу ОП, комісії з внутрішніх аудитів, участі у роботі стипендіальної комісії, участі в обговоренні
проектів документів внутрішньої нормативно-правової бази. Співробітники ДІНУ «ОМА» мають вільний доступ до
інфраструктури: використанням сучасних ІТ-технологій, проведенням зустрічей, семінарів, тренінгів, конференцій,
засідань в межах кафедр, навчально-методичного відділу, на рівні інституту. Згідно з регламентом http://surl.li/rxob
щотижнево проводяться засідання науково-методичної ради, міжкафедральні семінари, щомісяця − засідання
Вченої ради інституту http://surl.li/rxof, системно працює стипендіальна комісія. Створені електронні ресурси для
неформального спілкування, командної роботи учасників освітнього процесу, використовуються неофіційні
платформи спілкування для різних цільових груп в соціальних мережах, месенджерах тощо.
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 ДІНУ«ОМА», «Положенням про
науково-методичною раду, пп4., «Керівництво з якості», Положення про Вчену раду.
В системі управління якості залучені всі структурні підрозділи ДІНУ«ОМА». Розподіл відповідальності структурних
підрозділів визначено у функціональних обов'язках.
Наприклад:
- розроблення і затвердження ОПП – робоча група, НМВ, Вчена рада НУ«ОМА»;
- студентоцентроване навчання, викладання та оцінювання – кафедри ЗВО, Курсантська рада;
- зарахування, визнання та атестація здобувачів–відбіркова комісія, кафедри інституту, НМВ;
- навчальні ресурси і підтримка студентів–бібліотека, НМВ, ІТ – інфраструктура, Курсантська рада, кафедри, АГВ,
науковий сектор;
- публічна інформація–структурні підрозділи ЗВО;
- поточний моніторинг і періодичний перегляд програм - робоча група, курсантська рада, кафедри ЗВО.
Так, заступник директора з НПР здійснює координацію роботи інституту та кафедр з забезпечення й удосконалення
якості освітнього процесу за ОП, організація, контроль обліку та звітності з якості навчання.
НМВ відповідає за організацію, планування, вдосконалення освітнього процесу, контроль та аналіз навчальнометодичного забезпечення освітнього процесу, питань успішності здобувачів.
Кафедри відповідають за координацію роботи з реалізації освітньої діяльності, наукової, методичної, організаційної,
з питань забезпечення практик, атестації здобувачів.
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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?
Правила і процедури, що регулюють права та обов’язки всіх учасників освітнього процесу у ДІ НУ «ОМА» визначені,
є чіткими, зрозумілими, доступними, забезпечуються розміщенням документів на офіційному веб-сайті ДІ НУ
«ОМА» https://dinuoma.com.ua:
Положення про ДІНУ«ОМА» https://cutt.ly/sv78vb7;
Положення про організацію освітнього процесу НУ «ОМА» https://cutt.ly/zv73345 ;
Положення про Вчену раду ДІНУ«ОМА» https://cutt.ly/Uv73Uqy;
Положення про науково-методичну раду ДІ НУ «ОМА» https://cutt.ly/hv73QFK;
Положення про кафедру ДІНУ«ОМА» https://cutt.ly/Iv73zX8;
Правила внутрішнього розпорядку НУ«ОМА» https://cutt.ly/zv73psV;
Положення про порядок та систему оцінювання знань здобувачів вищої освіти ДІНУ«ОМА» https://cutt.ly/xv79B1I;
Положення про формування переліку вибіркових освітніх компонентів та порядок їх вибору здобувачами вищої
освіти http://surl.li/rxxt;
Порядок визнання результатів навчання (тимчасовий) http://surl.li/rxxp;
Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату в ДІНУ«ОМА» http://surl.li/rxxn;
Антикорупційна програма НУ«ОМА» http://surl.li/ruqt;
Положення про політику та процедуру врегулювання конфліктних ситуацій в ДІНУ«ОМА» http://surl.li/rtvy;
Положення про академічну мобільність ДІНУ«ОМА» http://surl.li/rxxj;
Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії http://surl.li/rxxd;
Положення про реалізацію права на освіту особам з особливими освітніми потребами в ДІНУ«ОМА»
http://surl.li/rupo;
Положення про курсантське самоврядування ДІНУ«ОМА» http://surl.li/ruvn
Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про оприлюднення на офіційному вебсайті 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/1FAIpQLSfPEAlXOXHlMwVi2ecXJxlM2gWb8FVijrGI2eiCB0YcRRmuw/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/oppustsik.pdf

11. Перспективи подальшого розвитку ОП
Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?
Можна визначити наступні сильні сторони ОПП.
1. Високий рівень практичної спрямованості, який дозволяє отримати теоретичну підготовку відповідно до правил
ІІІ/1 та ІІІ/2 Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з
поправками. Для здобувачів створені умови щодо надбання практичної підготовки необхідної для отримання
професійної кваліфікації вахтового механіка.
2. Проведення спільних засідань кваліфікаційної комісії ДІ НУ «ОМА» та Державної кваліфікаційної комісії з питань
підготовки та дипломування моряків. На таких комісіях здобувачам освіти присвоюється професійна кваліфікація
вахтового механіка.
3. Наявне сучасне матеріально-технічне забезпечення ОПП. Фахово-спрямовані тренажери та стенди надають
можливість впроваджувати в освітній процес інноваційні технології навчання, що робить випускників ДІ НУ «ОМА»
конкурентоспроможними на ринку праці.
4. Унікальна система реалізації індивідуальної освітньої траєкторії. Ця система основана на унікальному підході до
практичної підготовки та проваджується в ДІ НУ «ОМА» більше двадцяти років. В межах цієї системи, здобувач
отримає унікальні компетентності в залежності від обраного ним типу судна. Фактично, виконуючи обов’язки члена
суднової команди на протязі тривалого часу, здобувач стає власником унікального досвіду, який в подальшому
сприяє всебічному його професійному розвитку у межах спеціальності, та відкриває гарні перспективи
працевлаштування на сучасних суднах. При цьому у здобувача також є можливість обрати освітні компоненти з
інших освітніх програм ДІ НУ «ОМА».
5. Наявність великої кількості укладених договорів ДІ НУ «ОМА» з базами практики. Ці бази практик, як правило, в
подальшому стають місцем працевлаштування здобувачів. У зв’язку з чим, графіком навчального процесу за ОП
передбачені терміни практичної підготовки, що дозволяють проходити підготовку на суднах безперервно протягом
декількох місяців (від одного до шести). Практична підготовка на цих базах практики проходить за кадетськими
програмами на сучасних суднах з оплатою за рахунок судноплавних компаній.
6. Актуальності випускників на ринку праці. Як показує статистика, приблизно 85% випускників, відразу після
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закінчення ДІ НУ «ОМА» працевлаштовуються в компаніях в яких проходили практичну підготовку під час
реалізації своєї індивідуальної освітньої траєкторії.
7. Повна відповідність міжнародним та вітчизняним вимогам підготовки високоякісних фахівців морського
транспорту.
До слабких сторін можна віднести наступне.
1. Невичерпаний певний потенціал щодо залучення ще більшої кількості роботодавців та колишніх випускників, до
розробки, рецензування та вдосконалення ОПП.
2. Необхідність налагодження прямого зв’язку з іноземними судновласниками, щодо формування кращих
пропозицій для реалізації індивідуальної траєкторії здобувачів освіти та працевлаштування випускників.
3. Впровадження новітніх форм та дистанційних методів щодо опанування ОПП.
Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО планує
здійснити задля реалізації цих перспектив?
Перспективи розвитку ОП та заходи упродовж найближчих 3 років:
- модернізація матеріально-технічного забезпечення ОП, оновлення сучасного тренажерного та лабораторного
обладнання при реалізації освітніх компонентів за ОП:
• отримання в 2022 році програмного та апаратного забезпечення: тренажера з електронним управлінням - Mobilt
5X92 Diesel Simulator WECS-9520 ECS фірми Spirit technology GmbH;
• запровадження у навчальний процес віртуального тренажера OMS-VR Simulator OMS-VR, для відпрацювання
навичок з дій у суднових надзвичайних ситуаціях відповідно до Розділів А-VI/1, А-VI/2 та А-VI/3 ПДНВ;
• введення в дію технічного устаткування, щодо забезпечення процесу «обезараживания» 106 аудитория
– розвиток навчально-методичного забезпечення ОП:
• регулярний моніторинг ОП, відповідно до ефективної інтеграції науки, освіти та соціальної практики, що
корелюються зі стратегічною метою ДІ НУ«ОМА та змінюються відповідно до інтеграції у міжнародні морські
організації: IMO (International Maritime Organization); IMAREST (Institute of Marine Engineering, Science and
Technology); ITF (International Transport Workers Federation); IAMU (International Acosiation of Maritime University)
• системне оновлення робочих програм навчальних дисциплін (ОК) за ОП, з урахуванням модельних курсів IMO
7.04 (Officer in Charge of an Engineering Watch) та 7.02 (Chief Engineer Officer and Second Engineer Officer), на підставі
моніторингу нормативної бази морської галузі міжнародного та національного рівнів;
• розроблення/оновлення навчальних (навчально-методичних) посібників щодо досягнень у галузі морської
інженерії, залучення наукових доробків здобувачів вищої освіти до укладання довідників, збірників тестових
завдань, оформлення технічної документації, за результатами проходження плавальної практики;
– залучення здобувачів вищої освіти до науково-дослідної роботи в межах ОП, щодо розробки концепції безпечної
експлуатації суднових систем та обладнання, моделювання можливого стану напрямків переоснащення,
експлуатації та ремонту суднових систем, збору та накопичення статистичних матеріалів з експлуатаційних
показників суднових технічних систем і комплексів під час проходження практичної підготовки;
– підтримання зворотного зв’язку з роботодавцями та випускниками з метою моніторингу та вдосконалення
освітнього процесу за ОП, щодо запровадження новітньої суднової документації / інформації з організаційнотехнічного забезпечення суден;
– розширення участі закладу в міжнародних заходах й проектах, у програмах академічної мобільності, стажуваннях
у сучасних міжнародних закладах освіти.


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.
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.
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Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
Назва освітнього
компонента

Вид
компонента

Силабус або інші навчальнометодичні матеріали

Назва файла

Якщо освітній компонент
потребує спеціального
матеріально-технічного
та/або інформаційного
забезпечення, наведіть
відомості щодо нього*

Хеш файла

ОК 25. Менеджмент
морських ресурсів

навчальна
дисципліна

ОК 25 ММР 4к
ЗФН.pdf

2R76uHYjJZvqRXw Лекційний зал №3.
NGgU1TEwYQl2uR5 Забезпечення лекційних та
0p+Qu8KFUvd2U= практичних занять:
Мультимедійний проектор BENQ
MP624; мультимедійний
проектор BENQ MS612ST; екран
LUMI ESDC100(4×3); ноутбук
Lenovo V15-IIL

ОК 26. Метрологія та
теплотехнічні
вимірювання

навчальна
дисципліна

ОК 26 М та ТВ.pdf

OMShpGLxT3eOWyc Лабораторія технології та
f0BCYab7SdCQxZQA опору матеріалів №120.
yUyGP9ML93jM= Забезпечення лекційних та
практичних занять:
Мікроскоп Optima Discoverer 40x 1280 “Ноніус”(6 од.); динамічний
твердомір ТД-42.

ОК 27. Морська
інженерна практика

навчальна
дисципліна

ОК 27 МІП.pdf

msO7v6W6ymcIKGy Майстерня (аудиторія №6).
69ejffxWJ4R5Lgndd Забезпечення практичних
MOFr8FiJDn4=
занять:
Апарат зварювальний (2 од.);
апарат сверлильний;
глівереальний токарногвинторізний верстат 1Т61М
№635; інвентор зварювальний
Дніпро-М 220В; лещата 150 мм
(4 од.); наждачний верстат;
ноутбук Lenovo Idea Pad 33015IKB; мультимедійний проектор
EPSON EB-X41; мультимедійний
проектор BENQ MP624;
мультимедійний проектор BENQ
MS612ST; ноутбук Lenovo G570
Intel Core i3 7130U 2,70 GHz RAM 8
GB HDD 1T; штангенциркуль (5
од.).

ОК 28. Морське право

навчальна
дисципліна

ОК 28 МП 3к
ДФН.pdf

R2I+IXYhHyGGtmc Інтерактивний кабінет
SgpwXMq3UmCBQx англійської мови №108.
Pr5+24vl9ZrbfE=
Забезпечення лекційних та
практичних занять:
Мультимедійний проектор
EPSON EB-X41; дошка маркерна;
ПК Expert PC Basic G4400
3.30GHz, RAM 4GB, HDD 500GB
(12 од.); монітор Philips
226E9QDSB (12 од.); ноутбук
Lenovo IdeaPad (2 од.); екран
LUMI ESDC100(4×3).

ОК 29.
Радіообладнання та
зв’язок

навчальна
дисципліна

ОК 29 РОТЗ
ДФН.pdf

KPgvQbtvqTjcbxxhzc Інтерактивний кабінет
4Rt9h0X4q9UGb021 глобальної морської системи
4YdaiiHS8=
зв'язку у разі лиха та для
забезпечення безпеки (ГМЗЛБ).
Тренажер TGS «GMDSS 5000»
№407.
Забезпечення лекційних та
лабораторних занять:
Мультимедійний комплект SONY
EX-2; ПК CPU Intel Pentium G3250
3.20GHz, RAM 2GB, HDD 500GB;
монітор DELL 2007FPB 19”.

ОК 30. Суднова
холодильна техніка

навчальна
дисципліна

ОК 30 СХТ 3к
ДФН.pdf

MOjekdFa8OuGf5vF Інтерактивний кабінет суднових
ZhQY0m9/ogT837e допоміжних установок №412.
MIIjWgwyoHMA= Забезпечення лекційних занять:
ПК CPU IntelPentium E5200
2.5Ghz, RAM 2Gb DDR2, HDD

320Gb; мультимедійний
проектор BENQ PB2140; екран
Draper Luma.
Лабораторія суднових
допоміжних установок і систем
№122.
Забезпечення лабораторних та
практичних занять:
Стенд «Вентиль
терморегулюючий ТРВ-2М»;
компресор рефустановки ФВ6;
Стенд «Датчик реле
температури ТР-1-02Х»; стенд
«Реле тиску для важких умов
експлуатації»; стенд «Реле
тиску та температури Amo
4140».
Тренажерний кабінет «ERS
Simulator TechSim 5000
TRANSAS» №311.
Забезпечення лабораторних
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 Zulcer ZA50S / ZA40S»;
плакат «Гідродинаміка»; плакат
«Двигун»; компресор ДВ6.
ОК 31. Суднові
навчальна
двигуни внутрішнього дисципліна
згоряння

ОК 31 СДВЗ 3к 5
ДФН.pdf

OmH9/Azu6YCWrJh Інтерактивний кабінет суднових
leETc0N+av9Q3crh4 енергетичних установок №413.
dgGGWBlPhUo=
Забезпечення лекційних занять:
ПК CPU IntelPentium E5200,
2.5Ghz, RAM 2Gb DDR2, HDD 320;
інтерактивна дошка INTECH
IWB; мультимедійний проектор
EPSON EB 520.
Плакати: The ME – Simple & Safe;
Piston; Piston Ring Set; Connecting
Rod and Big End Bearings;
Crankshaft and Main Bearings;
Camshaft; Cylinder Line and Antipolishing Ring; Cylinder Head; Fuel
Injection; Lubricating Oil System;
Cooling Systems; PT/PTG power
turbines; Radial – flow
turbochargers; Axial – flow
turbochargers.
Лабораторія суднових
допоміжних установок і систем
№122.
Забезпечення лабораторних та
практичних занять:
Ротор ГТН; піддон картера ДВЗ;
насоси: центробіжний,
шестерінчатий, вихрьовий.
Тренажерний кабінет «ERS
Simulator TechSim 5000
TRANSAS» №311.
Забезпечення лабораторних
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 Zulcer ZA50S / ZA40S»;
плакат «Гідродинаміка»; плакат
«Двигун»; компресор ДВ6.
Лабораторія суднових двигунів
внутрішнього згорання
(аудиторія №5).
Забезпечення практичних та
лабораторних занять:
Стенди: Форсунки (відкритого /
закритого типа); Підшипники
(кочення, ковзання); Розріз 6
ЧСПН 20/26.
Холодні стенди: Аварійний
дизель-генератор МДЗ 25;
Дизельний двигун 6 NVD 24;
Дизельний двигун ЗиК К-551-8;
Дизельний двигун ЗД6;
розподільні вали; колінчастий
вал; Втулка двухтактного
двигуна; стенд для перевірки
форсунок; Насос рульової
машини; Сепаратор СЦ-1,5
(Q=1500 л/год).
ОК 32. Суднові
допоміжні установки і
системи

навчальна
дисципліна

ОК 32 СДУіС 3к 5
ДФН.pdf

32OTI0OrqUN/luao Інтерактивний кабінет суднових
hKPAnzH/07A0GSa допоміжних установок №412.
V9B1//MpGCBk=
Забезпечення лекційних занять:
ПК CPU IntelPentium E5200
2.5Ghz, RAM 2Gb DDR2, HDD
320Gb; екран Draper Luma;
мультимедійний проектор BENQ
PB2140.
Лабораторія суднових
допоміжних установок і систем
№122.
Забезпечення практичних та
лабораторних занять:
Ротор ГТН, насоси:
відцентровий, шестерінчастий,
вихровий, компресор
рефустановки; гідро
розподільник 2Р80 Badesttonost;
компресор пускового повітря AS
FRYDENBO.
Тренажерний кабінет «ERS
Simulator TechSim 5000
TRANSAS» №311.
Забезпечення практичних та
лабораторних 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 Zulcer ZA50S / ZA40S»;
плакат «Гідродинаміка»; плакат
«Двигун»; компресор ДВ6.

ОК 24. Застосування
міжнародних

навчальна
дисципліна

ОК 24 ЗМК 4к
ДФН.pdf

6GiOA3C1nYE4CabQ Інтерактивний кабінет
DhBlkl5JewOEsdEk конвенцій ІМО та безпеки на морі

Конвенцій та
стандартів на суднах

ОК 33. Суднові
турбінні та котельні
установки

VCVY/SfeJQk=

навчальна
дисципліна

ОК 33 СТіКУ 3к 5
ДФН.pdf

№411.
Забезпечення лекційних,
лабораторних та практичних
занять:
ПК CPU IntelPentium Dual-core
E5200 2.50GHz, RAM 2GB, HDD
320 Gb; монітор ASUS VB191 19";
телевізор Samsung
PS50B650S1WXUA 50”; стенд
«Застосування конвенцій на
борту судна»; стенд
«Міжнародна морська
організація»; стенд «Перевірка
суден інспекцією контроля
держави порту».

1kESrHJUV1xhTivq6 Інтерактивний кабінет суднових
wO/69i8Mq8Gj3QD допоміжних установок №412.
HyXjEVTCnUk=
Забезпечення лекційних занять:
ПК CPU IntelPentium E5200
2.5Ghz, RAM 2Gb DDR2, HDD
320Gb; екран Draper Luma;
мультимедійний проектор BENQ
PB2140.
Інтерактивний кабінет суднових
енергетичних установок №413.
Забезпечення лекційних занять:
ПК CPU IntelPentium E5200,
2.5Ghz, RAM 2Gb DDR2, HDD 320;
інтерактивна дошка INTECH
IWB; мультимедійний проектор
EPSON EB 520.
Плакати: Steam generator of the
«Sunrod» type; Steam generator of
radiant type; Auxiliary combined
steam generator “VX” for training
ship the «Professor Shchyegolev»
type; Steam generator «KVG
80/80» of tankers of the «Krym»
type..
Лабораторія суднових
допоміжних установок і систем
№122.
Забезпечення лабораторних та
практичних занять:
Стенд «Датчик реле
температури ТР-1-02Х»; стенд
«Реле тиску для важких умов
експлуатації»; стенд «Реле
тиску та температури Amo
4140»; насос охолодження ;
ротор ГТН, холодні стенди
«Суднові котельні установки».
Тренажерний кабінет «ERS
Simulator TechSim 5000
TRANSAS» №311.
Забезпечення практичних та
лабораторних 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 Zulcer ZA50S / ZA40S»;
плакат «Гідродинаміка»; плакат
«Двигун»; компресор ДВ6.

ОК 35.
Термогідродинамічні

навчальна
дисципліна

ОК 35 ТГП ДФН.pdf

y+3WoCOA/8QDR7 Лабораторія технічної хімії та
H9D3P3tLRHjnwDR термогідродинамік №106.

процеси

ОК 36. Технічне
обслуговування,
діагностика і ремонт
суднових технічних
засобів

dqUOvwAyqrDBQM Забезпечення практичних та
=
лабораторних занять:
Лабораторний навчальний стенд
НТЦ-11.38 «Гідравлика,
гідромашини й гідроприводи».;
лабораторний навчальний стенд
НТЦ-13.05.1 «Дослідження корозії
металів методом
поляризаційного опору» ноутбук
Lenovo V15-IIL Intel Core i3 1005G1
1.20GHz, RAM 8GB, HDD 1T) .;
лабораторний навчальний стенд
НТЦ-22.05.2Б «Теплотехніка
рідини» ноутбук Lenovo V15-IIL
Intel Core i3 1005G1 1.20GHz, RAM
8GB, HDD 1T).
навчальна
дисципліна

ОК 36 ТОіР СТЗ 4к 8 5V5DCeAOvo1488LN Інтерактивний кабінет суднових
ДФН.pdf
94oBMp1FfBrG5Yd1e допоміжних установок №412.
DJICj4pkw8=
Забезпечення лекційних занять:
ПК CPU IntelPentium E5200
2.5Ghz, RAM 2Gb DDR2, HDD
320Gb (1 од.); екран Draper Luma;
мультимедійний проектор BENQ
PB2140.
Лабораторія суднових
допоміжних установок і систем
№122.
Забезпечення лабораторних та
практичних занять:
Стенд «Вентиль
терморегулюючий ТРВ-2М»;
форсуночний стенд з запасними
форсунками; насос гидрофора;
насос охолодження ГД; насос
паливний Luko Z27D; піддон ДГ
NVD-24 б/у; ротор ГТН б/у;
компресор рефустановки ФВ6;
прибор для індиціювання
двигунів; індикатор
мксимального тиску NRS
150rкг/м2; прилад заміру роскепу
60-100-170-210мм; прилад
індиціювання Майгак 30;
мікрометр 125-150мм;
штангельциркуль 150×0,05мм.
Лабораторія суднових двигунів
внутрішнього згорання
(аудиторія №5).
Забезпечення практичних та
лабораторних занять:
Стенди: «Форсунки (відкритого /
закритого типу)»; «Підшипники
(кочення, ковзання)»; Розріз 6
ЧСПН 20/26.
Холодні стенди: «Аварійний
дизель-генератор МДЗ 25»;
«Дизельний двигун 6 NVD 24»;
«Дизельний двигун ЗиК К-551-8»;
«Дизельний двигун ЗД6»;
розподільні вали; колінчастий
вал; Втулка двухтактного
двигуна.
Стенд для перевірки форсунок;
Насос рульової машини;
Сепаратор СЦ-1,5 (Q=1500 л/год).

ОК 37. Технологічна
практика

практика

ОК 37 ТП.pdf

fBHWtyIrAQ/9iMtE7 Майстерня (аудиторія №6).
zguWWwlB76rnQpu Забезпечення практичних
Kkxaf/mzdIw=
занять:
Апарат зварювальний (2 од.);
апарат сверлильний;
глівереальний токарногвинторізний верстат 1Т61М
№635; інвентор зварювальний
Дніпро-М 220В; лещата 150 мм
(4 од.); наждачний верстат;
ноутбук Lenovo G570;
мультимедійний проектор Epson

EB-X41; штангенциркуль (5 од.).
Набір голівок 1/2″-1/4″ (94 од);
дрель ударна Forte; ключ
ріжково-накидний 36мм; ключ
ріжково-накидний 46мм;
комплект СММК-855; ручні
інструменти: бокорез 180мм;
викрутка монтажна; знімач
стопорний 180мм; знімач
стопорний 160мм; зубило 160;
зубило 250; клещи 240мм; ключ
трубний; молоток; набор
імбусових ключей; набор
Спутник-1; наждачка; напилок
квадратний.; напилок круглий.
400мм; напилок плоский;
напилок ріжучий; напилок
триграний; окуляри;
плоскогубци; рукавички трик.;
рулетка Рremaum 3m; рулетка
10м; щетка метал.; щуп 20
пелюсток.; набір ключей
автотехніка, рожково-накидних
(22 од.).
ОК 38. Технологія
навчальна
використання робочих дисципліна
речовин

ОК 38 ТВРР 3к
ЗФН.pdf

b9bFpfBktafN/x3Uw Лабораторія технічної хімії та
heHHqErXucWJbqK термогідродинамік №106.
vcuGuc5oW04=
Забезпечення лекційних,
практичних та лабораторних
занять:
Мікроскоп цифровий CELESTRON
40x-400x LCD Digital II
Лабораторія технології та
опору матеріалів №120.
Забезпечення практичних та
лабораторних занять:
Мікроскоп Optima Discoverer 40x 1280, “ноніус” (6 од.).

ОК 39. Технологія
навчальна
матеріалів і ремонт
дисципліна
суднового обладнання

ОК 39 ТМ і РСО.pdf

FbV0eOwnoXAlcjNC Лабораторія технології та
UgvGmh4XoophGKr опору матеріалів №120.
aG467RAYN+DE= Забезпечення практичних та
лабораторних занять:
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».
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.);
настінні стенди кабінету
Матеріалознавства («Лиття,

штамповка, прокат, поковка»;
Робота супорта токарного
верстата); моделі кристалічних
решіток (8 од.); модель кисневоконверторного варіння металу.
Майстерня (аудиторія №6).
Апарат зварювальний (2 од.);
апарат сверлильний;
глівереальний токарногвинторізний верстат 1Т61М
№635; інвентор зварювальний
Дніпро-М 220В; лещата 150 мм
(4 од.); наждачний верстат;
ноутбук Lenovo G570;
мультимедійний проектор Epson
EB-X41; штангенциркуль (5 од.).
ОК 40. Управління
роботою механізмів
суднової енергетичної
установки та безпечне
несення вахти

навчальна
дисципліна

ОК 40 УРМ СЕУ та MuHsPdNHg9loGvD Інтерактивний кабінет суднових
БНВ 4к ДФН.pdf
NVl/UTngg9vNeCZw енергетичних установок №413.
FuNdTkZyHvBQ= Забезпечення лекційних та
практичних занять:
ПК CPU IntelPentium E5200,
2.5Ghz, RAM 2Gb DDR2, HDD 320;
інтерактивна дошка INTECH
IWB; мультимедійний проектор
EPSON EB 520.
Тренажерний кабінет «ERS
Simulator TechSim 5000
TRANSAS» №311.
Забезпечення лабораторних 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 «Гідродинаміка»; плакат
«Двигун».

ОК 41. Устрій судна та
морехідні якості

навчальна
дисципліна

ОК 41 УСМЯ.pdf

wueKV4AwW31kGltb Лабораторія теорії та будови
hr8QCVKB3h5PRqfh судна та перевезення вантажів
VOrAO/HA+q0=
№306.
Забезпечення лекційних,
практичних та лабораторних
занять:
ПК CPU Intel Pentium Gold G5400
3.70GHz, RAM 8GB, HDD 500GB;
монітор Samsung S19D300NY
19,0, монітор Philips 223V7Q 21,5”
(15 од.); мультимедійний
проектор BENQ MS506 , екран
Luma 250×200см.

ОК 42. Виконання
дипломної роботи

підсумкова
атестація

ОК 42 МВ по ДР
бакалавра ДІ НУ
ОМА.pdf

pQJD/DfD7C8+aEoF
/9lQDt2F4s3YROgSS
3JyB0Mkwp4=

ОК 34. Теорія та
засоби управління
судновими
енергетичними
установками

навчальна
дисципліна

ОК 34 ТЗСУ СЕУ 3к
ДФН.pdf

yvWxjt4pFZXVV0uX Інтерактивний кабінет суднових
EkIf7INY6tlQy6b6vB енергетичних установок №413.
02qS7nVUM=
Забезпечення лекційних занять:
ПК CPU IntelPentium E5200,
2.5Ghz, RAM 2Gb DDR2, HDD 320;
інтерактивна дошка INTECH
IWB; мультимедійний проектор
EPSON EB 520.
Плакати: The ME – Simple & Safe;
Piston; Piston Ring Set; Connecting
Rod and Big End Bearings;
Crankshaft and Main Bearings;

Camshaft; Cylinder Line and Antipolishing Ring; Cylinder Head; Fuel
Injection; Lubricating Oil System;
Cooling Systems; PT/PTG power
turbines; Radial – flow
turbochargers; Axial – flow
turbochargers.
Тренажерний кабінет «ERS
Simulator TechSim 5000
TRANSAS» №311.
Забезпечення лабораторних 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 «Гідродинаміка»; плакат
«Двигун».
ОК 23. Електротехніка навчальна
та електричні машини дисципліна

ОК 22.
Електрообладнання
суден

навчальна
дисципліна

ОК 23 ЕТ та ЕМ.pdf /t0s3s0DqzxK1D15It Лабораторія електротехніки
nlJpH2qTOPN60xz8 (аудиторія №4).
1SmvA3NiI=
Забезпечення практичних та
лабораторних занять:
Лабораторний стенд
«Трифазний асинхронний
електродвигун із імітатором»;
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); Intel
Core 2.93 GHz, RAM 2 GD, HDD
300GB, монітор Samsung
S19D300NY 19” з програмним
забезпеченням: Multisim 14, Splan; 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 400600 В; мультиметр цифровий
DT9205A (10 од.); тестер кліщі (9
од.).
ОК 22 ЕОС.pdf

yCUTJa/IDxbYHmat Лабораторія електротехніки
Z6AxA+FG30Du6uc (аудиторія №4):
LRUfXv7zEUUo=
Забезпечення практичних та
лабораторних занять:
Лабораторний стенд
«Трифазний асинхронний
електродвигун із імітатором
несправностей з МПСУ НТЦ06.24.1»; 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); Intel
Core 2.93 GHz, RAM 2 GD, HDD
300GB, монітор Samsung
S19D300NY 19” з програмним
забезпеченням: Multisim 14, Splan; 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 400600 В; мультиметр цифровий
DT9205A (10 од.); тестер кліщі (9
од.).
ОК 11. Нарисна
геометрія та
інженерна графіка

навчальна
дисципліна

ОК 11 НГ ІГ.pdf

K+RAzH/j4TfHbmE Лабораторія нарисної геометрії
MCOk5pAL3tqVdFw та інформаційних технологій
6si9j2OZYn7nY=
№313.
Забезпечення лекційних та
практичних занять:
ПК CPU Intel Pentium G4500
3.50GHz, RAM 4GB, HDD 500GB,
монітор Philips 223V7Q 21,5” (15
од.); штангенциркуль (3 од.);
мікрометр 0-25, (3 од.); набір
креслярський.

ОК 13. Теоретична та
прикладна механіка

навчальна
дисципліна

ОК 13 ТТПМ
ДФН.pdf

i3vPFVioEMbTFA+G Лекційний зал №3.
2pybXR3+fPghMtLII Забезпечення лекційних та
dW/hj0qcG4=
практичних занять:
Мультимедійний проектор
EPSON EB-X41; мультимедійний
проектор BENQ MP624;
мультимедійний проектор BENQ
MS612ST; екран LUMI
ESDC100(4×3); ноутбук Lenovo
V15-IIL .

ОК 10. Інформаційні
технології

навчальна
дисципліна

ОК 10 ІТ 1к ДФН.pdf vKVUQaBHd2SmXm Лабораторія нарисної геометрії
rkkebr5Sowry8ulUC5 та інформаційних технологій
9jRtwxZYbjw=
№313.
Забезпечення практичних
занять:
ПК CPU Intel Pentium G4500
3.50GHz, RAM 4GB, HDD 500GB,
монітор Philips 223V7Q 21,5” (15
од.); штангенциркуль (3 од.);
мікрометр 0-25, (3 од.); набір
креслярський.
Інтерактивна лабораторія
суднових енергетичних
установок №211.
Забезпечення лекційних занять:
Ноутбук Lenovo CPU Intel Core i3
1005G1, 1.20GHz, RAM 8Gb, HDD
1Tb; мультимедійний проектор
EPSON EB-X41; мультимедійний
проектор BENQ MP624;
мультимедійний проектор BENQ
MS612ST; екран InterScreen.
Забезпечення практичних
занять:
ПК CPU IntelCore i3 2100 3.1GHz
RAM 2GB DDR3 500GB HDD (14
од.); монітор 19ʺ ASUS VH192d,
Samsung 19” S19A100N (14 од.);
флеш USB 16GB; дошка магнітна;
колонки SVEN SPS; екран
1.95×1.50м; мультимедійний
проектор EPSON EB-X41;
мультимедійний проектор BENQ
MP624; мультимедійний
проектор BENQ MS612ST.

ОК 03. Економічна
теорія

навчальна
дисципліна

ОК 03 ЕТ ДФН.pdf

LfnR5eyHQ/UqKhFT Інтерактивний кабінет
/qiKfQ2XjWgMUEYa менеджменту морського та
XwzxEg+9YNM=
річкового транспорту №307.
Забезпечення лекційних та
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 04. Історія та
культура України

навчальна
дисципліна

ОК 04 ІТКУ 1к
ДФН.pdf

qqDvEdTDeWKfXdid Лекційний зал №2.
lIJE7zNHzzMxaWPf Забезпечення лекційних та
Utl6BnTjGPY=
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 05. Організація
колективної
діяльності та
лідерство

навчальна
дисципліна

ОК 05 ОКД ДФН.pdf

phXnovplNwUyl47Y Інтерактивний кабінет
9oebZom+fmI0JBivV морехідної астрономії та
8uaoPnTE64=
метеорології №408.
Забезпечення лекційних та
практичних занять:
ПК CPU Intel Pentium G5400
3.70GHz, RAM 8GB, HDD 500GB.
Монітор Philips 18.5”;
інтерактивна дошка INTECH
IWB; мультимедійний проектор
EPSON EB 520.

ОК 06. Суспільство і
держава

навчальна
дисципліна

ОК 06 СіД 2к
ДФН.pdf

+Y6brKRsqHXWkpt Лекційний зал №2.
+ozYudb9IQpEbFUv Забезпечення лекційних та
5fSlrDoOZ40c=
практичних занять:
Ноутбук Lenovo CPU Intel Core i3
1005GI, 1.20GHz, RAM 8Gb, HDD
1Tb; мультимедійний проектор
EPSON EB-X41, екран InterScreen.

ОК 07. Філософія

навчальна
дисципліна

ОК 07 Філ 2к
ДФН.pdf

pTsl6hbltCRLwT60 Лекційний зал №2.
WfgHw9PWU0M0iz Забезпечення лекційних та
CnB9Mei4H4YTY= 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 08. Вища
математика

навчальна
дисципліна

ОК 08 ВМ ДФН.pdf

lNfLhyPXrlRh0pVl6 Лекційний зал №2.
OWN3wSBIZF1Xr2p Забезпечення лекційних та
SlpfHRVM+Bk=
практичних занять:
Мультимедійний проектор
EPSON EB-X41; мультимедійний
проектор BENQ MP624;
мультимедійний проектор BENQ
MS612ST; ноутбук Lenovo V15IIL; ноутбук Lenovo CPU Intel
Core i3 1005G1, 1.20GHz, RAM 8Gb,
HDD 1Tb; екран InterScreen.
Інтерактивний кабінет
морехідної астрономії та
метеорології №408.
ПК CPU Intel Pentium G5400
3.70GHz, RAM 8GB, HDD 500GB.
Монітор Philips 18.5”;
інтерактивна дошка INTECH
IWB; мультимедійний проектор
EPSON EB 520.

ОК 09. Запобігання
навчальна
забрудненню
дисципліна
морського середовища
з суден

ОК 09 ЗЗМС
ЗФН.pdf

JcS9luxfKqcE4+wps Лекційний зал №3.
hI4oPThEyTOKqp4S Забезпечення лекційних та
uqH9+RiKMQ=
практичних занять:
Мультимедійний проектор

EPSON EB-X41; екран LUMI
ESDC100(4×3); ноутбук Lenovo
V15-IIL..
Лабораторія технічної хімії та
термогідродинаміки №106.
Забезпечення лекційних та
практичних занять:
Ноутбук Lenovo CPU Intel Core i3
1005G1, 1.20GHz, RAM 8Gb, HDD
1Tb; мультимедійний проектор
BENQ MP624; мультимедійний
проектор BENQ MS612ST; екран
InterScreen.
Інтерактивний кабінет суднових
енергетичних установок №413.
Забезпечення практичних
занять:
ПК CPU IntelPentium E5200,
2.5Ghz, RAM 2Gb DDR2, HDD 320;
інтерактивна дошка INTECH
IWB; мультимедійний проектор
EPSON EB 520.
ОК 21. Електроніка та
електронні засоби
управління

навчальна
дисципліна

ОК 21 Е і ЕЗУ.pdf

vloAxag4f9NyAQs9L Лабораторія радіо техніки та
Lvg5HOz0mPVLSu0 суднової електроніки №208.
wzNz0av3d5s=
Забезпечення лабораторних
занять:
Лабораторний стенд
«Електротехніка та основи
електроніки з МПСУ НТЦ01.01.3» ноутбукLenovo V15-IIL
Intel Core i3 1005G1 1.20GHz, RAM
8GB, HDD 1T; мультиметр тип
Unit 33D комплектно з набором
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 02. Ділова
Українська мова

навчальна
дисципліна

ОК 02 ДУМ 4к
ДФН.pdf

MzbcdRt9Ql2sh5JIL Інтерактивний кабінет
9Dr9d1CO4R1O+gR англійської мови №108.
+IIpl1Tmvio=
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»; лазерний
БФП CANON MF 231.

ОК 14. Технічна хімія

навчальна
дисципліна

ОК 14 ТХ ДФН.pdf

ajvvZCe+ae6kuK9HT Лабораторія технічної хімії та
VUNeVUeDKfY10g22 термогідродинаміки №106.
iA1kbXeD6s=
Забезпечення лекційних занять:
Ноутбук Lenovo CPU Intel Core i3
1005G1, 1.20GHz, RAM 8Gb, HDD
1Tb; мультимедійний проектор
EPSON EB-X41; Мультимедійний
проектор BENQ MP624;
мультимедійний проектор BENQ
MS612ST; екран InterScreen.
Забезпечення лабораторних

занять:
Лабораторний навчальний стенд
НТЦ-13.05.1 «Дослідження корозії
металів методом
поляризаційного опору».
Лабораторне хімічне
устаткування:
Стіл лабораторний (8 од.); стіл
хімічний з мийкою; таблиця
валентності; таблиця
Менделєєва; шафа витяжна;
амперметр; ваги технічні; дошка
аудиторна; калориметр (8 од.);
набір ваг; PH метр кислотний;
штатив (20 од.); дистилятор
АКГ; колба КН-3-1000-42 ТС (зі
шкалою); колба КН-3-2000-50 ТС
(зі шкалою); колба КН-3-500-50
ТС (зі шкалою) ; крапельниця ЗП17,5 ХС; гострозубці; лійка ВД-1
100ХС (10 од.); мензурка-250 (5
од.); склянка В-1-150 (зі шкалою)
(5 од.); ступка порцелянова № 5
(d=140мм) (2 од.); тигель
порцеляновий низький №6 100мл
(2 од.); тигель порцеляновий.
високий № 5 (2 од.); товкач
порцеляновий №3 (Н=170мм) (2
од.); трійник; хімічна
лабораторія (у тому числі: калій
гідроокись КОН – 0,5 кг, натрій
гідроокись NaOH - 0,5кг, соляна
кислота HCl – 1,2 кг, азотна
кислота –1бут., сірчана кислота
– 1бут., натрій тіосульфат –
0,5кг, залізо хлорне – 0,5кг,
аммоній роданістий – 0,5кг, мідь
сірнокисла техн. – 0,5кг, натрій
хлористий – 0,5кг, магній
металевий – 0,1кг, оксид міді CuO
– 0,1 кг, цинк металевий – 1кг,
уротропін – 0,1 кг; чаша
випарювальна порцелянова
100мл №3; чаша Петрі скляна
(15 од.).
ОК 15. Фізика

навчальна
дисципліна

ОК 15 Ф ДФН.pdf

y7NZ9qmkxR8uszya Лекційний зал №2.
Gk19L3ouZNpbae8B Забезпечення лекційних занять:
GKhjuE1h31M=
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.
Лабораторія фізики №101.
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 КФ06 для вивчення температурної
залежності електропровідності
металів і напівпровідників.
4. Лабораторна установка КФ08 для визначення головних
квантових чисел серії Бальмера
(спектр водню).

5. Лабораторна установка КФ09 для визначення зовнішнього
фотоефекта.
6. Лабораторний комплект ФМ114 ПС «Маятник Обербека».
7. Лабораторний комплект ФМ118 ПС «Гіроскоп».
8. Лабораторна установка ВФ02 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 БугераЛамберта-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 16. Автоматизація
суднових
енергетичних
установок

навчальна
дисципліна

ОК 16 АСЕУ 4к 7
ДФН.pdf

a9CMXuUjWqJueQ Лекційний зал №2.
OhvhAvaEYOyeqq8Q Забезпечення лекційних занять:
omENu0vSoLP+Y= 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.
Інтерактивна лабораторія
суднових енергетичних
установок №211.
Забезпечення лабораторних та
практичних занять:
ПК CPU IntelCore i3 2100 3.1GHz
RAM 2GB DDR3 500GB HDD (14
од.); монітор 19ʺ ASUS VH192d,
Samsung 19” S19A100N (14 од.);
флеш USB 16GB; доска магнітна;
колонки SVEN SPS; екран

1.95×1.50м; мультимедійний
проектор EPSON EB-X41;
мультимедійний проектор BENQ
MP624; мультимедійний
проектор BENQ MS612ST;
датчик рівня
кондуктометричний ДС.П.3;
датчик рівня поплавковий ПДУ3.3400.250.50/3; датчик рівня
поплавковий ПДУ-И.500.10;
занурений гідростатичний
датчик рівня ПД100И-ДГ; клапан
електромагнітний СЕМЕ 8715;
датчик індуктивний LA 1855.5P2.U1.K.
ОК 17. Англійська
мова за професійним
спрямуванням

навчальна
дисципліна

ОК 17 АМПС 2,4к
ДФН.pdf

m+a2n94K2mLEiSw Інтерактивний кабінет
qDbPDfy9VqESuNm англійської мови №108.
K4IG082Lu1Cjk=
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»; лазерний
БФП CANON MF 231.

ОК 18. Безпека
людини та охорона
навколишнього
середовища

навчальна
дисципліна

ОК 18 БЛТОНС
ДФН.pdf

HKm0a0cuFmOton8 Інтерактивний кабінет
v2D6HTnld0ZYQSeu конвенцій ІМО та безпеки на морі
9XY2ld2In/xU=
№411.
Забезпечення лекційних занять:
ПК CPU IntelPentium Dual-core
E5200 2.50GHz, RAM 2GB, HDD
320; монітор ASUS VB191 19";
телевізор Samsung
PS50B650S1WXUA 50”.
Забезпечення практичних та
лабораторних занять:
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 ШПК310; шлем пожарного КП-10;
вогнегасник вуглекислотний ВВК5; вогнегасник повітряно-пінний
ВПП-9; вогнегасник порошковий
ВП-5; дихальний апарат Sigma-2PS; саморятівник Elsa 15-B;
теплозахисний костюм
пожежного; стенд «Суднові
рятувальні засоби»; стенд
«Суднові протипожежні засоби»;
стенд «Постачання
рятувального плоту»; стенд
«Охорона судна».
Лабораторія технічної хімії та
термогідродинаміки №106.
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 та
лабораторних занять:
Стіл лабораторний (8од.), стіл
хімічний з мийкою; таблиця
Менделєєва; шафа витяжна;
ваги технічні; дошка аудиторна;
набір ваг; PH метр кислотний;
дистилятор АКГ; колба КН-31000-42 ТС (зі шкалою); колба
КН-3-2000-50 ТС (зі шкалою);
колба КН-3-500-50 ТС (зі
шкалою) ; мікроскоп MICROmed
XS-3320 LED.
Лабораторний випробувальний
стенд «Очищення баластних
вод». Виробник ДІ НУ «ОМА»,
Україна.
ОК 19. Безпека та
охорона на морі

навчальна
дисципліна

ОК 20. Безпечне
навчальна
управління судновими дисципліна

ОК 19 БОНМ 1к
ДФН.pdf

WOmx1dWW84g88p Інтерактивний кабінет
EzLYAbUrwyqZ1wo/ конвенцій ІМО та безпеки на морі
cUHRB+bA7NCzg= №411.
Забезпечення лекційних занять:
ПК CPU IntelPentium Dual-core
E5200 2.50GHz, RAM 2GB, HDD
320; монітор ASUS VB191 19";
телевізор Samsung
PS50B650S1WXUA 50”.
Забезпечення практичних
занять:
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 ШПК310; шлем пожарного КП-10;
вогнегасник вуглекислотний ВВК5; вогнегасник повітряно-пінний
ВПП-9; вогнегасник порошковий
ВП-5; дихальний апарат Sigma-2PS; саморятівник Elsa 15-B;
теплозахисний костюм
пожежного; стенд «Суднові
рятувальні засоби»; стенд
«Суднові протипожежні засоби»;
стенд «Постачання
рятувального плоту»; стенд
«Охорона судна».

ОК 20 БУ СЕУ 4к
ЗФН.pdf

IQ6qv3Bh0/4yIteRrn Інтерактивний кабінет суднових
zyqN/yVOvfFidPb4A енергетичних установок №413.

енергетичними
установками

P0/3hU54=

Забезпечення лекційних занять:
ПК CPU IntelPentium E5200,
2.5Ghz, RAM 2Gb DDR2, HDD 320;
інтерактивна дошка INTECH
IWB; мультимедійний проектор
EPSON EB 520.
Тренажерний кабінет «ERS
Simulator TechSim 5000
TRANSAS» №311.
Забезпечення лабораторних 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 12. Опір матеріалів навчальна
дисципліна

ОК 12 ОМ.pdf

L2bvPTcmNxGF38b Лабораторія технології та
OCZh7VzkZG4BfC3f опору матеріалів №120.
MZOV9jKALYP8= Забезпечення лекційних,
практичних та лабораторних
занять:
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).

ОК 01. Англійська
мова

ОК 01 АМ 1-3с
ДФН.pdf

DZr3qYZK2sGIvru0I Інтерактивний кабінет
AfzrCRhyhzwZA9DYj англійської мови №107.
8EABjkIGE=
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; прилад «Машинний
телеграф».
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.

навчальна
дисципліна



* 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

304403

ПІБ

Турлак
Людмила
Петрівна

Посада

Старший
викладач,
Основне
місце
роботи

Структурний Кваліфікація
підрозділ
викладача

Дунайський
інститут
Національного
університету
"Одеська
морська
академія"

Стаж

5

Навчальні
дисципліни,
що їх
викладає
викладач на
ОП
ОК 02. Ділова
Українська
мова

Обґрунтування

Академічна
відповідність:
Диплом спеціаліста,
спеціальність:
українська мова та
література,
кваліфікація: вчитель
української мови та
літератури
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 SocioTechnical 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) 18.11.201922.11.2019 (Online
training),23.1.201928.11.2019 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 916th November 2020.
Відповідність
ліцензійним умовам:
П1
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
П3
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.
П 13
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.
П 14
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.
П 15
1. Турлак
Л.П.Українська мова в
системі мов світу:
соціолінгвістичні
критерії оцінювання.
Стратегічні
імперативи сучасного
менеджменту та
актуальні проблеми
соціальнопсихологічного
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
соціальнолінгвістичної
проблеми. Сучасні
підходи до
високоефективного
використання засобів
транспорту:
Матеріали ІХ
Міжнародної науковопрактичної
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. 135140.
5. Тихонова І.Ю.,
Турлак Л. П.,
Константинова Т. М.
Формування
іншомовної
комунікативної
компетенції майбутнiх
фахівців морської
галузі. Соціальногуманітарний вісник
всеукраїнської
науково-практичної
конференції «Сучасні
тенденції соціальногуманітарного
розвитку України та
світу», 27 листопада
2019 р., м. Харків 2019
р., Випуск 29-30. С.57.
6. Турлак Л.П.Мова як
відображення
ментальності
особистості в
суспільному житті та
професійній
комунікативній
взаємодії. IV
Міжнародна науковопрактична
конференція
«Інноваційні підходи
розвитку
компетентнісних
якостей фахівців в
умовах професійного
становлення» .Ізмаїл,
23 - 24 квітня 2020 р.
С.127-130.
7. Турлак
Л.П.Соціальнопсихологічні наслідки
пандемії COVID-19
для світового
морського
судноплавства XІ
Міжнародна науковопрактична
конференція «Сучасні
підходи до
високоефективного
використання засобів
транспорту» , м.
Ізмаїл, 3 грудня 2020
р. С. 411-415.
П 16
Первинна
профспілкова
організація ПРМТУ
Дунайського інституту
Національного
Університету
«Одеська морська
академія», квиток
№002877
П 17
Досвід практичної
роботи за

спеціальністю 5 років
(стаж науковопедагогічної роботи).
Відмінник освіти
України, наказ МОН
№ 518 від 01.09.89 р.,
посвідчення № 280.
304490

Радюков
Євгеній
Миколайови
ч

Старший
викладач,
Основне
місце
роботи

Дунайський
інститут
Національного
університету
"Одеська
морська
академія"
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ОК 22.
Академічна
Електрообладн відповідність:
ання суден
Диплом спеціаліста,
спеціальність:
експлуатація суднових
силових установок,
кваліфікація: інженер
– механік з
автоматизації
Підвищення
кваліфікації:
НУ «ОМА» з 15
березня – 15 квітня у
2017 р., кафедра
«Суднової
електромеханіки і
електротехніки»
(протокол №8 від 23
лютого 2017 р.).
Відповідність
ліцензійним умовам:
П3
1. Радюков Є.М.
Завдання і роль
контролю знань
курсантів для якісною
підготовці
фахівцівдля флоту /
СУЧАСНІ ПІДХОДИ
ДО
ВИСОКОЕФЕКТИВНО
ГО ВИКОРИСТАННЯ
ЗАСОБІВ
ТРАНСПОРТУ.
Колективна
монографія / за
редакцією В. Чимшир
/. - Ізмаїл: ДІ НУ
"ОМА" 2020 - Київ:
Міленіум, 2020. C.
269-278
П 13
1. Методичні вказівки
до лабораторних робіт
з дисципліни «Основи
електротехніки» /
[уклад. Залож В.І.,
Радюков Є.М.]; –
Ізмаїл, 2020. – 57 с.
2. Методичні вказівки
до виконання
розрахунковографічної роботи з
дисципліни
«Електротехніка та
електричні машини» /
[уклад. Радюков
Є.М.]; – Ізмаїл, 2020.
– 33 с.
3. Методичні вказівки
до виконання
лабораторних робіт з
дисципліни
«Електротехніка та
електричні машини» /
[уклад. Радюков
Є.М.]; – Ізмаїл, 2019. –
48 с.
П 15
1. Радюков Є.М.
Контроль знань

курсантів як зворотній
зв'язок в учбовому
процесі / Є.М.Радюков
// Сучасні підходи до
високоефективного
використання засобів
транспорту.
Всеукраїнська наук. практ. конф., 8 грудня
2016 р. Збірник тез
доповідей - Ізмаїл:
Дунайський інститут
НУ «Одеська морська
академія», 2016. - С.
137 - 141.
2. Радюков Є.М.
Организация
обратной святи в
учебном процессе /
Є.М.Радюков
//Сучасні підходи до
високоефективного
використання засобів
транспорту.
Матеріали IX Міжн.
наук. - практ. конф., 67 грудня 2018 р.
Збірник тез доповідей
– Запоріжжя: АА
Тандем, 2018. – 189191 с.
3. Радюков Є.М.
Контроль знань
курсантів та його роль
у навчальному процесі
/ Є.М.Радюков //
Сучасні підходи до
високоефективного
використання засобів
транспорту.
Матеріали IX Міжн.
наук. - практ. конф., 67 грудня 2018 р.
Збірник тез доповідей
– Запоріжжя: АА
Тандем, 2018. – 186189 с.
4. Радюков Є.М.,
Рябоконь В. Анализ
работы
трансформатора при
активноиндуктивной
нагрузке /
Є.М.Радюков,
В.Рябоконь //
Інноваційні підходи
розвитку
компетентністних
якостей фахівців в
умовах професійного
становлення.
Матеріали IІІ Міжн.
наук. - практ. конф.,
12-13 квітня 2019 р.
Збірник тез доповідей
– Ізмаїл:ДІ НУ
«ОМА», 2019. – 194195 с
5. Радюков Є.М.,
Воронков Е. Анализ
работы
трансформатора при
паралельном
подключении
конденсатора к
первичной обмотке /
Є.М.Радюков,
Е.Воронков //
Інноваційні підходи
розвитку
компетентністних

якостей фахівців в
умовах професійного
становлення.
Матеріали IІІ Міжн.
наук. - практ. конф.,
12-13 квітня 2019 р.
Збірник тез доповідей
– Ізмаїл:ДІ НУ
«ОМА», 2019. – 191194 с
6. Радюков Є.М.
Практична перевірка
та її роль у
навчальному процесі.
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.188
7. Радюков Є.М.
Применение тестов и
их роль в учебном
процессе. Інноваційні
підходи розвитку
компетентнісних
якостей фахівців в
умовах професійного
становлення Тези IV
Міжнародної науковопрактичної конф., 2324 квітня 2020 р.,
Ізмаїл: АА Тандем,
2020.
8. Радюков Є.М.
Тестування в
навчальному процесі.
Сучасні підходи до
високоефективного
використання засобів
транспорту матеріали
XI Міжн. наук.-практ.
конф. Ізмаїл, 3-4
грудня 2020 р.
Запоріжжя: АА
Тандем, 2020. 398-403
с. Сертифікат
№202012030063
П 16
1. Участь у
професійному
об’єднанні Institute of
Marine Engineering
Science & Technology
(IMarEST
Membership),
Membership number:
8080933 YEVHEN
RADIUKOV
2. Первинна
профспілкова
організація ПРМУ
Дунайского інституту
НУ "Одеська морська
академія" квиток
№002562
П 17
Досвід практичної
роботи за
спеціальністю – 5
років за трудовою
книжкою.
360838

Маслов Ігор
Захарович

Завідувач
кафедри,

Дунайський
інститут

Диплом
кандидата наук
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ОК 40.
Управління

Академічна
відповідність:

Основне
місце
роботи

Національного
університету
"Одеська
морська
академія"

ДK 037440,
виданий
01.07.2016,
Атестат
доцента AД
003694,
виданий
26.09.2019

роботою
механізмів
суднової
енергетичної
установки та
безпечне
несення вахти

Вчене звання: доцента
кафедри суднових
енергетичних
установок і систем
Науковий ступінь:
кандидат технічних
наук, Наукова
спеціальність:
експлуатація та
ремонт засобів
транспорту, Тема
дисертації:
Підвищення
ефективності
експлуатації суден
днопоглиблювального
флоту за допомогою
використання методу
гідродинамічного
розмиву ґрунтової
пульпи в трюмах
Диплом спеціаліста,
спеціальність:
експлуатація суднових
силових установок,
кваліфікація: інженер
судномеханік;
Професійна
кваліфікація: механік
першого розряду
Керівник дипломних
робіт бакалавра зі
спеціалізації 271.02
Управління
судновими
технічними
системами і
комплексами
Сертифікат з
англійської мови (на
рівні не нижче В2)
Підвищення
кваліфікації:
1. International
postgraduate practical
intership "Maritime
education and training
innovations in the
european higher
education area",
29.04.2019 - 11.10. 2019
2. International
postgraduate practical
intership «New and
innovative teaching
methods»; 12.02.2018 02.03.2018 р.
Uniwersytet
ekonomiczny w
Krakowie; Certificate
№ 1709/MSAP/2018.
3. International
intership «Logistics
management at sea
transport», 01.07.2019
- 30.09.2019.
Educational Fundation
IIASC, European SocioTechnical University
(Poland), Beykoz
University (Turkey),
certificate
№006/0107/
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-1-2019-1PL-EPPKA2-CBHE-SP.
Відповідність
ліцензійним умовам:
П1
1. Malahov A., Gudilko
G., Palagin О., Maslov I.
EFFICIENCY
IMPROVMENT OF
SHIPS OPERATION BY
WATERFUEL
EMULSION USING.
Eastern-European
Journal of Enterprise
Technologies. №3/8 (
81 ) 2016.
2. Danylyan A. G.,
Maslov I. Z., TironVorobiova N. B.,
Romanovska O. R. New
Experience in Reducing
Harmful Emissions in
the Exhaust Gases of
Marine Diesels //
Journal of Ecological
Engineering. Volume
21, Issue 6, 2020. P. 161
– 168.
3. Leshchev, V.A.,
Chimshir, V.I., Maslov,
I.Z., Naydyonov, A.I.
Damping of resonant
torsional vibrations of
the ship’s propeller
shaft by means of the
low-speed diesel
automation system//
Journal of the Balkan
Tribological
Association, 2021,
27(1), стр. 89–100
П3
1. Сучасні підходи до
високоефективного
використання засобів
транспорту.
Колективна
монографія /за
загальною редакцією
В. Чимшир /. - Ізмаїл:
ДІ НУ "ОМА" 2020 Київ: Міленіум, 2020.
472 с.
2. Устрій суднових
котельних установок
та їхня безпечна
експлуатація.
Навчальний
посібник./ уклад.
Лихогляд К.А., Маслов
І.З., Разінкін Р.О.,
Найдьонов А.І. /. –
Одеса – 2018, 158с.
П8
Керівник НДР
кафедри СЕУ і С:
"Розробка концепції
безпечної експлуатації

суднових систем та
обладнання"
(державний
реєстраційний номер
0118U007602 з 01.19
по 12.22 рр.)
П 10
Завідуючий кафедри
СЕУ і С ДІ НУ «ОМА».
Наказ НУ «ОМА»
№199/вк від
30.08.2016 р.
П 12
1. Чимшир В.І.,
Маслов І.З. Данилян
А.Г., Тірон-Воробйова
Н.Б., Ракитська Н.М.
Спосіб знезараження і
очищення баластної
води. Патент на
корисну модель №
142319, 25.05.2020.
https://base.uipv.org/s
earchINV/search.php?
action=viewdetails&IdC
laim=268628
2. Чимшир В.І.,
Маслов І.З. Данилян
А.Г., Тірон-Воробйова
Н.Б., Ракитська Н.М.
Спосіб знезараження і
очищення баластної
води й установка для
його здійснення.
Патент на винахід №
122318, 12.10.2020.
https://base.uipv.org/s
earchINV/search.php?
action=viewdetails&IdC
laim=271632
П 13.
1. Конспект лекцій з
дисципліни «Технічне
використання
суднових технічних
засобів і безпечне
несення вахти» /
уклад. І. З .Маслов, І.
В. Власов / - Ізмаїл: ДІ
НУ "ОМА", 2019. 74 с.
2. Методичні вказівки
для виконання
практичних робіт з
дисципліни «Технічне
використання
суднових технічних
засобів і безпечне
несення вахти». /
уклад. І. З. Маслов, І.
В. Власов /. – Ізмаїл:
ДІ НУ "ОМА", 2020. 75 с.
3. Методичні вказівки
для виконання
самостійної роботи з
дисципліни «Технічне
використання
суднових технічних
засобів і безпечне
несення вахти». /
уклад. І. З.Маслов, І.
В. Власов /. – Ізмаїл:
ДІ НУ "ОМА", 2020. 14 с.
П 14
1. Керівництво
переможцем ІІ туру
Всеукраїнського
конкурсу студентських
наукових робіт
2019/2020 н.р. зі

спеціалізації
"Суднобудування та
водний транспорт"
Аніканов І.С., курсант
ІІІ курсу спеціалізації
271.02 «УСТС і К».
Протокол засідання
конкурсної комісії ДІ
НУ «ОМА» №1 від
01.02.2020 р.
П 15
1. Маслов И.З., та ін.
Визуализация
изучаемых процессов
– новый подход в
повышении
профессиональных
знаний моряков./
Proceedings of the ХV
International Scientific
and Practical
Conference.
Poland:Warsaw: RS
Global, 2019. – Vol. 1,
July. – C. 32-35.
2. Маслов И.З.,
Лихогляд К. А.
Обробка палива та
поводження з ним на
борту./ Сучасні
підходи до
високоефективного
використання засобів
транспорту.
Матеріали VIII
Міжнародної науковопрактичної
конференції. – Ізмаїл:
ДІ НУ «ОМА», 2017. –
С151-155
3. Maslov I. To the
question of the
methodology of
teaching special
disciplines in the
conditions of higher
professional
education./ Збірник
тез доповідей
Міжнародної науковопрактичної
конференції
«Стратегічні
імперативи сучасного
менеджменту та
актуальні проблеми
соціальнопсихологічного
розвитку
компетентнісних
якостей фахівців
морської галузі»,
Ізмаїл. – 2018. – С.
123-126.
4. Малахов О. В.,
Маслов І.З., Гуділко Р.
Г., Малахова Д. О.
Особливості руху
багатофазного
газового струменя в
змінному
температурному
полі./ Сучасні підходи
до високоефективного
використання засобів
транспорту.
Матеріали ІХ
Міжнародної науковопрактичної
конференції. –
Запоріжжя: АА

Тандем. – 2018. –
С.148-152
5. Маслов І.З.,
Лихогляд К.А.
Підвищення
ефективності
експлуатації СЕУ
шляхом використання
вторинних
енергоресурсів ГД./
Сучасні підходи до
високоефективного
використання засобів
транспорту.
Матеріали ІХ
Міжнародної науковопрактичної
конференції. –
Запоріжжя: АА
Тандем. – 2018. –
С.155-156
6. Маслов І.З.,
Данилян А. Г.,
Мельников Б. П.,
Власов І. В., Потапов
В. М./ Пути
совершенствования
знаний курсантов
морских ВУЗов с
использованием
современных
тренажеровсимуляторов./
Proceedings of the Х
International Scientific
and Practical
Conference. Poland.
Warsaw
П 16
Первинна
профспілкова
організація ПРМТУ
Дунайського інституту
Національного
Університету
«Одеська морська
академія», квиток
№002587
П 17
Досвід практичної
роботи за
спеціальністю 18
років, Механік
першого розряду з
2000 року. Диплом №
00057/2018/01)
П 16
Первинна
профспілкова
організація ПРМТУ
Дунайського інституту
Національного
Університету
«Одеська морська
академія», квиток
№00258
304476

Тарасенко
Тетяна
Владиславів
на

Завідувач
кафедри,
Основне
місце
роботи

Дунайський
Диплом
інститут
кандидата наук
Національного
ДK 033304,
університету
виданий
"Одеська
15.12.2015,
морська
Атестат
академія"
доцента AД
004267,
виданий
26.02.2020
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ОК 41. Устрій
судна та
морехідні
якості

Академічна
відповідність:
Вчене звання: доцент
кафедри инженерних
дисциплін
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»
Диплом спецаліста,
спеціальність:
суднобудування та
судноремонт;
кваліфікація:
інженерсуднобудівник
Сертифікат з
англійської мови (В2)
Підвищення
кваліфікації:
1. Modern teaching
methods in Energy
Efficiency and Safety on
the EU educational
market» (Certificate №
IFC-WSSG/wk/2019330) 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.)
Відповідність
ліцензійним умовам:
П1
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.,
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Using The Method Of
Analytical
Synchronization Of
Monitored Data.
Technium: Romanian
Journal of Applied
Sciences and
Technology, 2(7), 151–
159.
П3
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
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редакцією В. Чимшир
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[Text]: lecture course /
Тarasenko T.V. – DI NU
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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
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Енергоефективні
технології на
транспорті. Технології
розроблення та
використання нових
видів палива,
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Організаційна робота
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кафедри інженерних
дисциплін
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Національного
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як офіційного
опонента:
1. Чередник,
Володимир
Миколайович.
Підвищення
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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
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адресою: 04071, м.
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воднотранспортних
портових
гідротехнічних споруд
гравітаційнопальового типу [Текст]
: автореф. дис. к-та
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адресою: 65029, м.
Одеса, вул.
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1. Тарасенко, Т.В.
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дисципліни «Теорія та
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методичні
рекомендації /
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Методичні
рекомендації до
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методичні
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Методичні вказівки до
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дисципліни «Устрій
судна та морехідні
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методичні вказівки /
Тарасенко Т.В.,
Домбровський В.А.,
Вєртінський В.И. – ДІ
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Тарасенко Т.В. – ДІ
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1. 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 науковопрактичної
конференції / За
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Запоріжжя: АА
Тандем, 2019. – 211214 с.
2. Тарасенко Т.В. Про
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дослідження
енергоефективності та
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внутрішньому
судноплавстві .
Сучасні підходи до
високоефективного
використання засобів
транспорту.
Матеріали IX Міжн.
наук. - практ. конф., 67 грудня 2018 р.
Збірник тез доповідей
– Запоріжжя: АА
Тандем, 2018.
(Доповідь на
пленарному засіданні)
3. Тарасенко Т.В. Про
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підходи до
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V.Zalozh, S.Maksymov,
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challenges»,17 January,
2019, Klaipeda, ISBN
978-609-481-024-4.
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Cognum Publishing
House. Liverpool,
United Kingdom. 2019.
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24 квітня 2020 р.
(доповідь на
пленарному засіданні
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Залож В.И., Максимов
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конференция
«Столетие высшего
кораблестроительного
образования в
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национальный
морской университет).
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морський університет.
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науково-практичної
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та рішення»,
Сєвєродонецьк ?
Одеса ? Вільнюс ?
Київ, 22-24 травня
2019р. /
Східноукраїнський
національний
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енергетичні установки
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технології та
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14. Тарасенко Т.В.
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міжгалузеві диспути
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міжнародної науковопрактичної інтернетконференції (м.Київ,
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Київ, 2020. 131-138 с.
16. 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.
17. 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 науковопрактичної інтернетконференції (м.Київ,
21 серпня 2020 р.)
Київ, 2020. 131-138 с.
18. 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 науковопрактичної
конференції, 08-10
вересня 2020 р.
Херсон: Херсонська
державна морська
академія, 2020. С. 3942.
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професійному
об’єднанні Institute of
Marine Engineering
Science & Technology
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Первинна
профспілкова
організація ПРМУ
Дунайского інституту
НУ "Одеська морська
академія" квиток
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Робота у приватному
акціонерному
товаристві
«Українське
Дунайське
пароплавство» з 1992
по 2016 рік. Відомості
підтверджуються
відповідними
записами у трудовій
книжці, наданій до
відділу кадрів НУ
«ОМА». Досвід
практичної роботи за
спеціальністю 26
років.
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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
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Колмикова
Олена
Олександрів
на

Доцент,
Основне
місце
роботи

Дунайський
Диплом
інститут
кандидата наук
Національного
ДK 022907,
університету
виданий
"Одеська
16.05.2014,
морська
Атестат
академія"
доцента AД
004266,
виданий
26.02.2020
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ОК 17.
Англійська
мова за
професійним
спрямуванням

Академічна
відповідність:
Вчене звання: доцент
кафедри гуманітарних
дисциплін
Науковий ступінь:
кандидат
філологічних наук
Диплом спеціаліста,
спеціальність:

іноземні мови,
кваліфікація: вчитель
англійської і
німецької мов
Підвищення
кваліфікації:
1. The international
postgraduate practical
internship Maritime
education and training
innovation in the
European higher
education area,
Lithuanian Maritime
Academy (м.
Клайпеда, Литва) 0831 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
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(сертифікат №313),
216 годин.
3.
PublonsAcademyPeerR
eviewcourse (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
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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.
П 17
Досвід практичної
роботи за
спеціальністю 12 років
(стаж науковопедагогічної роботи).
Участь у Програмі
міжнародної та
національної
академічної
мобільності
(кредитної)
«Академічна
мобільність 2021» з 11
січня 2021 року. Наказ
директора ДІ НУ
«ОМА» Чимшир В.І.
№ 17/орг від
06.01.2021 р. Договір
09-20 н. від
09.12.2020 р.
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

19

ОК 17.
Англійська
мова за
професійним
спрямуванням

Академічна
відповідність:
Вчене звання: доцент
кафедри гуманітарних
дисциплін
Науковий ступінь:
доктор педагогічних
наук
Наукова
спеціальність:
13.00.04 теорія і
методика професійної
освіти.

24.09.2020,
Диплом
кандидата наук
ДK 002156,
виданий
22.12.2011,
Атестат
доцента AД
003691,
виданий
16.12.2019

Диплом спеціаліста,
спеціальність:
іноземні мови,
кваліфікація: учитель
французької і
англійської мов
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
Відповідність
ліцензійним умовам:
П1
1. Zheliaskov V.,
Tymofieieva О.,
Kolmykova O.,
Chymshyr V.,
Karpushyna M.,
Bloshchynskyi I. WarmUp as a Means of
Fostering TargetLanguage 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)
П2
1. Желясков В.Я.
Структура і сутність
професійної
компетентності
майбутнього
перекладача.
Науковий вісник
міжнародного
фахових видань
Міжнародного
гуманітарного
університету. Серія:
Філологія (рубрика:
Перекладознавство).
Збірник наукових
праць. Випуск 20 том
2. Міжнародний
гуманітарний
університет,
м.Одеса,2016 р. – С.
126 – 130.
2. Желясков В. Я.,
Чимшир В. І. Модель
виявлення та розвитку
здібностей студентів.
Науковий вісник
Інституту професійнотехнічної освіти
НАПН України.
Професійна
педагогіка. Київ :
НАПНУ, 2018. № 15.
С. 28–34.
3. Zheliaskov V.Ya.
Interdisciplinary
connections in the
future navigators’
training to professional
communication.
Інноваційна
педагогіка. Випуск 32
Том 1. С.80-83.
4. Желясков В.Я.
Сутність та специфіка
екстремальних умов
професійної
діяльності майбутніх
моряків. Міжнародні
Челпанівські
псвхолого-педагогічні
читання (у рамках ІХ
Міжнародного
фестивалю «Світ
психології:освіта,
наука,інновації»).
Вип.2, Т. І (24), 2019
р.С. 209-218.
5. Желясков В. Я.
Педагогічні умови
формування
готовності майбутніх

фахівців морської
галузі до професійної
комунікативної
взаємодії. Науковий
вісник Льотної
академії. Серія :
Педагогічні науки.
Кропивницький : ЛА
НАУ, 2019. Вип. 5. С.
337–343.
П3
1. 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.
2. 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. Желясков В.Я.
Навчальнопрактичний
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 С.
П6
Проведення
навчальних занять із
спеціальних
дисциплін іноземною
мовою.
1. 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,

condensers”, “Gas
Turbine". Навчальнометодичні 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.
2. Желясков В.Я.,
Романовська О.Р.,
Демченко О.М.,
Константинова Т.М.,
Тимофєєва О.Я.,
Тихонова І.Ю.
Mashinery. Types of
Marine Power Plants,
Diesel Electrical Power
Plant. Навчальнометодичні 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 с.)
П8
Відповідальний
виконавець науководослідного проекту
кафедри гуманітарних
дисциплін ДІ НУ
«ОМА» "Психологопедагогічні,
соціальнолінгвістичні
дослідження у процесі
підготовки
компетентних
фахівців морської
галузі" (державний
реєстраційний номер
0118U007604 з 01.19
по 12.22 рр.)
П 10
Завідувач кафедри
гуманітарних
дисциплін ДІ НУ
«ОМА». Наказ
ректора НУ «ОМА»
Міюсова М.В. №
199/вк від 30 серпня
2016 р.
П 13
1. 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,
condensers”, “Gas
Turbine". Навчальнометодичні 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.
2. Желясков В.Я.,
Романовська О.Р.,
Демченко О.М.,
Константинова Т.М.,
Тимофєєва О.Я.,
Тихонова І.Ю.
Mashinery. Types of
Marine Power Plants,
Diesel Electrical Power
Plant. Навчальнометодичні 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 с.
3. Желясков В.Я.,
Романовська О.Р.,
Демченко О.М.,
Константинова Т.М.,
Тимофєєва
О.Я.,Тихонова І.Ю.
Cooling System, Steam
Turbine Power Plant.
Навчально-методичні
розробки з
дисципліни
«Англійська мова за
професійним
спрямуванням» для
інтегрованого
вивчення розділів:
“Cooling System”,
“Steam Turbine Power
Plant” /Укл.:
Романовська О.Р.,
Желясков В.Я.,
Демченко О.М.,
Константинова Т.М.,
Тимофєєва
О.Я.,Тихонова І.Ю./ Ізмаїл,2019. -73 с.
4. Желясков В.Я.,
Романовська О.Р.,
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.
5. Желясков В.Я.,
Колмикова О.О.
Collisions at sea.
Human improper
communications that
leads to
accidents/incidents at
sea Навчальнометодичний
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.
6. Желясков В.Я., Чиж
С.Г. Методичниі
рекомендації до
практичних занять та
самостійної роботи
курсантів/студентів з
навчальної
дисципліни
«Англійська мова» І-ІІ
курсу денної та
заочної форми
навчання
спеціальності 271
Річковий та морський
транспорт
спеціалізації
«Експлуатація
суднових
енергетичних
установок».
П 15
1. Желясков В.Я.
Формування
професійної
компетентності
майбутніх офіцерів
річкового та
морського флоту.Тези
VIII Міжнародної
науково-практичної
конференції "Сучасні
підходи до
високоефективного
використання засобів
транспорту". м. Ізмаїл,
7 грудня 2017 р. С.7274.
2. Желясков В.Я.
Щодо формування
комунікативних
навичок сучасних
фахівців флоту. Тези
ІХ Міжнародної
науково-практичної

конференції "Сучасні
підходи до
високоефективного
використання засобів
транспорту". м. Ізмаїл,
6-7 грудня 2018 р.
С.69-72.
3. Желясков В.Я.
Іншомовна
комунікативна
компетенція як
складова формування
професійної
компетентності
майбутнього фахівця
флоту. Матеріали Х
міжнародної науковопрактичної
конференції " Сучасні
підходи до
високоефективного
використання засобів
транспорту", м.
Ізмаїл,12-14 грудня
2019 р. С. 85-86.
4. Желясков В.Я.
Психологопедагогічний підхід до
проблеми розвитку
особистості у вищій
школі засобами
іноземної мови.
Міжнародна науковопрактична
конференція
«Гуманітарна наука
ХХІ століття: сучасні
виклики в галузі
права, освіти ,права та
поведінкових наук».
Матеріали заочної
міжнародної науковопрактичної
конференції ( м.
Чернігів, 06 листопада
2020 року). С. 304307.
5. 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
6. 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.
7. 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.
П 16
Первинна
профспілкова
організація ПРМТУ
Дунайського інституту
Національного
університету «Одеська
морська академія»,
квиток № 002583
П 17
Досвід практичної
роботи за
спеціальністю 19 років
(стаж науковопедагогічної роботи).
Участь у Програмі
міжнародної та
національної
академічної
мобільності
(кредитної)
«Академічна
мобільність 2021» з 11
січня 2021 року. Наказ
директора ДІ НУ
«ОМА» Чимшир В.І.
№ 17/орг від
06.01.2021 р. Договір
09-20 н. від
09.12.2020 р.
306303

Найдьонов
Андрій
Ігорович

Старший
викладач,
Основне
місце
роботи

Дунайський
інститут
Національного
університету
"Одеська
морська
академія"

Диплом
спеціаліста,
Одеська
національна
морська
академія, рік
закінчення:
2013,
спеціальність:
100302
Експлуатація
суднових
енергетичних
установок

5

ОК 16.
Автоматизація
суднових
енергетичних
установок

Академічна
відповідність:
Диплом спеціаліста,
спеціальність:
експлуатація суднових
енергетичних
установок,
кваліфікація:
інженер-механік
Диплом бакалавра,
спеціальність:
морський та річковий
транспорт,
кваліфікація: механік (судновий)
Професійна
кваліфікація: механік
третього розряду
Підвищення
кваліфікації:
1. The international
postgraduate practical
internship programme
«Maritime education
and training
innovations in the
European higher
education area» 08.10.
2018 - 31.10.2018
Lithuanian Maritime
Academy; Certificate №
2018/19; 31.10.2018 р.
2. The international
internship "Logistics
management and sea

transport" 01.07.2019 30.09.2019, SocioTechnical University in
Radom (Poland) and
Logistics Research and
Application Center of
Beykoz University
(Turkey); Certificate
№014/0107.
Відповідність
ліцензійним умовам:
П1
1. Leshchev, V.A.,
Chimshir, V.I., Maslov,
I.Z., Naydyonov, A.I.
Damping of resonant
torsional vibrations of
the ship’s propeller
shaft by means of the
low-speed diesel
automation system//
Journal of the Balkan
Tribological
Association, 2021,
27(1), стр. 89–100.
П3
1. Сучасні підходи до
високоефективного
використання засобів
транспорту.
Колективна
монографія /за
загальною редакцією
В. Чимшир /. - Ізмаїл:
ДІ НУ "ОМА" 2020 Київ: Міленіум, 2020.
472 с.
П 13
1. Методичні вказівки
щодо виконання
лабораторних робіт з
дисципліни
"Автоматизація
суднових
енергетичних
установок"./ уклад. В.
О. Лещев, А. І.
Найдьонов/. - Ізмаїл:
ДІ НУ "ОМА". 2020.
20 с.
2. Курс лекцій з
дисципліни
«Автоматизація
суднових
енергетичних
установок». /уклад. В.
О.Лещев, В.
І.Чимшир, А. І.
Найдьонов /. – Ізмаїл:
ДІ НУ "ОМА", 2019. с.
104
3. Методичні вказівки
до виконання
дипломних робіт
бакалавра для
курсантів
спеціальності 271
"Річковий та
морський транспорт".
/ уклад. Чимшир В. І.,
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- Ізмаїл: ДІ НУ "ОМА",
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Одесса: Куприенко С.
В., 2019. №13. – с. 9-17
2. Лещев В.О.,
Найдьонов А.І.
Моделювання різних
типів пружин датчика
частоти обертання
дизеля при
перехідних процесах
та вплив на токсичні
компоненти ВГ./
Стратегічний
потенціал державного
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Драгоманова
23.10.2018 р.
П8
1. Член редакційної
колегії наукового
видання, включеного
до переліку наукових
фахових видан
України
2. Член редакційної
колегії журналу
«Науковий вісник
Інституту професійнотехнічної освіти
НАПН України.
Професійна
педагогіка» 2019 р.
3. Виконання функцій
члена редакційної
колегії наукового
видання, включеного
до переліку наукових
фахових видань
України
П 10
Заступник директора з
науково-педагогічної
роботи Дунайського
інституту
Національного
університету «Одеська
морська академія»
П 11
1. 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.
2. 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.
3. 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.
П 13
1. Федорова О. В.,
Смирнова І. М.
Навчальнометодичний 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.
Навчальнометодичний 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.
Навчальнометодичний 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.
Навчальнометодичний 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.)
П 14
1. Член журі з
Всеукраїнської
студентської
олімпіади зі
спеціальності
Початкова освіта
КамянецьПодільського
національного
університету імені
Івана Огієнка з 20162019 рр.
2. 3 16 лютого по 22
березня 2021 року
(заочне рецензування
конкурсних робіт); 15-16 квітня 2021 року
(участь у дистанційній
підсумковій науковопрактич конференції
із захисту конкурсних
робіт претендентами
на перемогу).
П 15
1. Смирнова І. М.
Формування
професійних якостей
сучасного учителя
технологій: в умовах
інформатизації
суспільства. Науковий
вісник Ізмаїл. держ.
гуманіт. ун-ту. Серія:
Пед. науки : зб. наук.
пр. Ізмаїл: РВВ ІДГУ,
2017. Вип. 36. С. 228–

231 (наукометричні
бази Index Copernicus,
Google Scholar,
Eurasian Scientific
Journal Index (ESJS),
Researchbib Journal
Index and Archive
(ResearchBib).
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. 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.).
6. 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).
1. 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.
2. Смирнова І. М.
Використання
сучасних ІТ у процесі
професійної
підготовки вчителів
технологій. Дунайські
наукові читання:
європейський вимір і
регіональний
контекст. Т. 1. Історія.
Економіка. Педагогіка
: матеріали міжнар.
наук.-практ. конф.,
присвяченої 75-річчю
Ізмаїл. держ. гуманіт.
ун-ту, 15-17 жовт. 2015
р. Ізмаїл : СМИЛ,
2015. С. 258–259.
3. 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.
5.
SmyrnovaIryna.Classific
ationofelectroniceducati
onalresourcesandthepri
nciplesofdevelopmenta
nduseoffutureteacherso
ftechnologies.
Internationalacademyjo
urnal «WebofScholar».
Multidisciplinaryscientif
icedition. September
2017. Vol. 6(15). P. 46–
52 (наукометрична
база РІНЦ).
6. 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.
7. Смирнова І. М.
Методологічне
підґрунтя
інформаційнотехнологічної
підготовки майбутніх
учителів технологій до
розроблення і
використання
електронних освітніх
ресурсів. Modern
Methodology of Science
and Education:
proceedings of the
International Scientific
Conference, 18
september, 2017,
Warsaw, Poland.
Warsaw : RS Global S.,
2017. Vol. 2. P. 51–57.
П 16
1. Член-кореспондент
Міжнародної академії
інформатики з 2017 р.
2. Первинна
профспілкова
організація ПРМТУ
Дунайського інституту
Національного
університету «Одеська
морська академія»,
квиток № 002899
П 17
Досвід практичної
роботі за
спеціальністю 11 років
304415

Кірсанова
Валентина
Василівна

Доцент,
Основне
місце
роботи

Дунайський
Диплом
інститут
кандидата наук
Національного
ДK 003067,
університету
виданий
"Одеська
14.04.1999
морська
академія"
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ОК 14.
Технічна хімія

Академічна
відповідність:
Вчене звання: доцент
кафедри
загальнонаукових
дисциплін
Науковий ступінь:
кандидат біологічних
наук
Диплом спеціаліста,
спеціальність:
біологія, кваліфікація:
біолог. Викладач
біології та хімії
Підвищення
кваліфікації:
1. Підвищення
кваліфікації
(стажування) на
кафедрі безпеки
життєдіяльності
Національного
університету «Одеська
морська академія»,
наказ ректора НУ
«ОМА» № 132 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 № 264
від 20.04.2021 р.
2. Przeworsk (certificate
№ IFC-WSSG
/WK/2019-386
«Modern teaching
methods in the field of
ecology on the EU
educational market»
May 2019) Logistics
management and sea
transport, Educational
Fundation IIASC,
Beykoz University
Turkey № 024/0107
01.07.2019-30.09.2019.
Відповідність
ліцензійним умовам:
П1
1. Valentyna Kirsanova,
Nataliia Senenko, Anna
Chechel Soil and
Groundwater Ecological
State Feature and
Benefits of Newly
Created Teaching
Methodology.
International Journal of
Recent Tehnology and
Enginering Volume-8
Issue-4S, November
2019, ISSN: 2278-3075
(Online) Published By:
Blue Eyes Intelligence
Engineering & Sciences
Publication. p. 5-10.
П2
Кірсанова В.В.
Способи нейтралізації
діоксиду карбону //
Вчені записки
Таврійського
Національного
університету ім.
В.І.Вернадського.
Серія: Технічні науки.
Т. 31(70). Ч.2. №1,
2020, С. 126-130.
П3
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).
П 13
1. Методичні вказівки
до лабораторних робіт
з технічної хімії для
курсантів денної
форми навчання
спеціальності 271
«Річковий та
морський транспорт»
спеціалізації
«Експлуатація

суднових
енергетичних
установок» / [укладач
Кірсанова В.В.]; –
Ізмаїл, 2018. – 64 с.
2. Методичні вказівки
до лабораторних робіт
з технічної хімії для
студентів 1 курсу
заочної форми
навчання
спеціальності 271
«Річковий та
морський транспорт»
спеціалізації
«Експлуатація
суднових
енергетичних
установок» / [укладач
Кірсанова В.В.]; –
Ізмаїл, 2018. – 64 с.
3. Методичні вказівки
до контрольних робіт
з технічної хімії для
студентів 1 курсу
заочної форми
навчання
спеціальності 271
«Річковий та
морський транспорт»
спеціалізації
«Експлуатація
суднових
енергетичних
установок» / [укладач
Кірсанова В.В.]; –
Ізмаїл, 2018. – 26 с.
П 14
Переможець за
спеціалізацією
«Технології захисту
навколишнього
середовища» І туру
Всеукраїнського
конкурсу студенських
наукових робіт Пушкін М.
спеціалізація "
Екологія" , 2020-2021
н. р. Протокол № 1 від
01.02.2021 р.
П 15
1. Кірсанова В.В.
Методика викладання
дисципліни
Запобігання
забрудненню
морського середовища
/ Матеріали.
Міжнародноі
конференціі
«Advances of Science»,
Чеська республіка,
Карлові Вари –
Україна, Київ, 2018. С.
1552-1556.
2. Быковец Н.П.,
Данилян А.Г., ТиронВоробьёва Н.Б.,
Кирсанова В.В.,
Декарбонизация
атмосферы при
эксплуатации водного
транспорта. VIII
International Scientific
and Practical
Conference
«International Trends
in Science and
Technology» Польща,
Варшава.2018. Том 2.

– С. 6-9.
3. Кірсанова В.В.
Двуокись карбона как
источник энергии.
Інноваційні підходи
розвитку
компетентнісних
якостей фахівців в
умовах професійного
становлення /
Матеріали ІІІ
Міжнародної науковопрактичної
конференції. Ізмаїл:
ДІ НУ «ОМА», 2019.
С.101-104.
4. Кірсанова В.В.,
Плохой Д.Е. Способы
достижения
углеродной
нейтральности.
Сучасні підходи до
високоефективного
використання засобів
транспорту /
Матеріали Х
Міжнародної науковопрактичної
конференції . Ізмаїл:
ДІ НУ «ОМА», 2019.
С.99-101.
5. Кірсанова В.В.,
Пушкин Н.
Проблемы литьевых
аккумуляторов в
условиях глобального
потеплення. /
Матеріали ХІ
Міжнародної науковопрактичної
конференції
Дунайського інституту
НУ «Одеська морська
академія» «Сучасні
підходи до
високоефективного
використання засобів
транспорту» Україна,
Ізмаїл. 2020, С.248252.
6. Кірсанова В.В
Экологическая
проблема утилизации
литий–ион
аккумуляторов /
Міжнародна науковопрактична
конференція
Київського інституту
водного транспорту
імені гетьмана Петра
КонашевичаСагайдачного.
Державного
університету
інфраструктури і
технологій,.
Дніпровські читання2020 С.118-121.
7. Кірсанова В.В.
Возделывание
микроводорослей в
климатических
условиях Придунавья.
Буджацький фронтир
у дзеркалі сучасної
гуманітаристики /
Матеріали
міжнародної науковопрактичної
конференції – Ізмаїл:

ІДГУ, 2020.- С.327333.
П 16
1. Первинна
профспілкова
організація
працівників
морського транспорту
України Дунайського
інституту
Національного
університету «Одеська
морська академія»,
квиток № 002887.
2. American Association
for the Advancement of
Science AAAS Member
#:60235853.
П 17
Досвід практичної
роботі за
спеціальністю 19
років.
360909

Биковець
Наталя
Петрівна

Завідувач
кафедри,
Основне
місце
роботи

Дунайський
Диплом
інститут
кандидата наук
Національного
ДK 039876,
університету
виданий
"Одеська
15.03.2007,
морська
Атестат
академія"
доцента AД
005875,
виданий
26.11.2020
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ОК 13.
Теоретична та
прикладна
механіка

Академічна
відповідність:
Вчене звання: доцент
кафедри
загальнонаукових
дисциплін
Науковий ступінь:
кандидат технічних
наук
Диплом спеціаліста,
спеціальність:
промислова екологія
та охорона
навколишнього
природного
середовища,
кваліфікація:
інженер-хіміктехнолог
Сертифікат з
англійської мови (на
рівні не нижче В2)
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).
Відповідність

ліцензійним умовам:
П1
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.
П2
1. Биковець Н.П.
Новий підхід до
очищення суднових
лляльних вод //
Збірник наукових
праць Національного
університету
кораблебудування ім.
адмірала Макарова.
Наукове видання. –
№3(477), 2019. – С.
70-75.
2. Биковець Н.П.
Додатковий шлях до
скорочення викидів
парникових газів під
час експлуатації судна
// Вчені записки
Таврійського
Національного
університету ім.
В.І.Вернадського.
Серія: Технічні науки.
– Т. 31(70). №1, 2020.
– С. 17-21.
3. Биковець Н.П.,
Кірсанова В.В., Черкас
О.А. Наслідки
глобального
потепління для
внутрішніх водних
шляхів: тенденція
зміни рівня води
річки Дунай // Вчені
записки Таврійського
Національного
університету ім.
В.І.Вернадського.
Серія: Технічні науки.
– Т. 31(70). №3, 2020.
– С. 90-97.
4. Кірсанова В.В.,
Биковець Н.П.,
Чумаченко М.М.,
Бражник І.Д.
Нафтошлам
судноплавства як
елемент біодеградації
нафтового
забруднення світового
океану // Вчені
записки Таврійського
Національного
університету ім.
В.І.Вернадського.
Серія: Технічні науки.
– Т. 31(70). №4, 2020.

– С. 227-232.
5. Кірсанова В.В.,
Биковець Н.П.,
Бражник І.Д.
Енергоефективність
морських суден як
важливий елемент
декарбонізації
атмосфери //
Екологічні науки:
науково-практичний
журнал / Головний
редактор Бондар О.І.
– К.: ДЕА, 2020. – №6
(33). – С. 115-119.
П3
1. Сучасні підходи до
високоефективного
використання засобів
транспорту.
Колективна
монографія /за
загальною редакцією
В. Чимшир /. – Ізмаїл:
ДІ НУ «ОМА» – Київ:
Міленіум, 2020. 472 с.
(Биковець Н.П.,
Романовська О.Р.
Аналіз та
модернізація
установки для
очищення суднових
лляльних вод методом
флотації, С. 279-291).
2. 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. TironVorobiova, 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).
П8
Виконання функцій
керівника науководослідної 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.).
П 10
Організаційна робота
у закладах освіти на
посаді завідуючого
кафедри
загальнонаукових

дисциплін
Дунайського інституту
Національного
університету «Одеська
морська академія».
Наказ №188/вк від
31.08.2020
П 14
1. Керування
переможцем І туру
Всеукраїнського
конкурсу студенських
наукових робіт 20192020 н.р. за
спеціалізацією
«Технології захисту
навколишнього
середовища» –
Кунський М.С..
Протокол № 1 від
01.02.2020р.
2. Керування
переможцем І туру
Всеукраїнського
конкурсу студенських
наукових робіт 20202021 н.р. за
спеціалізацією
«Технології захисту
навколишнього
середовища» –
Кунський М.С..
Протокол № 1 від
01.02.2021р.
П 15
1. Быковец Н.П.
Переверза М.П.
Применение
альтернативних
источников энергии в
современном
судоходстве // VІІ
Всеукраїнської
науково-практичної
конференції
Дунайського інституту
НУ «Одеська морська
академія» «Сучасні
підходи до
високоефективного
використання засобів
транспорту», Україна,
Ізмаїл, 8 грудня 2016,
С. 12-13.
2. Быковец
Н.П.Модернизация
судовой установки для
очистки льяльных вод
с применением
сепарации // IХ
Міжнародної науковопрактичної
конференції
Дунайського інституту
НУ «Одеська морська
академія», Україна,
Ізмаїл, 6-7 грудня
2018, С. 21-23.
3. Быковец Н.П.,
Данилян А.Г.,
Кирсанова В.В.,
Тирон-Воробьёва Н.Б.
Декарбонизация
атмосферы при
эксплуатации водного
транспорта // VIII
International Scientific
and Practical
Conference
"International Trends
in Science and

Technology", Польша,
Варшава, 25 декабря
2018г., Том 2, С. 6-9.
4. Bykovets N.P.,
Romanovska O.R.,
Kapatsyna I.I. New
Methods of Bilge Water
Treatment / Н.П.
Биковець, О.Р.
Романовська, І.І.
Капацина // Х
Міжнародної науковопрактичної
конференції
Дунайського інституту
НУ «Одеська морська
академія» «Сучасні
підходи до
високоефективного
використання засобів
транспорту», Україна,
Ізмаїл, 12-14 грудня
2019, С. 26-28.
5. Биковець Н.П.
Аналіз внеску відомих
математиків на
формування
навчальної
дисципліни
«Теоретична
механіка» // ІV
Міжнародної науковопрактичної
конференції
Дунайського інституту
НУ «Одеська морська
академія»
«Інноваційні підходи
розвитку
компетентнісних
якостей фахівців в
умовах професійного
становлення»,
Україна, Ізмаїл, 23-24
квітня 2020, С. 190194.
П 16
Первинна
профспілкова
організація
працівників
морського транспорту
України Дунайського
інституту
Національного
університету «Одеська
морська академія»,
квиток № 002543
П 17
Досвід практичної
роботі за
спеціальністю 11 років
304425

Козицький
Сергій
Васильович

Професор,
Сумісництв
о

Дунайський
інститут
Національного
університету
"Одеська
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виданий
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виданий
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ОК 13.
Теоретична та
прикладна
механіка

Академічна
відповідність:
Вчене звання:
професор
Науковий ступінь:
доктор фізикоматематичних наук.
Наукова
спеціальність: Фізика
напівпровідників та
діелектриків.
Диплом спеціаліста,
спеціальність: фізика,
кваліфікація: фізик,
теоретична фізика
Відповідність
ліцензійним умовам:

П1
1. V. I. Vishnyakov, S. V.
Kozytskyi, A. A. Ennan.
Feature of Nucleation
Welding Fumes from
Gas Metal Arc Welding
// Jornal of Aerosol
Science 137 (2019)
105439. (SCOPUS)
2. V. I. Vishnyakov, S.
V. Kozytskyi, A. A.
Ennan. Change of
Ionization Mechanism
in the Welding Fume
Plasma from Gas Metal
Arc Welding // Aerosol
Science and
Engineering /v.3, №2,
2019, р.49–53.
(SCOPUS)
3. Bacherikov Y.Y.,
Baran N.P., Vorona I.P.,
Gilchuk A.V., Zhuk
A.G., Polishchuk Y.O.,
Lavorik S.R., Kladko
V.P., Kozitskii S.V.,
Venger E.F., Korsunska,
N.E. Structural and
optical properties of
ZnS:Mn micropowders, synthesized
from the charge with a
different Zn/S ratio //
Journal of Materials
Science: Materials in
Electronics / v.28, №
12, 2017, р. 8569-8578.
(SCOPUS)
4. V. I. Vishnyakov, S.
V. Kozytskyi, A. A.
Ennan. Feature of
Nucleation Welding
Fumes from Gas Metal
Arc Welding // Jornal
of Aerosol Science 137
(2019) 105439.
(SCOPUS)
5. V. I. Vishnyakov, S.
V. Kozytskyi, A. A.
Ennan. Change of
Ionization Mechanism
in the Welding Fume
Plasma from Gas Metal
Arc Welding // Aerosol
Science and
Engineering /v.3, №2,
2019, р.49–53.
(SCOPUS)
6. Bacherikov Y.Y.,
Baran N.P., Vorona I.P.,
Gilchuk A.V., Zhuk
A.G., Polishchuk Y.O.,
Lavorik S.R., Kladko
V.P., Kozitskii S.V.,
Venger E.F., Korsunska,
N.E. Structural and
optical properties of
ZnS:Mn micropowders, synthesized
from the charge with a
different Zn/S ratio //
Journal of Materials
Science: Materials in
Electronics / v.28, №
12, 2017, р. 8569-8578.
(SCOPUS)
П2
1. Вишняков В. И.,
Козицкий С. В., Эннан
А. А.-А. Ионизационное равновесие в

зоне нуклеации
плазмы сварочного
аэрозоля // Фізика
аеродис-персних
систем/ – 2019. – №
56. – С. 160-168
5.Kozytskyi S. V.,
Kiriian S. V.
Effectiveness of
nanodispersed
substances utilization in
ship’s mechanisms /
Суднові енерге-тичні
установки: науково –
техн. збірник. Вип.39.
– Одеса: НУ «ОМА»,
2019. С.101-106
2. Козицький С.В.,
Кіріян С.В., Швець О.
І. Порівняння
ефективності
демпферів
крутильних коливань
колінчастого валу
суднового дизеля при
використанні рідин з
різними реологічними
властивостями.
Суднові енергетичні
установки:науковотехнічний збірник.
Вип. 38. - Одеса: НУ
«ОМА», 2019. С. 108115
3. Вишняков В. И.,
Козицкий С. В., Эннан
А. А.-А.
Ионизационное
равновесие в зоне
нуклеации плазмы
сварочного аэрозоля
// Фізика аеродисперсних систем/ –
2019. – № 56. – С. 160168
5. Kozytskyi S. V.,
Kiriian S. V.
Effectiveness of
nanodispersed
substances utilization in
ship’s mechanisms /
Суднові енерге-тичні
установки: науково –
техн. збірник. Вип.39.
– Одеса: НУ «ОМА»,
2019. С.101-106
6. Козицький С.В.,
Кіріян С.В., Швець О.
І. Порівняння
ефективності
демпферів
крутильних коливань
колінчастого валу
суднового дизеля при
використанні рідин з
різними реологічними
властивостями.
Суднові енергетичні
установки: науковотехнічний збірник.
Вип. 38. - Одеса: НУ
«ОМА», 2019. С. 108115
П3
1. Козицький С. В.
Теоретична механіка
// Підручник [ для
напряму підготовки
6.070104 «Морський
та річковий

транспорт»]. – Одеса:
Астропринт, 2014. –
468 с. Затверджено
Міністерством освіти і
науки як підручник з
дисципліни
«Теоретична
механіка» для
студентів вищих
навчальних закладів з
напряму підготовки:
6.070104 «Морський
та річковий
транспорт» (лист №
1/1-19848 від
17.12.2013)
2. Козицький С. В.
Основи технічної
механіки. Підручник /
Іванченко Ф. М.,
Козицький С. В. –
Одеса, Бондаренко М.
О., 2020. - 236 с.
3. Козицький С.В.,
Бачеріков Ю. Ю.
Дослідження сульфіду
цинку, отриманого
методом
високотемпературного
синтезу, що
самопоширюється:
монографія] – Одеса:
Астропринт, 2016. –
272 с. ISBN 978-966927-135-8.
4. Козицький С. В.
Основи теоретичної та
прикладної механіки.
/ Іванченко Ф. М.,
Козицький С. В. //
Навчальний посібник
для напряму
підготовки
«Морський та
річковий транспорт».
– Одеса: Апрель, 2016.
– 250 с.
5. Козицький С. В.
Теоретична механіка у
прикладах і задачах.
Видання 2-е
доповнене та
перероблене. /
Козицький С. В.,
Латиш О. М. Швець О.
І. // Навчальний
посібник. – Одеса:
ОНМА, 2018. – 134 с.
6. Козицький С. В.
Теоретична та
прикладна механіка в
прикладах та задачах.
Навчальний посібник
/ С. В. Козицький, О. І.
Швець. – Одеса:, НУ
«ОМА», 2017. – 195 с.
П8
Науковий керівник
наукової теми ДР
0117U005136 «Методи
отримання
полікристалічних
матеріалів, утворених
мікронними,
мезонними,
нанорозмірними
кристалами, їх
використання з метою
збільшення ресурсу та
підвищення
ефективності пар

тертя та відновлення
мікропошкоджень
деталей при
застосуванні мезо- та
наноматеріалів» 20172020 рр.
П 10
1. Завідувач кафедри
теоретичної механіки
НУ «ОМА»
П 13
1. Козицький С. В.
Теоретична механіка
у задачах та
прикладах [Текст]:
навчальний посібник
/ С. В. Козицький, О.
С. Григор’єва – Одеса:
НУ «ОМА», 2020 –
189 с.
2. Козицький С. В.,
Григор’єва О. С.
Теоретична механіка:
методичні вказівки
для виконання
розрахунковографічної робо-ти –
Одеса: НУ «ОМА»,
2020 – 62 с.
3. Козицький С. В.,
Швець О. І.
Теоретична та
прикладна механіка:
методичні вказівки
для виконання
розрахунковографічної роботи. –
Одеса: НУ «ОМА»,
2019 – 41 с.
П 15
1. Сорокін Р. Р.,
Козицький С. В.
Ефективність
використання не
ньютонівський рідин у
гідродинамічних
демпферах
крутильних коливань
колінчатого валу
суднового двигуна /
Матеріали науковотехнічної конференції
молодих дослідників
Суднові енергетичні
установки:
експлуатація і ремонт”
18.11.2020. – Одеса:
НУ “ОМА”. 2020. –С.
122-127.
2. Козицький С. В.,
Швець О. І. Оцінка
втрат кінетичної
енергії у кривошипношатунному механізмі. / Матеріали
науково-технічної
конференції
«Морський та
річковий флот:
експлуатація і
ремонт». – Одеса,
2019. с. 52-55.
3. Столярик Т.
О.,Козицький С.В.,
Оцінка втрат
потужності двигуна на
руху елементів
кривошипно
шатунного механізму.
Матеріали науковотехнічної конференції

молодих дослідників
Суднові енергетичні
установки:
експлуатація і
ремонт”21.11. – Одеса:
НУ “ОМА”. 2019. –С.
265-269.
4. Гончар В. О.,
Козицький С. В.
Застосування лазерної
діа-гностики для
контролю за
розпилом палива
форсунками
дизельних двигунів /
Матеріали науковотехнічної конференції
молодих дослідників
«Суднові енергетичні
установки:
експлуатація і
ремонт» 21.11.2019. –
Одеса: НУ “ОМА”. c.
269–.273
5. Козицький С. В.
Використання
дилатантних речовин
у рідинних демпферах
крутильних коливань
/ Матеріали науковотехнічної конференції
«Морський та
річковий флот:
експлуатація і
ремонт». – Одеса,
2018. с.69-72
6. Дем’яненко І. А.,
Козицький С. В.
Використання
дисульфіду молібдену
для зменшення
зношування деталей
суднових механізмів /
Матеріали науковотехнічної конференції
молодих дослідників
Суднові енергетичні
установки:
експлуатація і ремонт
22.11. Одеса, НУ
«ОМА» 2018. с.118-121
7. Козицький С. В.
Отримання
полікристалів
методом
високотемпературного
синтезу, що
самопоширюється /
Матеріали Науковотехнічної конференції
на тему “Морський та
річковий флот:
експлуатація і
ремонт» 23.0324.03.17, с.83-86.
8. Мельниченко А. В.,
Козиць-кий С. В.
Використання наноматеріалів для
підвищення
надійності паливної
апаратури сучасних
двигунів/ Матеріали
науково-технічної
конференції молодих
дослідників Суднові
енергетичні
установки:
експлуатація і ремонт
22.11. 2017. Одеса, НУ
«ОМА».2017, с.192-195

9. Козицький С. В.
Отримання нано-,
мезо- та
мікророзмірних
кристалів ZnS
методом
високотемпературного
синтезу, що
самопоширюється /
Матеріали Науковотехнічної конференції
на тему “Морський та
річковий флот:
експлуатація і
ремонт» 17.03.-18.03.
2016, с.147-149.
П 16
Член Українського
фізичного товариства.
Посвідчення №0899
від 2004 року.
П 17
Досвід практичної
роботи за
спеціальністю – 41 рік
П 18
Наукове
консультування
Інституту горіння та
нетрадиційних
технологій Одеського
національного
університету ім.. І. І.
Мечникова. Довідка
№15/д від 04.10.2018
р.
306283

Лещев
Володимир
Олександров
ич

Доцент,
Основне
місце
роботи

Дунайський
Диплом
інститут
кандидата наук
Національного
TH 037047,
університету
виданий
"Одеська
28.05.1980
морська
академія"
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ОК 16.
Автоматизація
суднових
енергетичних
установок

Академічна
відповідність:
Науковий ступінь:
кандидат технічних
наук
Диплом спеціаліста,
спеціальність:
електричний привід і
автоматизовані
промислові установки;
кваліфікація:
інженер- електрик
Керівник дипломних
робіт бакалавра зі
спеціалізації 271.02
Управління
судновими
технічними
системами і
комплексами
Підвищення
кваліфікації:
Програма підвищення
кваліфікації
(стажування) на
кафедрі теорії
автоматичного
управління та
обчислювальної
техніки
Національного
університету «Одеська
морська академія» з
27.04.2017 по
27.05.2017. Наказ
ректора №103/вкв від
26.04.2017 р. Довідка
№153 від 21.02.2018 р.
Відповідність
ліцензійним умовам:
П1
1. Leshchev V.A.

Modeling of the impact
of dynamic modes of a
diesel engine on the
indicators of toxic
emissions of exhaust
gases// Journal of
Advanced Research in
Dynamical and Control
Systems. Volume 11,
Issue 11 Special Issue,
2019. P. 1111-1117
2. Leshchev, V.A.,
Chimshir, V.I., Maslov,
I.Z., Naydyonov, A.I.
Damping of resonant
torsional vibrations of
the ship’s propeller
shaft by means of the
low-speed diesel
automation system//
Journal of the Balkan
Tribological
Association, 2021,
№27(1). С. 89–100
П3
1. Инновационная
наука, образование,
производство и
транспорт: Техника и
технологии:
монография /
[авт.кол.: Верховлюк
А.М., Иванова Т.Н.,
Копей Б.В., Толбатов
В.А., Толбатов А.В. и
др.]. – Одесса:
КУПРИЕНКО СВ,
2018. – 223 с.
2. Сучасні підходи до
високоефективного
використання засобів
транспорту.
Колективна
монографія /за
загальною редакцією
В. Чимшир /. - Ізмаїл:
ДІ НУ "ОМА" 2020 Київ: Міленіум, 2020.
472 с.
П 13
1. Курс лекцій з
дисципліни
«Автоматизація
суднових
енергетичних
установок»/ уклад.
Лещев В. О., Чимшир
В. І., Найдьонов А. І. /.
– Ізмаїл: ДІ НУ
"ОМА", 2019. с. 104
2. Методичні вказівки
до виконання
лабораторних робіт
для курсантів
спеціалізації
"Експлуатація
суднових
енергетичних
установок". / Лещев В.
О., Найдьонов А. І. /. –
Ізмаїл: ДІ НУ "ОМА".
2020. 20 с.
3. Вказівки щодо
самостійної роботи з
дисципліни
«Автоматизація
суднових
енергетичних
установок»/ уклад.
Лещев В. О./. – Ізмаїл,
2020. 12 с.

П 15
1. Лещев В. О.,
Найдьонов А. І.
Моделювання датчика
частоти обертання з
пружинами змінної
жорсткості/ Сучасні
підходи до
високоефективного
використання засобів
транспорту.
Матеріали ІХ
Міжнародної науковопрактичної
конференції. –
Запоріжжя: АА
Тандем. – 2018. –
С.121-124
2. Лещев В. А.,
Найденов А. И.
Исследование
влияния вида
пружины датчика
частоты вращения
дизеля на токсичне
компоненты ОГ при
переходных
процессах./ Сучасні
енергетичні установки
на транспорті і
технології та
обладнання для їх
обслуговування. 10-а
Міжнародна науковопрактична
конференція. –
Херсон: ХДМА. –
2019. С. 46-49
3. Лещев В. О.,
Найдьонов А. І.
Моделювання різних
типів пружин датчика
частоти обертання
дизеля при
перехідних процесах
та вплив на токсичні
компоненти ВГ. /
Стратегічний
потенціал державного
та територіального
розвитку. Матеріали
ІІІ Міжнар. науковопракт. конф. –
Маріуполь, Кривий
Ріг: Р. А. Козлов, 2019.
– С.. 369-371.
4. Лещев В. А.,
Найденов А. И.
Использование
неявного решателя
для моделирования
динамических
процессов токсичных
выбросов
отработанных газов на
примере компонентов
диоксидов азота/
Сучасні підходи до
високоефективного
використання засобів
транспорту.
Матеріали Х
Міжнародної науковопрактичної
конференції/За
загальною редакцією
Турлак Л. П./ –
Запоріжжя: АА
Тандем, 2019. - С. 132135
5. Лещев В.А.,

Найденов А. И.
Уменьшение выброса
токсичных
компонентов
отработанных газов
при пуске дизеля
устройством
формирования
оптимального пуска
// Modern science:
International scientific
journal. – Moscow:
Strategic Studies
Institute, LLC 2019. № 07, Vol. I. – P. 233238
6. Лещев В. А.,
Найденов А. И.
Исследование
динамики изменений
токсичных выбросов
ОГ в переходных
режимах работы
дизеля// Научный
взгляд в будущее.
Вып. 16. – Том 1. –
Одесса: Куприенко
СВ, 2020. – С. 31-38.
7. Лещев В. О.,
Найдьонов А. І.
Візуальне
моделювання впливу
в'язкого тертя на
критичні частоти
крутильних коливань
гребного валу судна/
Сучасні підходи до
високоефективного
використання засобів
транспорту: матеріали
XI Міжн. наук.-практ.
конф. Ізмаїл, 3-4
грудня 2020 р.
Запоріжжя: АА
Тандем, 2020. С. 68-72
8. Лещев В. А.,
Найденов А. И.,
Маслов И. З.
Визуальное
моделирование
воздействия вязкого
трения на
критические частоты
крутильных
колебаний гребного
вала судна// Научный
взгляд в будущее. Вып. 19. Том 1. Одесса: Куприенко
СВ, 2020. - С. 44-55.
П 17
Досвід практичної
роботи за
спеціальністю 34
роки. Головний
інженер Ізмаїльського
МТП з 1986 р.
306253

Чиж
Світлана
Георгіївна

Доцент,
Основне
місце
роботи

Дунайський
Диплом
інститут
кандидата наук
Національного
ДK 018346,
університету
виданий
"Одеська
09.04.2003,
морська
Атестат
академія"
доцента 02ДЦ
015089,
виданий
19.10.2005
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ОК 01.
Англійська
мова

Академічна
відповідність:
Вчене звання: доцент
кафедри гуманітарних
дисциплін
Науковий ступінь:
кандидат
педагогічних наук
Наукова
спеціальність: теорія і
методика професійної
освіти
Диплом спеціаліста,

спеціальність:
українська мова і
література та
англійська мова,
кваліфікація: учитель
української мови і
літератури та
англійської мови
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.
Відповідність
ліцензійним умовам:
П1
1. Svitlana Chyzh,
Liudmyla Turlak, Yuliia
Korneiko, Anna
Leliseienko, Yurii Bets,
Liudmyla Usyk.
Anthology the Study of
Foreign Languages in
Institutions Higher
Education. Systematic
Revewsin Pharmacy.
Volume 11, Issue 8,
2020. P. 481-490.
П2
1. Соціалізація дітей з
особливими
потребами: ресурси
інформаційнокомунікаційних
технологій. Збірник
наукових праць
«Педагогічні науки».
Херсон, 2016. Вип.74.
Т.3. С.161-167.
2. Інтерактивні шляхи
реалізації
комунікативного
підходу до вивчення
іноземної мови дітьми
з особливими
потребами. Збірник
наукових праць
«Педагогічні науки».
Херсон, 2017. Вип.75.
Т.3. С.149-153.
3. Проблеми
формування
іншомовної
компетентності
майбутніх моряків.
Збірник наукових
праць «Педагогічні
науки». Херсон, 2018.
Вип.83. Т.2. С.191-196.
4. Іншомовне

професійноорієнтоване
спілкування
майбутніх фахівців
морської галузі як
запорука безпеки на
морі. Педагогіка
формування творчої
особистості у вищій і
загальноосвітній
школах. Запоріжжя:
КПУ. Вип. 62. Т.1. 2019
р. С.85-89.
5. Проблеми
формування
іншомовної
компетентності при
підготовці суднових
механіків. Київ: Гілея:
науковий вісник. Вип.
149 (№10). Ч.2.
ФІлософські науки.
167 с. 2019р. С.145-148.
П3
1. 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.
П 12
1. Договір № 127-19НТ Про розподіл
майнових прав на
службовий твір
«Проблеми
формування
іншомовної
компетентності
майбутніх
судноводіїв» 28
червня 2019 року.
2. Договір № 128-19НТ Про розподіл
майнових прав на
службовий твір
«Іншомовне
професійноорієнтоване
спілкування
судноводіїв як
запорука безпеки на
морі» 28 червня 2019
року.
3. Договір № 129-19НТ Про розподіл
майнових прав на
службовий твір «The
significance of the
course “English” in
preparing future
navigators» 28 червня
2019 року.
4. Договір № 130-19НТ Про розподіл
майнових прав на
службовий твір «The
problem of future
navigator’s

professionally oriented
communication for
safety at sea» 28
червня 2019 року.
5. Договір № 131-19НТ 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.
П 14
1.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.
П 15
1.Чиж С.Г.
Использование
электронного
учебника на уроке
английского языка /
Міжнародна
конференція
(Молдова) “Cercetari
actuale de lingvistica
romana”. 12 травня
2016 р. С.290-296.
2. Чиж С.Г.
Использование
информационных
технологий для
изучения английского
языка детьми с
ограниченными
возможностями
здоровья. ІІ
международная
научно-практическая
конференция
«Инклюзивное
образование:
направления,
проблемы, решения».
Бэльцы. 7 октября
2016. С.175-180.
3. 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.
4. Chyzh S.G.
Theproblemoffuturenav
igator’sprofessionallyori
entedcommunicationfor
safetyatsea /
Міжнароднаконферен
ція

«Воднийтранспорт:
сучаснийстантаперспе
ктивирозвитку». Київ.
16-17 травня 2019 р. С.
117-120.
5. Chyzh S.G. Some
Problems of Forming
Foreign Competence of
Future Marine
Engineers.Матеріали Х
міжнародної науковопрактичної
конференції «Сучасні
підходи до
високоефективного
використання засобів
транспорту», м.
Ізмаїл,12-14 грудня
2019 р. С. 249-251.
6.Chyzh S.G. The
problem of formation
the future seafarers’
communicative
competence.
Міжнародна науковопрактична
конференція
«ГуманітарнанаукаХХ
Істоліття: 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.
7. Chyzh S.G. The
Formation of
Communicative
Competence of the
Future Marine
Engineers. Сучасні
підходи до
високоефективного
використання засобів
транспорту:
МатеріалиXIМіжн.
наук.-практ. конф.
Ізмаїл, 3-4 грудня
2020 р. Запоріжжя:
ААТандем, 2020. 578
с. С. 379-381.
П 17
Досвід практичної
роботи за
спеціальністю 19 років
(стаж науковопедагогічної роботи)
Участь у Програмі
міжнародної та
національної
академічної
мобільності
(кредитної)
«Академічна
мобільність 2021» з 11
січня 2021 року. Наказ
директора ДІ НУ
«ОМА» Чимшир В.І.
№ 17/орг від
06.01.2021 р. Договір
09-20 н. від
09.12.2020 р.
304490

Радюков
Євгеній
Миколайови
ч

Старший
викладач,
Основне
місце

Дунайський
інститут
Національного
університету
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ОК 23.
Електротехніка
та електричні
машини

Академічна
відповідність:
Диплом спеціаліста,
спеціальність:

роботи

"Одеська
морська
академія"

експлуатація суднових
силових установок;
кваліфікація: інженер
– механік з
автоматизації
Підвищення
кваліфікації:
НУ «ОМА» з 15
березня – 15 квітня у
2017 р., кафедра
«Суднової
електромеханіки і
електротехніки»
(протокол №8 від 23
лютого 2017 р.).
Відповідність
ліцензійним умовам:
П3
Радюков Є.М.
Завдання і роль
контролю знань
курсантів для якісною
підготовці
фахівцівдля флоту /
СУЧАСНІ ПІДХОДИ
ДО
ВИСОКОЕФЕКТИВНО
ГО ВИКОРИСТАННЯ
ЗАСОБІВ
ТРАНСПОРТУ.
Колективна
монографія / за
редакцією В. Чимшир
/. - Ізмаїл: ДІ НУ
"ОМА" 2020 - Київ:
Міленіум, 2020. C.
269-278
П 13
1. Методичні вказівки
до лабораторних робіт
з дисципліни «Основи
електротехніки» /
[уклад. Залож В.І.,
Радюков Є.М.]; –
Ізмаїл, 2020. – 57 с.
2. Методичні вказівки
до виконання
розрахунковографічної роботи з
дисципліни
«Електротехніка та
електричні машини» /
[уклад. Радюков
Є.М.]; – Ізмаїл, 2020.
– 33 с.
3. Методичні вказівки
до виконання
лабораторних робіт з
дисципліни
«Електротехніка та
електричні машини» /
[уклад. Радюков
Є.М.]; – Ізмаїл, 2019. –
48 с.
П 15
1. Радюков Є.М.
Контроль знань
курсантів як зворотній
зв'язок в учбовому
процесі / Є.М.Радюков
// Сучасні підходи до
високоефективного
використання засобів
транспорту.
Всеукраїнська наук. практ. конф., 8 грудня
2016 р. Збірник тез
доповідей - Ізмаїл:
Дунайський інститут

НУ «Одеська морська
академія», 2016. - С.
137 - 141.
2. Радюков Є.М.
Организация
обратной святи в
учебном процессе /
Є.М.Радюков
//Сучасні підходи до
високоефективного
використання засобів
транспорту.
Матеріали IX Міжн.
наук. - практ. конф., 67 грудня 2018 р.
Збірник тез доповідей
– Запоріжжя: АА
Тандем, 2018. – 189191 с.
3. Радюков Є.М.
Контроль знань
курсантів та його роль
у навчальному процесі
/ Є.М.Радюков //
Сучасні підходи до
високоефективного
використання засобів
транспорту.
Матеріали IX Міжн.
наук. - практ. конф., 67 грудня 2018 р.
Збірник тез доповідей
– Запоріжжя: АА
Тандем, 2018. – 186189 с.
4. Радюков Є.М.,
Рябоконь В. Анализ
работы
трансформатора при
активноиндуктивной
нагрузке /
Є.М.Радюков,
В.Рябоконь //
Інноваційні підходи
розвитку
компетентністних
якостей фахівців в
умовах професійного
становлення.
Матеріали IІІ Міжн.
наук. - практ. конф.,
12-13 квітня 2019 р.
Збірник тез доповідей
– Ізмаїл:ДІ НУ
«ОМА», 2019. – 194195 с
5. Радюков Є.М.,
Воронков Е. Анализ
работы
трансформатора при
паралельном
подключении
конденсатора к
первичной обмотке /
Є.М.Радюков,
Е.Воронков //
Інноваційні підходи
розвитку
компетентністних
якостей фахівців в
умовах професійного
становлення.
Матеріали IІІ Міжн.
наук. - практ. конф.,
12-13 квітня 2019 р.
Збірник тез доповідей
– Ізмаїл:ДІ НУ
«ОМА», 2019. – 191194 с
6. Радюков Є.М.
Практична перевірка

та її роль у
навчальному процесі.
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.188
7. Радюков Є.М.
Применение тестов и
их роль в учебном
процессе. Інноваційні
підходи розвитку
компетентнісних
якостей фахівців в
умовах професійного
становлення Тези IV
Міжнародної науковопрактичної конф., 2324 квітня 2020 р.,
Ізмаїл: АА Тандем,
2020.
8. Радюков Є.М.
Тестування в
навчальному процесі.
Сучасні підходи до
високоефективного
використання засобів
транспорту матеріали
XI Міжн. наук.-практ.
конф. Ізмаїл, 3-4
грудня 2020 р.
Запоріжжя: АА
Тандем, 2020. 398-403
с. Сертифікат
№202012030063
П 16
1. Участь у
професійному
об’єднанні Institute of
Marine Engineering
Science & Technology
(IMarEST
Membership),
Membership number:
8080933 YEVHEN
RADIUKOV
2. Первинна
профспілкова
організація ПРМУ
Дунайского інституту
НУ "Одеська морська
академія" квиток
№002562
П 17
Досвід практичної
роботи за
спеціальністю – 5
років за трудовою
книжкою.
306287

Мусоріна
Марина
Олександрів
на

Асистент,
Суміщення

Дунайський
Диплом
інститут
спеціаліста,
Національного Ізмаїльський
університету
державний
"Одеська
гуманітарний
морська
університет,
академія"
рік закінчення:
2003,
спеціальність:
010103
Педагогіка і
методика
середньої
освіти. Мова та
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ОК 24.
Застосування
міжнародних
Конвенцій та
стандартів на
суднах

Академічна
відповідність:
Науковий ступінь:
Кандидат
педагогічних наук,
Наукова
спеціальність: Теорія
та методика навчання
(технічні дисципліни)
Диплом магістра,
спеціальність:
Транспортні
технології
Диплом спеціаліста,

література
(англійська
мова, німецька
мова), Диплом
спеціаліста,
Ізмаїльський
державний
гуманітарний
університет,
рік закінчення:
2016,
спеціальність:
7.01010301
технологічна
освіта, Диплом
магістра,
Східноукраїнсь
кий
національний
університет
імені
Володимира
Даля, рік
закінчення:
2019,
спеціальність:
275
Транспортні
технології,
Диплом
кандидата наук
ДK 049371,
виданий
23.10.2018

спеціальність:
технологічна освіта
Підвищення
кваліфікації:
1. The international
internship «Logistics
management at sea
transport» 01.07.2019 30.09.2019. European
Socio-Technical
University in Radom
(Poland) and Logistics
Research and
Application Center of
Beykoz University
(Turkey); Certificate
№011/0107.
2. Підвищення
кваліфікації шляхом
стажування на
кафедрі економіки та
морського права,
тема: «Методика
викладання
дисципліни
«Застосування
міжнародних
конвенцій»»: ХДМА з
04.02.2021 –
18.03.2021. Свідоцтво
№163 від 19.03.2021 р.
3. Підвищення
кваліфікації за видом
навчання за
програмою
підвищення
кваліфікації (участь у
конференції) за темою
"Інновації в освіті,
бізнесі, ІТ та культурі:
світогляд та практичні
кейси" 25.02.2021 р.
Сертифікат № ПК-К
21-02/154.
4. Підвищення
кваліфікації за видом
навчання за
програмою
підвищення
кваліфікації (участь у
конференції) за темою
"Цифрові
трансформації в освіті,
бізнесі, ІТ та культурі"
25.03.2021 р.
Сертифікат № ПК-К
21-03/171.
Відповідність
ліцензійним умовам:
П1
1. Ivan Kulbovskyi,
Halyna Holub, Svitlana
Sapronova, Viktor
Tkachenko, Marina
Musorina. Modeling of
Management Strategies
for Manufacturing
Technological Processes
in Metro Power Supply
Projects.
TRANSBALTICA XI:
Transportation Science
and Technology Lecture
Notes in Intelligent
Transportation and
Infrastructure, 2020, P.
211-219
2. Piskunov S., Iasechko
M., Minko N.,

Dolomakin Y., Palagin
O., Musorina, M.
Taking into account the
correlated errors of
measurements when
estimating parameters
of object trajectory at
mechanical movement
// International
Journal of Emerging
Trends in Engineering
Research. Volume 8,
Issue 9, September
2020, P. 5603-5606
3. 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//
Journal of Critical
Reviews. Volume 7,
Issue 13, 2020, P. 116118
П2
1. Мусоріна М. О.
Педагогічний досвід
формування базових
компетентностей із
судноводіння в
процесі профільного
навчання // Науковий
вісник Ізмаїльського
державного
гуманітарного
університету. – 2017. –
Вип. 36. – 2017. – С.
167–173
2. Мусоріна М.
Проблеми
формування технічної
компетентності
майбутніх судноводіїв
як педагогічна
проблема // Теорія та
методика управління
освітою: : зб. наук. пр.
НАПН України. –
2017. – №2 (20). – С.
20-27.
3. Мусоріна М. О.
Методичні зсади
формування технічної
компетентності
майбутніх судноводіїв
процесі профільного
навчання // Наукові
записки
Національного
педагогічного
університету ім. М. П.
Драгоманова – 2017. –
Вип. 135. - С. 116–121.
4. Musorina M. Genesis
of terminological
apparatus problems of
formation of basic
competences of future
navigators // Вісник
післядипломної
освіти: зб. наук. пр. /
НАПН України ДВНЗ
“Ун-т менедж. освіти”
; голов. ред. В. В.
Олійник ; редкол. : О.

Л. Ануфрієва [та ін.]. –
Київ : АТОПОЛ ГРУП,
2017. – Вип. 5 (34). –
С.67-79
5. Мусоріна М. О.
Формування технічної
культури як основи
базових
компетентностей
старшокласників із
судноводіння в
процесі профільного
навчання фахівців
[Електронний ресурс]
/ М. О. Мусоріна //
Теорія та методика
управління освітою
зб. наук. пр. НАПН
України . – 2018. –
№3 (20) 2017. – С. 30 35
П3
1. Сучасні підходи до
високоефективного
використання засобів
транспорту.
Колективна
монографія /за
загальною редакцією
В. Чимшир/. - Ізмаїл:
ДІ НУ "ОМА" 2020 Київ: Міленіум, 2020.
- 472 с.
2. Суднові турбінні
установки / Лихогляд
К. А., Кар’янський С.
А.,Чимшир В. І.,
Мусоріна М. О./ Навчальний посібник.
- Одеса: НУ «ОМА»,
2020. - 241 с.
П 15
1. Мусоріна М. О.
Поглиблення фахових
знань у судноводіїв
при навчанні на
курсах підвищення
кваліфікації / Сучасні
підходи до
високоефективного
використання засобів
транспорту.
Матеріали VІI
Всеукраїнської
науково-практичної
конференції. – Ізмаїл:
ДІ НУ «ОМА», 2016. –
С. 125–127.
2. Musorina M. The
formation of technical
culture as the
foundation of basic
competencies seniors
on navigation in the
process of profile
training of specialists /
XII international
conference on modern
achievements of science
and education. сб. тр.
ХІІ Междунар.науч.
конф., – Нетания,
Израиль, 2017. – Р.
143–147.
3. Мусоріна М. О.
Знання з англійської
мови – вагома
складова формування
фахових понять
судноводіїв / Сучасні
підходи до

високоефективного
використання засобів
транспорту.
Матеріали VІІI
Всеукр. Науковопрактичної
конференції – Ізмаїл:
ДІ НУ "ОМА", 2017. С.
179–183.
4. Мусоріна М.О.
Деякі аспекти
формування технічної
компетентності
фахівців морської
галузі при викладанні
технічних дисциплін в
ДІ НУ "ОМА"/ Сучасні
підходи до
високоефективного
використання засобів
транспорту.
Матеріали IX
Міжнародної науковопрактичної
конференції. –
Запоріжжя: АА
Тандем, 2018. - С. 164 167
5. Мусоріна М. О.
Формування технічної
компетентності
фахівців морської
галузі в Дунайському
інституті НУ "ОМА"/
Інноваційні підходи
розвитку
компетентнісних
якостей фахівців в
умовах професійного
становлення.
Матеріали ІІІ
Міжнародної науковопрактичної
конференції.
Запоріжжя: "Copy
Art". 2019. С. 163-164
6. Мусоріна М. О.
Особливості
застосування
міжнародних
конвенцій та
стандартів в процесі
навчання суднових
механіків / Сучасні
енергетичні установки
на транспорті,
технології та
обладнання для їх
обслуговування. 10-а
Міжнародна науковопрактична
конференція. –
Херсон: ХДМА. –
2019. – С. 280-282
7. Мусоріна М. О., та
ін. Використання
міжнародних
конвенцій та
стандартів в процесі
навчання майбутніх
фахівців управління
судновими
технічними
системами і
комплексами/.
Стратегічний
потенціал державного
та територіального
розвитку. Матеріали
ІІІ Міжнар. науковопракт. конф. –

Маріуполь, Кривий
Ріг: Р. А. Козлов, 2019.
– С. 399-401
8. Мусоріна М. О.
Підготовка фахівців у
морській галузі
/Сучасні підходи до
високоефективного
використання засобів
транспорту. /
Матеріали X
Міжнародної науковопрактичної
конференції./За
загальною редакцією
Турлак Л.П./ .
Запоріжжя: АА
Тандем, 2019 С. 177179
9. Лихогляд К. А.,
Мусоріна М. О., Мазур
Т. М. Обробка палива
та поводження з ним
на борту судна /
Інтелектуальні
технології управління
транспортними
процесами. Збірник
матеріалів
Міжнародної науковотехнічної конференції
. Харків: ХНАДУ,
2020. – С. 282-84
10. Лихогляд К. А.,
Мусорина М. А.,
Мазур Т. Н. Метанол
как дизельное
топливо и
окружающая среда /
Сучасні підходи до
високоефективного
використання засобів
транспорту: матеріали
XI Міжн. наук.-практ.
конф. Ізмаїл, 3-4
грудня 2020 р.
Запоріжжя:
ААТандем, 2020. С 257
- 262. DOI:
10.13140/RG.2.2.36681.
98401
11. Мусоріна М.О. Роль
дистанційного
навчання в системі
якості підготовки
майбутніх моряків
морської галузі
/Інноваційні підходи
розвитку
компетентнісних
якостей фахівців в
умовах професійного
становлення: тези IV
Міжнародної науковопрактичної
конференції. – Ізмаїл:
АА Тандем, 2020. С.
256 - 260
12. Мусоріна М.О.
Деякі аспекти
викладання технічних
дисциплін в освітній
діяльності фахівців
морської
галузі./Науковометодичне
забезпечення
професійної освіти і
навчання. XV
всеукраїнська
науково-практична

306289

Мазур
Тетяна
Миколаївна

Старший
викладач,
Основне
місце
роботи

Дунайський
інститут
Національного
університету
"Одеська
морська
академія"
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міжнародних
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конференція.
Київ.2021. С. 223-224
П 17
Досвід науковопедагогічної роботи за
спеціальністю 16
років.
Академічна
відповідність:
Диплом спеціаліста,
спеціальність:
суднобудівництво і
судноремонт,
кваліфікація: інженер
- суднобудівник
Підвищення
кваліфікації:
1. 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
2. Програма
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.
Відповідність
ліцензійним умовам:
П3
1. Сучасні підходи до
високоефективного
використання засобів
транспорту.
Колективна
монографія /за
загальною редакцією
В. Чимшир/. - Ізмаїл:
ДІ НУ "ОМА" 2020 Київ: Міленіум, 2020.
472 с.
П 13
1. Методичні вказівки
до виконання
лабораторних робіт з
дисципліни
"Застосування
міжнародних
конвенцій" для
курсантів
спеціальності 271
"Річковий та
морський транспорт"/
уклад. Т. М Мазур./. –
Ізмаїл: ДІ НУ "ОМА",
2019. 25 с.
2. Методичні
рекомендації до
виконання
практичних занять з
дисципліни
"Застосування

міжнародних
конвенцій" для
курсантів
спеціальності 271
"Річковий та
морський транспорт"
спеціалізації
"Експлуатація
суднових
енергетичних
установок"./"/ уклад.
Т. М Мазур./.- Ізмаїл:
ДІ НУ "ОМА", 2019. 20
с.
3. Конспект лекцій з
дисципліни
"Застосування
міжнародних
конвенцій та
стандартів на суднах"
для курсантів та
студентів
спеціальності 271
"Річковий та
морський
транспорт"./ уклад Т.
М. Мазур/. – Ізмаїл:
ДІ НУ "ОМА", 2019. 34
с.
П 15
1. Мазур Т.М.
Поправки до
Конвенції про працю в
морському
судноплавстві 2006
року, спрямовані на
викорінення домагань
і знущань на борту
суден/ Інноваційні
підходи розвитку
компетентнісних
якостей фахівців в
умовах професійного
становлення: тези IV
Міжнародної науковопрактичної
конференції. Ізмаїл:
АА Тандем, 2020. С.
248-252.
2. Смирнова І. М.,
Маслов І. З., Мазур Т.
М. Виконання вимог
Регламенту
Європейського
Парламенту і Ради
Європейського Союзу
з утилізації суден/
Стратегічний
потенціал державного
та територіального
розвитку. Матеріали
ІІІ Міжнар. науковопракт. конф. –
Маріуполь, Кривий
Ріг: Р. А. Козлов, 2019.
– С. 374-376
3. Mazur T.
Cybersecurity risk
assessment in
accordance with sms
requirements/
International scientific
practical conference
"Development of higher
education in the
transport sector seeking
to increase maritime,
land air transportation
impact on country's
economics. Claipeda:
LMA, 2021. P. 97-105

4. 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 науковопрактичної
конференції . –
Запоріжжя: АА
Тандем. – 2018. –
С.141-145
5. Мазур Т. Н.
Мониторинг расхода
топлива судами в
соответствии с
принятыми
поправками
приложения VI к
МАРПОЛ-73/78» /
Матеріали
Міжнародної науковопрактичної
конференції «Сучасні
тенденції розвитку
морської галузі,
безпеки
судноплавства,
підготовка моряків у
відповідальності до
національних і
міжнародних вимог»:
АМІ НУ «ОМА», 2018
– С. 223-229
П 16
1. Первинна
профспілкова
організація ПРМТУ
Дунайського інституту
Національного
університету «Одеська
морська академія»,
квиток № 002891
П 17
Досвід практичної
роботи за
спеціальністю 17
років.
360838

Маслов Ігор
Захарович

Завідувач
кафедри,
Основне
місце
роботи

Дунайський
Диплом
інститут
кандидата наук
Національного
ДK 037440,
університету
виданий
"Одеська
01.07.2016,
морська
Атестат
академія"
доцента AД
003694,
виданий
26.09.2019

6

ОК 25.
Менеджмент
морських
ресурсів

Академічна
відповідність:
Вчене звання: доцента
кафедри суднових
енергетичних
установок і систем
Науковий ступінь:
кандидат технічних
наук, Наукова
спеціальність:
експлуатація та
ремонт засобів
транспорту
Диплом спеціаліста,
спеціальність:
експлуатація суднових
силових установок,
кваліфікація: інженер
судномеханік;
Професійна
кваліфікація: механік
першого розряду
Керівник дипломних
робіт бакалавра зі
спеціалізації 271.02
Управління
судновими
технічними

системами і
комплексами
Сертифікат з
англійської мови (на
рівні не нижче В2)
Підвищення
кваліфікації:
1. International
postgraduate practical
intership "Maritime
education and training
innovations in the
european higher
education area",
29.04.2019 - 11.10. 2019
2. International
postgraduate practical
intership «New and
innovative teaching
methods»; 12.02.2018 02.03.2018 р.
Uniwersytet
ekonomiczny w
Krakowie; Certificate
№ 1709/MSAP/2018.
3. International
intership «Logistics
management at sea
transport», 01.07.2019
- 30.09.2019.
Educational Fundation
IIASC, European SocioTechnical University
(Poland), Beykoz
University (Turkey),
certificate
№006/0107/
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-1-2019-1PL-EPPKA2-CBHE-SP.
Відповідність
ліцензійним умовам:
П1
1. Malahov A., Gudilko
G., Palagin О., Maslov I.
EFFICIENCY
IMPROVMENT OF
SHIPS OPERATION BY
WATERFUEL
EMULSION USING.
Eastern-European
Journal of Enterprise
Technologies. №3/8 (
81 ) 2016.
2. Danylyan A. G.,
Maslov I. Z., TironVorobiova N. B.,
Romanovska O. R. New
Experience in Reducing
Harmful Emissions in
the Exhaust Gases of

Marine Diesels //
Journal of Ecological
Engineering. Volume
21, Issue 6, 2020. P. 161
– 168.
3. Leshchev, V.A.,
Chimshir, V.I., Maslov,
I.Z., Naydyonov, A.I.
Damping of resonant
torsional vibrations of
the ship’s propeller
shaft by means of the
low-speed diesel
automation system//
Journal of the Balkan
Tribological
Association, 2021,
27(1), стр. 89–100
П3
1. Сучасні підходи до
високоефективного
використання засобів
транспорту.
Колективна
монографія /за
загальною редакцією
В. Чимшир /. - Ізмаїл:
ДІ НУ "ОМА" 2020 Київ: Міленіум, 2020.
472 с.
2. Устрій суднових
котельних установок
та їхня безпечна
експлуатація.
Навчальний
посібник./ уклад.
Лихогляд К.А., Маслов
І.З., Разінкін Р.О.,
Найдьонов А.І. /. –
Одеса – 2018, 158с.
П8
Керівник НДР
кафедри СЕУ і С:
"Розробка концепції
безпечної експлуатації
суднових систем та
обладнання"
(державний
реєстраційний номер
0118U007602 з 01.19
по 12.22 рр.)
П 10
Завідуючий кафедри
СЕУ і С ДІ НУ «ОМА».
Наказ НУ «ОМА»
№199/вк від
30.08.2016 р.
П 12
1. Чимшир В.І.,
Маслов І.З. Данилян
А.Г., Тірон-Воробйова
Н.Б., Ракитська Н.М.
Спосіб знезараження і
очищення баластної
води. Патент на
корисну модель №
142319, 25.05.2020.
https://base.uipv.org/s
earchINV/search.php?
action=viewdetails&IdC
laim=268628
2. Чимшир В.І.,
Маслов І.З. Данилян
А.Г., Тірон-Воробйова
Н.Б., Ракитська Н.М.
Спосіб знезараження і
очищення баластної
води й установка для
його здійснення.
Патент на винахід №
122318, 12.10.2020.

https://base.uipv.org/s
earchINV/search.php?
action=viewdetails&IdC
laim=271632
П 13
1. Методичні вказівки
для виконання
лабораторних робіт з
дисципліни
«Безпечне управління
судновими
енергетичними
установками і
менеджмент ресурсів
машинного
відділення». /уклад. І.
З. Маслов /. – Ізмаїл:
ДІ НУ "ОМА", 2019, с.
52.
2. Методичні вказівки
до практичних робіт з
дисципліни
«Безпечне управління
судновими
енергетичними
установками і
менеджмент ресурсів
машинного
відділення»./ уклад. І.
З. Маслов /. - Ізмаїл:
ДІ НУ "ОМА", 2019.
с.19
3. Методичні вказівки
для виконання
практичних робіт з
дисципліни «Технічне
використання
суднових технічних
засобів і безпечне
несення вахти». /
уклад. І. З. Маслов, І.
В. Власов /. – Ізмаїл:
ДІ НУ "ОМА", 2020. 75 с.
П 14
1. Керівництво
переможцем ІІ туру
Всеукраїнського
конкурсу студентських
наукових робіт
2019/2020 н.р. зі
спеціалізації
"Суднобудування та
водний транспорт"
Аніканов І.С., курсант
ІІІ курсу спеціалізації
271.02 «УСТС і К».
Протокол засідання
конкурсної комісії ДІ
НУ «ОМА» №1 від
01.02.2020 р.
П 15
1. Маслов И.З., та ін.
Визуализация
изучаемых процессов
– новый подход в
повышении
профессиональных
знаний моряков./
Proceedings of the ХV
International Scientific
and Practical
Conference.
Poland:Warsaw: RS
Global, 2019. – Vol. 1,
July. – C. 32-35.
2. Маслов И.З.,
Лихогляд К. А.
Обробка палива та
поводження з ним на
борту./ Сучасні

підходи до
високоефективного
використання засобів
транспорту.
Матеріали VIII
Міжнародної науковопрактичної
конференції. – Ізмаїл:
ДІ НУ
«ОМА», 2017. – С151155
3. Maslov I. To the
question of the
methodology of
teaching special
disciplines in the
conditions of higher
professional
education./ Збірник
тез доповідей
Міжнародної науковопрактичної
конференції
«Стратегічні
імперативи сучасного
менеджменту та
актуальні проблеми
соціальнопсихологічного
розвитку
компетентнісних
якостей фахівців
морської галузі»,
Ізмаїл. – 2018. – С.
123-126.
4. Малахов О. В.,
Маслов І.З., Гуділко Р.
Г., Малахова Д. О.
Особливості руху
багатофазного
газового струменя в
змінному
температурному
полі./ Сучасні підходи
до високоефективного
використання засобів
транспорту.
Матеріали ІХ
Міжнародної науковопрактичної
конференції. –
Запоріжжя: АА
Тандем. – 2018. –
С.148-152
5. Маслов І.З.,
Лихогляд К.А.
Підвищення
ефективності
експлуатації СЕУ
шляхом використання
вторинних
енергоресурсів ГД./
Сучасні підходи до
високоефективного
використання засобів
транспорту.
Матеріали ІХ
Міжнародної науковопрактичної
конференції. –
Запоріжжя: АА
Тандем. – 2018. –
С.155-156
6. Маслов І.З.,
Данилян А. Г.,
Мельников Б. П.,
Власов І. В., Потапов
В. М./ Пути
совершенствования
знаний курсантов
морских ВУЗов с

использованием
современных
тренажеровсимуляторов./
Proceedings of the Х
International Scientific
and Practical
Conference. Poland.
Warsaw
П 16
Первинна
профспілкова
організація ПРМТУ
Дунайського інституту
Національного
Університету
«Одеська морська
академія», квиток
№002587
П 17
Досвід практичної
роботи за
спеціальністю 18
років, Механік
першого розряду з
2000 року. Диплом №
00057/2018/01)
П 16
Первинна
профспілкова
організація ПРМТУ
Дунайського інституту
Національного
Університету
«Одеська морська
академія», квиток
№002587
304486

Ковтун
Доцент,
Олександр
Основне
Михайлович місце
роботи

Дунайський
Диплом
інститут
кандидата наук
Національного
ДK 041061,
університету
виданий
"Одеська
10.05.2007
морська
академія"
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ОК 26.
Метрологія та
теплотехнічні
вимірювання

Академічна
відповідність:
Вчене звання:
Кандидат технічних
наук,
Диплом спеціаліста,
спеціальність:
холодильні та
компресорні машини і
установки;
кваліфікація:
інженер-механік
Сертифікат з
англійської мови (В2)
Підвищення
кваліфікації:
Міжнародне
стажування
«Стажування для
освітян + школа з
англ.мови» 0309.03.2019 р.
м.Гуйттінен,
Фінляндія (Certificate
№ 08032019/35) 2.
Міжнародне
стажування Beykoz
University (Turkey), від
01.07.2019-30.09.2019.
Certificate № 013/0107
Відповідність
ліцензійним умовам:
П1
O. Fomin, A.Lovska, O.
Kovtun, V. Nerubatskyi
/ Defining patterns in
the longitudinal load on
a train equipped with
the new conceptual
couplers // СхідноЄвропейський журнал

передових технологій.
- Vol 2, No 7 (104)
(2020)
П2
1. Kovtun A.
«Investigation of the
algorithm for
constructing smooth
spatial curves with the
ability to specify the
curvature and torsion at
the nodal points»
Information and
Control Systems:
Mathematical
Modeling. Technology
audit and production
reserves — No 3/2(35),
2017, Kovtun A. 53
ISSN 2226-3780
2. Ковтун О. М.
Поліноміальна крива
третього степеня із
керуючими точками,
що належать кривій /
О. М. Ковтун //
Водний транспорт. 2016. - Вип. 1. - С. 166170.
3. Ковтун А. М.
Исследование способа
построения
кубического векторнопараметрического
бисплайна с
управляющими
точками,
инцидентными
поверхности / А. М.
Ковтун //
Технологический
аудит и резервы
производства. - 2016. № 3(1). - С. 69-72.
4. Ковтун А. М.
Разработка векторнопараметрического
бисплайна пятой
степени с
управляющими
точками,
инцидентными
поверхности / А. М.
Ковтун //
Технологический
аудит и резервы
производства. - 2016. № 3(1). - С. 17-21.
5. Ковтун А. М.
Исследование
алгоритма расчета
векторнопараметрического
бисплайна четвертой
степени с
управляющими
точками, лежащими
на поверхности. /
А.М.Ковтун //
Технологический
аудит и резервы
производства : науч.
журн..- Харків- C. 4-7.
6. Ковтун, А. М.
(2016). Исследование
алгоритма расчета
бисплайна четвертой
степени на основе
полинома четвертой
степени.
Технологический

аудит и резервы
производства, 5(1 (31).
П3
Ковтун О.М. Cучасний
стан досліджень і
розробок методів
конструювання
кривих ліній і
поверхонь із заданою
гладкістю / СУЧАСНІ
ПІДХОДИ ДО
ВИСОКОЕФЕКТИВНО
ГО ВИКОРИСТАННЯ
ЗАСОБІВ
ТРАНСПОРТУ.
Колективна
монографія /за
редакцією В. Чимшир
/. - Ізмаїл: ДІ НУ
"ОМА" 2020 - Київ:
Міленіум, 2020. – C.
216-230
П 15
1. Kovtun O. Spline on
the basis of polynoma
of fifth degree by
accepted four points
and two first derivatives
in extreme points
О.Kovtun // СУЧАСНІ
ПІДХОДИ ДО
ВИСОКОЕФЕКТИВНО
ГО ВИКОРИСТАННЯ
ЗАСОБІВ
ТРАНСПОРТУ,
Матеріали VIIІ
Міжнародної науковопрактичної
конференції, 7 грудня
2017 р. Дунайський
інститут НУ«ОМА» –
м. Ізмаїл, 2017.
2. Ковтун О.М.
Розробка векторнопараметричного
бісплайна п’ятого
степеню з керуючими
точками, що
інцедентні поверхні /
О.М. Ковтун Розробка
векторнопараметричного
бісплайна п’ятого
степеню з керуючими
точками, що
інцедентні поверхні /
О.М.Ковтун // Сучасні
підходи до
високоефективного
використання засобів
транспорту.
Матеріали IX Міжн.
наук. - практ. конф., 67 грудня 2018 р.
Збірник тез доповідей
– Запоріжжя: АА
Тандем, 2018. – 93-97
с.
3. Ковтун О. М.
Поліноміальна крива
третього степеня із
керуючими точками,
що належать кривій /
О.М. Ковтун //
Водний транспорт.
Збірник наукових
праць Київської
державної академії
водного транспорту
імені гетьмана Петра
Конашевича-

Сагайдачного.- К:
КДАВТ, 2015. - № 1
(22). - C. 166-170
4. Ковтун О.М.
Розробка векторнопараметричного
сплайну п’ятого
ступеню // О.М.
Ковтун СУЧАСНІ
ПІДХОДИ ДО
ВИСОКОЕФЕКТИВНО
ГО ВИКОРИСТАННЯ
ЗАСОБІВ
ТРАНСПОРТУ,
Матеріали VII
Міжнародної науковопрактичної
конференції, 8 грудня
2016 р. Дунайський
інститут НУ«ОМА» –
м. Ізмаїл, 2016. – 99103 с.
5. Ковтун О.М.
Сплайны третьей
степени с
управляющими
точками,
инцедентными
кривой на плоскости /
О.М.Ковтун //
Інноваційні підходи
розвитку
компетентнісних
якостей фахівців в
умовах професійного
становлення.
Матеріали III Міжн.
наук. - практ. конф.,
12-13 квітня 2019 р.
Збірник тез доповідей
– Ізмаїл: АА Тандем,
2019. – 98-102 с.
6. Kovtun O.
Investigation of the
algorithm for
constructing smooth
spatial curves with the
ability to specify the
curvature and torsion at
the nodal points
Сучасні підходи до
високоефективного
використання засобів
транспорту, матеріали
XI Міжн. наук.-практ.
конф. Ізмаїл, 3-4
грудня 2020 р.
Запоріжжя : АА
Тандем, 2020. 64-68 с.
7. Kovtun O. Options
For Analytical
Representation Of
Curved Contours,
Сучасні підходи до
високоефективного
використання засобів
транспорту, матеріали
XI Міжн. наук.-практ.
конф. Ізмаїл, 3-4
грудня 2020 р.
Запоріжжя : АА
Тандем, 2020. 64-68 с.
8. Цибулько В. І.,
Ковтун О.М.
Управління
кривизною і
забезпечення
гладкості при
конструюванні
криволінійних обводів
Сучасні підходи до

високоефективного
використання засобів
транспорту ,
матеріали XI Міжн.
наук.-практ. конф.
Ізмаїл, 3-4 грудня
2020 р. Запоріжжя :
АА Тандем, 2020. 307312 с. Сертифікат
№202012030080
П 16
Участь у
професійному
об’єднанні Institute of
Marine Engineering
Science & Technology
(IMarEST
Membership),
Membership number:
8080936 OLEKSANDR
KOVTUN
П 17
Досвід практичної
підготовки за
спеціальністю 8 років
за трудовою книжкою.
304491

Ліпенков
Ігор
Вікторович

Старший
викладач,
Основне
місце
роботи

Дунайський
інститут
Національного
університету
"Одеська
морська
академія"
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ОК 27.
Морська
інженерна
практика

Академічна
відповідність:
Диплом спеціаліста,
спеціальність:
холодильні і
компресорні
установки;
кваліфікація:
інженер-механік
Професійна
кваліфікація: механік
першого розряду
Підвищення
кваліфікації:
Програма підвищення
кваліфікації
(стажування) на
кафедрі "Технології
матеріалів і
судноремонту"
Національного
університету «Одеська
морська академія», з
20 жовтня 2020 – 20
листопада 2020 р.
(протокол № 2 від 23
вересня 2020 р.).
Відповідність
ліцензійним умовам:
П3
Липенков І.В. Аналіз
світового досвіду
експлуатації
дейдвудних пристроїв
і їх елементів на
суднах різного
призначення.
СУЧАСНІ ПІДХОДИ
ДО
ВИСОКОЕФЕКТИВНО
ГО ВИКОРИСТАННЯ
ЗАСОБІВ
ТРАНСПОРТУ.
Колективна
монографія /за
редакцією В. Чимшир
/. - Ізмаїл: ДІ НУ
"ОМА" 2020 - Київ:
Міленіум, 2020. – С.
230-243
П 13
1. Ліпенков І.В.

Конспект лекцій з
навчальної
дисципліни «Морська
інженерна практика»
конспект лекцій /
Ліпенков І.В. – ДІ НУ
«ОМА», 2019 – 65 с.
2. Ліпенков І.В.
Практичний посібник
з основ роботи на
токарських верстатах
/ Ліпенков І.В. – ДІ
НУ «ОМА», 2018 – 45
с.
3. Ліпенков І.В.
Інструкції з техніки
безпеки в майстерні /
Ліпенков І.В. – ДІ НУ
«ОМА», 2018 – 25 с.
4.Практичний
посібник з основ
роботи на токарських
верстатах /
І.В.Липенков – ДІ НУ
«ОМА», 2020 – 47 с.
5. Збірник
довідникових
матеріалів з слюсарної
роботи та технічного
вимірювання /
І.В.Липенков – ДІ НУ
«ОМА», 2020 – 48 с.
П 14
1. Всеукраїнський
конкурс студентських
наукових робіт:
Кулагін Е.,
переможець ІІ туру
Всеукраїнського
конкурсу студентських
наукових робіт
2018/2019 н.р. зі
спеціалізації
"Суднобудування та
водний транспорт".
2. Всеукраїнський
конкурс студентських
наукових робіт:
Пальченко О.,
переможець ІІ туру
Всеукраїнського
конкурсу студентських
наукових робіт
2019/2020 н.р.зі
спеціалізації
"Екологія"
3. Керівництво
науковим
курсантським гуртком
«Технологія
зварювання» (20192020 н.р.), протокол
№6 від 29.01.2020 р.);
(2020-2021 н.р.),
протокол №3 від
28.10.2020 р.
П 15
1. Ліпенков І.В.
Застосування
тренажера для
створення аварійних і
екстремальних
ситуацій при роботі
суднових ДВС /
І.В.Ліпенков //
Матеріали ІХ
Міжнародної науковопрактичної
конференції
«Професійне
навчання персоналу –

Європейський вибір»,
Ізмаїл: 31 травня -1
червня, 2019.
2. Ліпенков І.В.
Реконструкція
дейдвудних пристроїв
з метою поліпшення
захисту
навколишнього
середовища /
І.В.Ліпенков //
Наукові дослідження,
відкриття та розвиток
технологій в сучасній
науці. Матеріали
науково-практичної
конференції (м. Рівне,
19-20 квітня 2019
року). – Херсон :
Видавництво
«Молодий вчений»,
2019. – 97-100 с.
3. Ліпенков І.В.
Використання
сучасних техно-логій і
палив в сучасних
дизелях при захисті
на-вколишнього
середовища //
Стратегічний потенціал державного та
територіального
розвитку: Матеріали
III Міжнародної
науково-практичної
конференції (м.
Маріуполь, 9-10
жовтня 2019 р.).–
Маріуполь; Кривий
Ріг: Вид. Р.А. Козлов,
2019. - 393-395 с.
4. Липенков І.В.
Аналіз світового
досвіду використання
біологічного
дизельного палива
Інноваційні підходи
розвитку
компетентнісних
якостей фахівців в
умовах професійного
становлення тези IV
Міжнародної науковопрактичної
конференції (Ізмаїл,
23 - 24 квітня 2020
року), – Ізмаїл: АА
Тандем, 2020. 21-24 с.
5. Ліпенков І.В.
Системи очищення
вихідних газів у
суднових
енергетичних
установках // 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. – 123-125 С.
6. Липенков І.В.
Сучасні методи і
перспективи боротьби
з корозією в головних
двигунах. Пріорітетні
шляхи розвитку

науки: матеріали II
Міжнародної науковопрактичної
конференції м.Київ,
30-31 серпня 2020
року. - Київ: МЦНіД,
2020.- 42 с.
7. Липенков І.В.
Аналіз світового
досвіду використання
біологічного
дизельного палива
"Інноваційні підходи
розвитку
компетентнісних
якостей фахівців в
умовах професійного
становлення": тези IV
Міжнародної науковопрактичної
конференції (Ізмаїл,
23 - 24 квітня 2020
року), – Ізмаїл: АА
Тандем, 2020. 21-24 с.
8. Ліпенков І.В. Аналіз
світового досвіду
використання
біологічного
дизельного пального/
І.В.Ліпенков //
Міжнародна наукова
інтернет-конференція
"Інформаційне
суспільство:
технологічні,
економічні та технічні
аспекти становллення
(випуск 51)" / Збірник
тез доповідей: випуск
51 (м.Тернопіль, 16
вересня 2020 р.).Тернопіль.- 2020. - 4243
9. Ліпенков І.В.
Реконструкція
дейдвудних пристроїв
з метою поліпшення
захисту навколишного
середовища. “Наукові
дослідження,
відкриття та розвиток
технологій в сучасній
науці.” Матеріали
науково-практичної
конференції. 19-20
квітня. ISBN978-6177640-51-5 2019, С.9799
10. Липенков І.В.
Розробка методів
ремонту кавітаційних
руйнувань гребних
гвинтів
великотонажних
суден за допомогою
композитних
матеріалів.
Міжнародна наукова
інтернет-конференція
«Інформаційне
суспільство:
технологічні,
економічні та технічні
аспекти становлення
випуск 52, Тернопіль. 2020. С. 38-40
11. Липенков І.В.
Аналіз систем
очищення вихідних
газів у суднових
енергетичних

установках.Міжнарод
на наукова інтернетконференція
«Інформаційне
суспільство:
технологічні,
економічні та технічні
аспекти становлення,
випуск 53, Частина 2.
–Тернопіль – 2020. С.
56-58
12. Липенков І. В.
Аналіз систем
очищення відхідних
газів у суднових
енергетичних
установках. Сучасні
підходи до
високоефективного
використання засобів
транспорту: матеріали
XI Міжн. наук.-практ.
конф. Ізмаїл, 3-4
грудня 2020 р.
Запоріжжя: АА
Тандем, 2020. 118-122
с. Сертифікат
№202012030033
П 16
1. Участь у
професійному
об’єднанні Institute of
Marine Engineering
Science & Technology
(IMarEST
Membership),
Membership number:
8080911 IGOR
LIPENKOV
2. Первинна
профспілкова
організація ПРМУ
Дунайского інституту
НУ "Одеська морська
академія" квиток
№002890
П 17
Досвід практичної
роботи за
спеціальністю – 46
років за трудовою
книжкою.
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,

25

ОК 28.
Морське право

Академічна
відповідність:
Вчене звання:
професор, професор
кафедри гуманітарних
дисциплін
Науковий ступінь:
доктор історичних
наук
Диплом бакалавра,
спеціальність: право;
кваліфікація:
правознавство
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),
01.07.2019-30.08.2019
р.

виданий
29.09.2015

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:
Лист запрошення від
ректора ТДУ ім. «Г.
Цамблака» від
22.12.2020 р. за
№302. Наказ
директора
Дунайського інституту
НУ «ОМА» від
22.12.2020 р. за №
539/вк Лист
підтвердження
стажування від
ректора ТДУ ім. «Г.
Цамблака» від
25.03.2021 р. за №100.
Відповідність
ліцензійним умовам:
П1
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.
П3
1. Сучасні підходи до
високоефективного
використання засобів
транспорту.
Колективна
монографія /за
редакцією
В.Чимшир/. - Ізмаїл:
ДІ НУ «ОМА» 2020 Київ: Міленіум, 2020.
472 С. (Ярмоленко
М.І. Педагогічні
аспекти
психофізіологічної
підготовки морських
фахівців щодо
протидії піратству). С.
388-398.
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.
П4
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).
П 10
Директор
Дунайського
інституту
Національного
униіверситету
«Одеська морська
академія» 31.12.2015 р.
– 15.04.2016 р. (Наказ
ректора НУ «ОМА»
Міюсова М.В. №
345/вк від 31 грудня
2015 р., наказ ректора
НУ «ОМА» Міюсова
М.В. № 97/вк від
15.04.2016 р.)
П 13
1. Ярмоленко М. І.
Морське право.
Методичні вказівки з
вивчення дисципліни
і організації
самостійної роботи
для здобувачів вищої
освіти напряму
підготовки 6.070104
«Морський та
річковий транспорт».
- Ізмаїл: ДІНУ
«ОМА», 2019. — 72 с.
2. Ярмоленко М. І.
Правознавство.
Методичні вказівки з
вивчення дисципліни
і організації
самостійної роботи
здобувачів вищої
освіти напряму
підготовки 6.070104
«Морський та
річковий транспорт».
- Ізмаїл: ДІНУ
«ОМА», 2019. — 57 с.
3. 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.
П 15
1. Ярмоленко М. І.
Проблеми соціальної
адаптації в умовах
роботи на морі та
фактори успішності.
Сучасні підходи до
високоефективного
використання засобів
транспорту:
Матеріали VІІІ
Міжнародної науково
– практичної
конференції. -Ізмаїл:
ДІ НУ «ОМА» - 2017
р.. – C. 287-290.
2. Ярмоленко М. І. До
питання професійної
підготовки та
адаптації фахівців
морської галузі на
ринку праці в нових
економічних
умовах.Матеріали
Міжнародної науковопрактичної
конференції
“Стратегічні
імперативи сучасного
менеджменту та
актуальні проблеми
соціальнопсихологічного
розвитку
компетентністних
якостей фахівців
морської галузї” Ізмаіл: ДІ НУ «ОМА» 2018 р. – C. 281-283.
3. Ярмоленко М. І.
Психологічні аспекти
професійної
діяльності моряків.
Матеріали
міжнародної науковопрактичної
конференції
“Стратегічні
імперативи сучасного
менеджменту та
актуальні проблеми
соціальнопсихологічного
розвитку
компетентністних
якостей фахівців
морської галузї” Ізмаіл: ДІ НУ «ОМА» 2018 р. – C. 197-200.
4. Ярмоленко М. І.
Україна у світовому
науково-практичної
освітньому просторі:
іноваційні та новітні
методи викладання
морської освіти в
Україні».Матеріали 3
Міжнародної науковопрактичної
конференції
“Іноваційні підходи
розвитку
компетентнісних
якостей фахівців в
умовах професійного
становлення”. Ізмаіл: ДІ НУ «ОМА» -

2019. - C. 285- 288.
5. Ярмоленко М. І
Комунікативна
адаптація в
міжнародних
змішаних екіпажах.
«Міжнаціональна
комунікація – полілог
культур. (актуальні
питання навчання
іноземців)».Матеріали
науково-практичної
конференціі
зміжнародною участю
« Теоретичні та
практичні проблеми
мовної підготовки
іноземців в аспекті
міжнародної
комунікації». Збірник
праць ОНУ ім. І. І.
Мечникова. - Одеса,
2019 р. – С. 165-170.
6. Ярмоленко М. І.
Професійна та
психологічна
готовність морських
фахівців до дії в
екстремальних
ситуаціях. Матеріали
IV Міжнародної
науково-практичної
конференції
«Інноваційні підходи
розвитку
компетентнісних
якостей фахівців в
умовах професійного
становлення». Ізмаіл: ДІ НУ «ОМА» 2020. – Ізмаїл: АА
Тандем, 2020. – С. 130
– 133.
7. Ярмоленко М. І. До
питання щодо поняття
культури безпеки на
морі. Доповідь на X1
Міжнародну науковопрактичну
конференцію ДІ НУ
«ОМА» “Сучасні
підходи до
високоефективного
використання засобів
транспорту”, 3-4
грудня 2020 р., Ізмаїл.
–- Запоріжжя: АА
Тандем, 2020. - С. 352356.
8. The Gagauz and
Their Place in the PostSoviet States.European
Jeournal of Humanities
and Social Sciences. /
ISSN 2414-2344. /
Scientific journal, №4,
2020. – PREMIER
publishing. / Vienna,
2020. – с. 89-91.
П 16
1. Академік Академії
наук вищої освіти
України, відділення
історія освіти,науки і
техніки, Посвідчення
№ 32 від 19 грудня
2015 р.
2. Академік
міжнародної Академії
освіти і науки,
відділення історії,

304448

Рижков
Юрій
Васильович

Старший
викладач,
Основне
місце
роботи

Дунайський
інститут
Національного
університету
"Одеська
морська
академія"

2

ОК 29.
Радіообладнан
ня та зв’язок

Посвідчення №702016 від 09 грудня
2016 р.
3. Первинна
профспілкова
організація ПРМТУ
Дунайського інституту
Національного
Університету
«Одеська морська
академія», квиток
№002593
П 17
Досвід практичної
роботи за
спеціальністю 25 років
(стаж науковопедагогічної роботи).
Академічна
кваліфікація:
Диплом спеціаліста,
спеціальність:
радіотехніка,
кваліфікація:
радіоінженер
Професійна
кваліфікація:
загальний оператор
ГМЗЛБ.
Підвищення
кваліфікації:
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
Відповідність
ліцензійним умовам:
П3
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)
П 13
Рижков Ю.В.
Конспект лекцій з
навчальної
дисципліни
«Радіообладнання і
зв’язок» / уклад.
Рижков Ю.В.– Ізмаїл,
2020. – 45 с.
П 15
1. Рижков Ю.В.,
Тихонов Р.В. Новые
возможности
спутниковой связи
системы INMARSAT.
Сучасні підходи до

високоефективного
використання засобів
транспорту.
Матеріали Х
Міжнародної науковопрактичної
конференції./ За
загальною редакцією
Турлак Л.П./ Запоріжжя: АА
Тендем, 2019. С.195.
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 науковопрактичної
конференції / За
загальною редакцією
Турлак Л.П. / - Ізмаїл:
ДІ НУ "ОМА", 2324.04.2020. с. 262-265
П 16
Первинна
профспілкова
організація
працівників
морського транспорту
України Дунайського
інституту
Національного
університету «Одеська
морська академія»,
квиток № 002864
П 17
Досвід практичної
роботи за
спеціальністю – 39
років.
П 18
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.
304444

Квасников
Павло
Костянтинов
ич

Асистент,
Основне
місце
роботи

Дунайський
інститут
Національного
університету
"Одеська
морська
академія"

3

ОК 29.
Радіообладнан
ня та зв’язок

Академічна
кваліфікація:
Диплом спеціаліста,
спеціальність:
радіозв'язок і
радіомовлення,
кваліфікація інженер:
радіозв'язку та
радіомовлення
Професійна
кваліфікація:
радіоператор другого
класу

Відповідність
ліцензійним умовам:
П3
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)
П 13
Квасников П.К.
Методичні вказівки до
виконання
лабораторних робіт з
навчальної
дисципліни
«Радіообладнання і
зв’язок для курсантів
спеціальності 271
"Річковий та
морський транспорт
/Уклад. Квасников
П.К., – Ізмаїл, ДІ НУ
«ОМА» 2020. – 32 с.
П 15
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 науковопрактичної
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 науковопрактичної

конференції (Ізмаїл,
23 - 24 квітня 2020
року), – Ізмаїл: АА
Тандем, 2020. С. 262265 УДК 378 (477)
П 16
Первинна
профспілкова
організація ПРМТУ
Дунайського інституту
НУ «Одеська морська
академія», квиток №
002872
П 17
Досвід практичної
роботи за
спеціальністю – 19
років (за трудовою
книжкою)
П 18
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.
306285

Лихогляд
Костянтин
Андрійович

Доцент,
Основне
місце
роботи

Дунайський
інститут
Національного
університету
"Одеська
морська
академія"
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ОК 30. Суднова Академічна
холодильна
відповідність:
техніка
Вчене звання: доцента
кафедри
загальнонаукових та
технічних дисциплін
Диплом спеціаліста,
спеціальність:
експлуатація суднових
силових установок,
кваліфікація: інженер
– механік
Професійна
кваліфікація: механік
першого розряду
Керівник дипломних
робіт бакалавра зі
спеціалізації 271.02
Управління
судновими
технічними
системами і
комплексами
Підвищення
кваліфікації:
Прорама підвищення
кваліфікації
(стажування) на
кафедрі суднової
теплоенергетики
Національного
університету «Одеська
морська академія» з
11.03.2019 по
11.04.2019. Наказ
ректора НУ «ОМА»
№146 від 11.03.2019 р.
Довідка №216 від
12.04.2019 р.
Відповідність
ліцензійним умовам:
П3

1. Сучасні підходи до
високоефективного
використання засобів
транспорту.
Колективна
монографія /за
загальною редакцією
В. Чимшир/. - Ізмаїл:
ДІ НУ "ОМА" 2020 Київ: Міленіум, 2020.
- 472 с.
2. Суднові турбінні
установки / Лихогляд
К. А., Кар’янський С.
А.,Чимшир В. І.,
Мусоріна М. О./ Навчальний посібник.
- Одеса: НУ «ОМА»,
2020. - 241 с.
3. Устрій суднових
котельних установок
та їхня безпечна
експлуатація.
Навчальний
посібник./ уклад.
Лихогляд К.А., Маслов
І.З., Разінкін Р.О.,
Найдьонов А.І. /. –
Одеса – 2018, 158с.
П 10
1. Керівник курсів
підвищення
кваліфікації на
Ізмаїльському
факультеті. Наказ
ОНМА №254 від 11.06.
2010 р.
2. Керівник
структурного
підрозділу
"Професійна
підготовка,
перепідготовка та
підвищення
кваліфікації моряків".
Наказ №627/орг від
27.12.2019 р.
П 13
1. Методичні
рекомендації до
виконання курсової
роботи з дисципліни
«Суднові турбінні і
котельні установки». /
уклад. Бриль А. І.,
Шакун С. М.,
Лихогляд К. А.,
Найдьонов А. І.,
Разінкін Р. О. /. –
Ізмаїл: ДІ НУ "ОМА",
2020. 28 с.
2. Методичні
рекомендації до
виконання курсового
проекту з дисципліни
«Суднові турбінні і
котельні установки»./
уклад. Лихогляд К. А.,
Найдьонов А. І.,
Разінкін Р. О./. Ізмаїл: ДІНУ "ОМА",
2020. 50 с.
3. Методичні
рекомендації до
виконання
розрахунковографічної роботи з
дисципліни «Суднові
турбінні і котельні
установки» на тему:
«Тепловий

розрахунок турбіни
утилізаційного
турбогенератора»./
уклад. Бриль А. І.,
Шакун С. М.,
Лихогляд К. А.,
Найдьонов А. І.,
Разінкін Р. О. /. –
Ізмаїл: ДІ НУ "ОМА",
2020. 28 с.
П 15
1. Лихогляд К. А.,
Маслов І. З. Обробка
палива та поводження
з ним на борту /
Сучасні підходи до
високоефективного
використання засобів
транспорту.
Матеріали VІІІ
Міжнародної ауковопрактичної
конференції. Ізмаїл:
ДІ НУ "ОМА", 2017. С.
151 - 155
2. Маслов І.З.,
Лихогляд К.А.
Підвищення
ефективності
експлуатації СЕУ
шляхом використання
вторинних
енергоресурсів ГД. /
Сучасні підходи до
високоефективного
використання засобів
транспорту.
Матеріали ІХ
Міжнародної науковопрактичної
конференції. –
Запоріжжя: АА
Тандем. – 2018. –
С.155-156
3. Лихогляд К.А.,
Маслов І.З.,
Постоленко С.П.,
Найденов А.І. Система
глубокой утилизации
тепла (СГУТ) в целях
уменьшения рас хода
топлива, снижение
выбросов и влияние
на расчетный
показатель
энергетической
эффективности судна
(EEDI) / Матеріали
міжнародної науковопрактичної
конференції. Ізмаїл:
ДІ НУ "ОМА", 2019.
С.145-147
4. Малахов О.В.,
Колегаєв М.О.,
Бражнік І.Д.,
Лихогляд К.А.
Характеристики
процесу тепломасопереносу в
застосуванні до
вентиляції інертними
газами вантажних
трюмів танкерів. /
Сучасні підходи до
високоефективного
використання засобів
транспорту. /
Матеріали X
Міжнародної науковопрактичної

304491

Ліпенков
Ігор
Вікторович

Старший
викладач,
Основне
місце
роботи

Дунайський
інститут
Національного
університету
"Одеська
морська
академія"
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конференції./За
загальною редакцією
Турлак Л.П./ –
Запоріжжя: АА
Тандем, 2019. С.160164
5. Лихогляд К.А.,
Разінкін Р.О. Аналіз
використання
альтернативних видів
палива на суднах
світового флоту /
Інноваційні підходи
розвитку
компетентнісних
якостей фахівців в
умовах професійного
становлення: тези IV
Міжнародної науковопрактичної
конференції. Ізмаїл:
АА Тандем, 2020. – С.
19 - 21.
П 16
Первинна
профспілкова
організація ПРМТУ
Дунайського інституту
Національного
університету «Одеська
морська академія»,
квиток № 002585.
П 17
Досвід практичної
роботи за
спеціальністю 34
роки. Механік
першого розряду з
1992 р. Диплом
№161/1992
ОК 30. Суднова Академічна
холодильна
відповідність:
техніка
Диплом спеціаліста,
спеціальність:
холодильні та
компресорні машини і
установки,
кваліфікація: інженер
– механік
Професійна
кваліфікація: механік
першого розряду
Підвищення
кваліфікації:
Програма підвищення
кваліфікації
(стажування) на
кафедрі технології
матеріалів і
судноремонту
Національного
університету «Одеська
морська академія», з
20 жовтня 2020 – 20
листопада 2020 р.
(протокол № 2 від 23
вересня 2020 р.).
Відповідність
ліцензійним умовам:
П3
1. Сучасні підходи до
високоефективного
використання засобів
транспорту.
Колективна
монографія /за
загальною редакцією
В. Чимшир/. - Ізмаїл:
ДІ НУ "ОМА" 2020 -

Київ: Міленіум, 2020.
472 с.
П 14
1. Керівництво
переможцем ІІ туру
Всеукраїнського
конкурсу студентських
наукових робіт
2018/2019 н.р. зі
спеціалізації
"Суднобудування та
водний транспорт".
Кулагін Е., курсант І
курсу спеціалізації
271.02 «УСТСіК».
Протокол засідання
конкурсної комісії ДІ
НУ «ОМА» № 1 від
23.01.2019 р.
2. Керівництво
переможцем ІІ туру
Всеукраїнського
конкурсу студентських
наукових робіт
2019/2020 н.р.зі
спеціалізації
"Екологія" Пальченко
О., курсант І курсу
спеціалізації 271.02
«УСТС і К». Протокол
засідання конкурсної
комісії ДІ НУ «ОМА»
№ 1 від 01.02.2020 р.
3. Керівництво
науковим
курсантським гуртком
«Технологія
зварювання» (20192020 н.р.), протокол
№6 від 29.01.2020 р.);
(2020-2021 н.р.),
протокол №3 від
28.10.2020 р.
П 15
1. Ліпенков І.В.
Реконструкція
дейдвудних пристроїв
з метою поліпшення
захисту
навколишнього
середовища / Наукові
дослідження,
відкриття та розвиток
технологій в сучасній
науці. Матеріали
науково-практичної
конференції. Херсон:
Молодий вчений,
2019. – 97-100 с.
2. Ліпенков І.В.
Використання
сучасних техно-логій і
палив в сучасних
дизелях при захисті
на-вколишнього
середовища /
Стратегічний
потенціал державного
та територіального
розвитку. Матеріали
ІІІ Міжнар. науковопракт. конф. –
Маріуполь, Кривий
Ріг: Р. А. Козлов, 2019.
– С. 393-395
3. Липенков І.В.
Аналіз світового
досвіду використання
біологічного
дизельного палива/
Інноваційні підходи

розвитку
компетентнісних
якостей фахівців в
умовах професійного
становлення: тези IV
Міжнародної науковопрактичної
конференції. – Ізмаїл:
АА Тандем, 2020. 2124 с.
4. Ліпенков І.В.
Системи очищення
вихідних газів у
суднових
енергетичних
установках / Сучасні
енергетичні установки
на транспорті і технології та обладнання
для їх обслуговування.
10-та Міжнародна
науково-практична
конференція. Херсон:
ХДМА. – С.123-125
5. Липенков І.В.
Сучасні методи і
перспективи боротьби
з корозією в головних
двигунах. Пріорітетні
шляхи розвитку
науки: матеріали II
Міжнародної науковопрактичної
конференції. - Київ:
МЦНіД, 2020.- 42 с.
6. Липенков І.В.
Аналіз світового
досвіду використання
біологічного
дизельного палива
"Інноваційні підходи
розвитку
компетентнісних
якостей фахівців в
умовах професійного
становлення": тези IV
Міжнародної науковопрактичної
конференції. – Ізмаїл:
АА Тандем, 2020. 2124 с.
7. Липенков І.В.
Розробка методів
ремонту кавітаційних
руйнувань гребних
гвинтів
великотонажних
суден за допомогою
композитних
матеріалів./
Інформаційне
суспільство:
технологічні,
економічні та технічні
аспекти становлення.
Міжнародна наукова
інтернет-конференція.
Тернопіль. -2020. Вип.
52. Ч.1. С. 38-40
8. Липенков І.В.
Аналіз систем
очищення вихідних
газів у суднових
енергетичних
установках./
Інформаційне
суспільство:
технологічні,
економічні та технічні
аспекти становлення.
Міжнародна наукова

інтернетконференція.Тернопіл
ь. 2020. Випуск 53, Ч.
2. С. 56-58
9. Липенков І. В.
Аналіз систем
очищення відхідних
газів у суднових
енергетичних
установках./ Сучасні
підходи до
високоефективного
використання засобів
транспорту: матеріали
XI Міжн. наук.-практ.
конф. Запоріжжя: АА
Тандем, 2020. С. 118122 .
10. Ліпенков І. В.
Аналіз світового
досвіду епксплуатації
дейдвудних пристроїв
і їх елементів на
суднах різного
призначення. /
Інформаційне
суспільство:
технологічні,
економічні та технічні
аспекти становлення.
Тернопіль. 2020 р.
Вип. 54 Ч. 2. С. 77-79
П 16
1. Участь у
професійному
об’єднанні Institute of
Marine Engineering
Science & Technology
(IMarEST
Membership),
Membership number:
8080911
2. Первинна
профспілкова
організація ПРМУ
Дунайского інституту
НУ "Одеська морська
академія" квиток
№002890
П 17
Досвід практичної
роботи за
спеціальністю – 46
років
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
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ОК 01.
Англійська
мова

Академічна
відповідність:
Вчене звання: доцент
кафедри гуманітарних
дисциплін.
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.
Диплом спеціаліста,
спеціальність:
іноземні мови,

кваліфікація: учитель
французької і
англійської мов.
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
Відповідність
ліцензійним умовам:
П1
1. Zheliaskov V.,
Tymofieieva О.,
Kolmykova O.,
Chymshyr V.,
Karpushyna M.,
Bloshchynskyi I. WarmUp as a Means of
Fostering TargetLanguage 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, OctNov 2020 (skopus)
П2
1.Желясков В.Я.
Структура і сутність
професійної
компетентності
майбутнього
перекладача.
Науковий вісник
міжнародного
фахових видань
Міжнародного
гуманітарного
університету. Серія:
Філологія (рубрика:
Перекладознавство).
Збірник наукових
праць. Випуск 20 том
2. Міжнародний
гуманітарний
університет,
м.Одеса,2016 р. – С.
126 – 130.
2. Желясков В. Я.,
Чимшир В. І. Модель
виявлення та розвитку
здібностей студентів.
Науковий вісник
Інституту професійнотехнічної освіти
НАПН України.
Професійна
педагогіка. Київ :
НАПНУ, 2018. № 15.
С. 28–34.
3. Zheliaskov V.Ya.
Interdisciplinary
connections in the
future navigators’
training to professional
communication.
Інноваційна
педагогіка. Випуск 32
Том 1. С.80-83.
4. Желясков В.Я.
Сутність та специфіка
екстремальних умов
професійної
діяльності майбутніх
моряків. Міжнародні
Челпанівські
псвхолого-педагогічні
читання (у рамках ІХ
Міжнародного
фестивалю «Світ
психології:освіта,
наука,інновації»).
Вип.2, Т. І (24), 2019
р.С. 209-218.
5. Желясков В. Я.
Педагогічні умови
формування
готовності майбутніх
фахівців морської
галузі до професійної
комунікативної
взаємодії. Науковий

вісник Льотної
академії. Серія :
Педагогічні науки.
Кропивницький : ЛА
НАУ, 2019. Вип. 5. С.
337–343.
П3
1. 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.
2. 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. Желясков В.Я.
Навчальнопрактичний
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 С.
П6
Проведення
навчальних занять із
спеціальних
дисциплін іноземною
мовою.
1. 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,
condensers”, “Gas
Turbine". Навчальнометодичні 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.
2. Желясков В.Я.,
Романовська О.Р.,
Демченко О.М.,
Константинова Т.М.,
Тимофєєва О.Я.,
Тихонова І.Ю.
Mashinery. Types of
Marine Power Plants,
Diesel Electrical Power
Plant. Навчальнометодичні 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 с.)
П8
Відповідальний
виконавець науководослідного проекту
кафедри гуманітарних
дисциплін ДІ НУ
«ОМА» "Психологопедагогічні,
соціальнолінгвістичні
дослідження у процесі
підготовки
компетентних
фахівців морської
галузі" (державний
реєстраційний номер
0118U007604 з 01.19
по 12.22 рр.)
П 10
Завідувач кафедри
гуманітарних
дисциплін ДІ НУ
«ОМА». Наказ
ректора НУ «ОМА»
Міюсова М.В. №
199/вк від 30 серпня
2016 р.
П 13
1. 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,
condensers”, “Gas
Turbine". Навчальнометодичні 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.
2. Желясков В.Я.,
Романовська О.Р.,
Демченко О.М.,
Константинова Т.М.,
Тимофєєва О.Я.,
Тихонова І.Ю.
Mashinery. Types of
Marine Power Plants,
Diesel Electrical Power
Plant. Навчальнометодичні 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 с.
3. Желясков В.Я.,
Романовська О.Р.,
Демченко О.М.,
Константинова Т.М.,
Тимофєєва
О.Я.,Тихонова І.Ю.
Cooling System, Steam
Turbine Power Plant.
Навчально-методичні
розробки з
дисципліни
«Англійська мова за
професійним
спрямуванням» для
інтегрованого
вивчення розділів:
“Cooling System”,
“Steam Turbine Power
Plant” /Укл.:
Романовська О.Р.,
Желясков В.Я.,
Демченко О.М.,
Константинова Т.М.,
Тимофєєва
О.Я.,Тихонова І.Ю./ Ізмаїл,2019. -73 с.
4. Желясков В.Я.,
Романовська О.Р.,
Демченко
О.М.,Константинова
Т.М., Тимофєєва
О.Я.,Тихонова І.Ю.
Diesel Power Plant,
Nuclear Power
Plant//Навчальнометодичні 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.
5. Желясков В.Я.,
Колмикова О.О.
Collisions at sea.
Human improper
communications that
leads to
accidents/incidents at
sea Навчальнометодичний
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.
6.Желясков В.Я., Чиж
С.Г. Методичниі
рекомендації до
практичних занять та
самостійної роботи
курсантів/студентів з
навчальної
дисципліни
«Англійська мова» І-ІІ
курсу денної та
заочної форми
навчання
спеціальності 271
Річковий та морський
транспорт
спеціалізації
«Експлуатація
суднових
енергетичних
установок».
П 15
1. Желясков В.Я.
Формування
професійної
компетентності
майбутніх офіцерів
річкового та
морського флоту.Тези
VIII Міжнародної
науково-практичної
конференції "Сучасні
підходи до
високоефективного
використання засобів
транспорту". м. Ізмаїл,
7 грудня 2017 р. С.7274.
2. Желясков В.Я.
Щодо формування
комунікативних
навичок сучасних
фахівців флоту. Тези
ІХ Міжнародної
науково-практичної
конференції "Сучасні
підходи до
високоефективного
використання засобів

транспорту". м. Ізмаїл,
6-7 грудня 2018 р.
С.69-72.
3. Желясков В.Я.
Іншомовна
комунікативна
компетенція як
складова формування
професійної
компетентності
майбутнього фахівця
флоту. Матеріали Х
міжнародної науковопрактичної
конференції " Сучасні
підходи до
високоефективного
використання засобів
транспорту", м.
Ізмаїл,12-14 грудня
2019 р. С. 85-86.
4. Желясков В.Я.
Психологопедагогічний підхід до
проблеми розвитку
особистості у вищій
школі засобами
іноземної мови.
Міжнародна науковопрактична
конференція
«Гуманітарна наука
ХХІ століття: сучасні
виклики в галузі
права, освіти ,права та
поведінкових наук».
Матеріали заочної
міжнародної науковопрактичної
конференції ( м.
Чернігів, 06 листопада
2020 року). С. 304307.
5. 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
6. 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 : Видво НАДПСУ, 2017.
С.471-473.
7. 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.
П 16
Первинна
профспілкова
організація ПРМТУ
Дунайського інституту
Національного
університету «Одеська
морська академія»,
квиток № 002583
П 17
Досвід практичної
роботи за
спеціальністю 19 років
(стаж науковопедагогічної роботи).
Участь у Програмі
міжнародної та
національної
академічної
мобільності
(кредитної)
«Академічна
мобільність 2021» з 11
січня 2021 року. Наказ
директора ДІ НУ
«ОМА» Чимшир В.І.
№ 17/орг від
06.01.2021 р. Договір
09-20 н. від
09.12.2020 р.
306390

Суворов
Петро
Семенович

Професор,
Сумісництв
о

Дунайський
інститут
Національного
університету
"Одеська
морська
академія"

Диплом
доктора наук
ДH 001841,
виданий
30.06.1995,
Атестат
професора
ПPAP 000582,
виданий
05.03.1996
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ОК 31. Суднові
двигуни
внутрішнього
згоряння

Академічна
відповідність:
Вчене звання:
професор кафедри
суднових дизельних
установок та їх
технічної експлуатації
Науковий ступінь:
доктор технічних наук
Наукова
спеціальність: суднові
енергетичні
установки. Тема
дисертації: Динамика
процессов нагружения
главных судовых
среднеоборотных
дизелей.
Диплом спеціаліста,
спеціальність:
автоматизація
теплоенергетичних
процесів,
кваліфікація: інженер
– механік по
автоматизації
суднових силових
установок
Професійна
кваліфікація: механік
першого розряду
Почесне звання:
Заслужений
працівник освіти
України
Відповідність
ліцензійним умовам:
П3
Судовые двигатели

306294

Данилян
Анатолій
Григорійови
ч

Старший
викладач,
Основне
місце
роботи

Дунайський
інститут
Національного
університету
"Одеська
морська
академія"

10

ОК 31. Суднові
двигуни
внутрішнього
згоряння

внутреннего сгорания
и их техническая
эксплуатация: ученик
/П. С. Суворов/. –
Одесса: НУ «ОМА»,
2017. – 473 с.
П 17
Механік І-го розряду.
Президент ОАО
"УДП" з 1997 по 2007
роки. З 2007 року
член Дунайської
Комісії.
Академічна
відповідність:
Диплом спеціаліста,
спеціальність:
експлуатація суднових
силових установок,
кваліфікація: інженер
– судномеханік
Професійна
кваліфікація: механік
першого розряду
Керівник дипломних
робіт бакалавра зі
спеціалізації 271.02
Управління
судновими
технічними
системами і
комплексами
Підвищення
кваліфікації:
Програма 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.
Відповідність
ліцензійним умовам:
П1
Danylyan A. G., Maslov
I. Z., Tiron-Vorobiova
N. B., Romanovska O.
R. New Experience in
Reducing Harmful
Emissions in the
Exhaust Gases of
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resources”/ V. I.
Chimshyr, I. Z. Maslov,
O. M. Palagin, A. I.
Naydyonov /. – Ізмаїл:
ДІ НУ «ОМА», 2020. –
64 с.
2. Методичні вказівки
для виконання
лабораторних робіт з
дисципліни «Суднові
допоміжні установки і
системи та їх
експлуатація». /
уклад. В. І. Чимшир , І.
В. Власов, Р. О.
Разінкін/. - Ізмаїл: ДІ
НУ "ОМА", 2020. - 44
с.
3. Методичні
рекомендації до
виконання дипломної
роботи зі спеціалізації
експлуатація суднових
енергетичних
установок . Методичні
рекомендації для
курсантів та

студентів./уклад.
В.І.Чимшир, І.З.
Маслов, К.А.
Лихогляд, А.І.
Найдьонов /. - Ізмаїл:
ДІ НУ ОМА, 2018. - 34
с.
4. Методичні вказівки
для виконання
практичних робіт з
дисципліни «Суднові
допоміжні установки і
системи та їх
експлуатація»./ уклад.
В. І. Чимшир, І. В.
Власов, Р. О.
Разінкін/. - Ізмаїл: ДІ
НУ "ОМА, 2020. - 34 с.
П 14
Керівництво
переможцем І туру
Всеукраїнського
конкурсу студентських
наукових робіт
2018/2019 н. р. зі
спеціалізації
"Суднобудування та
водний транспорт":
Новицький І., курсант
ІІІ курсу спеціалізації
271.02 «УСТС і К».
Протокол засідання
конкурсної комісії ДІ
НУ «ОМА» №1 від
23.01.219 р.
П 15
1. Chimshir V. I., та ін.
New technological
scheme for dredging
process. International
jornal of engineering
and advanced
technology. -2019. Volume-9 Issue-2. - P.
185-190.
2. Maslov I.Z., Chimshir
V. I., та ін. Water
Hummer Technology
for Soil Destruction on
Dredgers //
International Journal of
Engineering and
Advanced Technology.
Volume-9 Issue-3,
Februar, 2020, P. 3570
- 3576. DOI:
10.35940/ijeat.C6368.0
29320
3. Чимшир В. І., та ін.
Енергетичні ресурси
Чорного моря:
невивчені загрози//
Чорноморська
безпека: Аналітичний
часопис. №1 (37). –
2020. - С. 82 - 88
4. Чимшир В. И.
Современный подход
к оценке безопасной
эксплуатации
морского судна. /
Сучасні підходи до
високоефективного
використання засобів
транспорту:
Матеріали XI Міжн.
наук.-практ. конф.
(Ізмаїл, 3-4 грудня
2020 р.) - Запоріжжя:
АА Тандем, 2020. С.
12-17

5. Чимшир В. И.
Современный подход
к оценке безопасной
эксплуатации
морского судна. /
Сучасні підходи до
високоефективного
використання засобів
транспорту: матеріали
XI Міжн. наук.-практ.
конф. (Ізмаїл, 3-4
грудня 2020 р.) Запоріжжя: АА
Тандем, 2020.c. 12-17
6. Tiron-Vorobiova N.,
Danylyan A., Chymshyr
V., Maslov I.,
Naydyonov A. and
Romanovska O.
Scientific Impact On
The Fighting Invasive
Species In The Ballast
Water Of Seagoing
Vessels/ 36th IBIMA
Conference: 4-5
November 2020, Spain:
Granada. Р. 10533 –
10537
П 16
1. Участь у
професійному
об’єднанні IMarEST –
Insititute of Marine
Engineering, Science
and Technology
Институт морской
техники, науки и
технологии
(ИМАРЕСТ)
(Сертифікат від
08.05.2018).
2. Первинна
профспілкова
організація ПРМТУ
Дунайського інституту
Національного
університету «Одеська
морська академія»,
квиток № 002574.
П 17
Досвід практичної
роботи за
спеціальністю – 18
років
П 18
Наукове
консультування
Приватного
акціонерного
товариства
«Українське
Дунайське
пароплавство»
(Договір 185 СЕФ від
03.03.2018)
306307

Палагін
Олександр
Миколайови
ч

Доцент,
Основне
місце
роботи

Дунайський
Диплом
інститут
кандидата наук
Національного
ДK 055304,
університету
виданий
"Одеська
16.12.2019
морська
академія"

1

ОК 32. Суднові
допоміжні
установки і
системи

Академічна
відповідність:
Науковий ступінь:
кандидат технічних
наук.
Наукова
спеціальність:
експлуатація та
ремонт засобів
транспорту. Тема
дисертації:
Вдосконалення
системи
вивантаження
баластної води на

погружних морських
суднах
Диплом спеціаліста,
спеціальність:
експлуатація суднових
силових установок,
кваліфікація: інженер
– судномеханік
Професійна
кваліфікація: механік
першого розряду
Керівник дипломних
робіт бакалавра зі
спеціалізації 271.02
Управління
судновими
технічними
системами і
комплексами
Підвищення
кваліфікації:
The international
internship "Logistics
management and sea
transport" 01.07.2019 30.09.2019, SocioTechnical University in
Radom (Poland) and
Logistics Research and
Application Center of
Beykoz University
(Turkey); Certificate
№027/0107
Відповідність
ліцензійним умовам:
П1
1. Malahov A., Gudilko
G., Palagin О., та ін.
Efficiency improvment
of ships operation by
waterfuel emulsion
using. // EasternEuropean Journal of
Enterprise
Technologies. 2016.
№3/8 ( 81 ). С. 48-53.
2. Iasechko M.,
Chimshir V., Kaliakin
S., Grischenko O.,
Minko N., Palagin O.
Space-phase-frequency
control of signals in
means of generating
electromagnetic
radiation//
International Journal of
Advanced Trends in
Computer Science and
Engineering. 2020,
Volume 9, Issue 5, P.
8575-8579
3. Piskunov S., Iasechko
M., Minko N.,
Dolomakin Y., Palagin
O., та ін. Taking into
account the correlated
errors of measurements
when estimating
parameters of object
trajectory at mechanical
movement //
International Journal of
Emerging Trends in
Engineering Research.
Volume 8, Issue 9,
September 2020, P.
5603-5606
П.2
1. Палагин А.Н.

Основные принципы
новой технологии
проведения
балластных
операциий на судах
погружного типа //
Вісник Херсонського
національного
технічного
університету. 2016. №
2(57). С. 221-229.
2. Malahov A., Gudilko
R., Palagin A., та ін.
Efficiency improvement
of ships operation by
water-fuel emulsion
using // ВосточноЕвропейский журнал
передовых
технологий./ ЧП
"Технолог. центр",
Укр. гос. ун-т ж.-д.
трансп. – Харьков.
2016. № 3 (8). С. 4853.
3. Палагин А. Н.
Технологическая
схема системы
балластировки судов
погружного типа
semi–submersible
heavy–lift // Вісник
Херсонського
національного
технічного
університету. 2016. №
4(59). – С. 230-241.
4. Палагин А.Н. Метод
устранения
воздушных пробок
внутри балластных
танков // Науковий
вісник НЛТУ України.
– 2017. – № 27 (5). –
С. 109–113.
5. Малахов А.В.,
Палагин А.Н., та ін.
Моделирование
процесса разрушения
воздушных пузырей
при заполнении
замкнутых объемов //
Вісник Херсонського
національного
технічного
університету. – 2017. –
№ 2(61). – С. 76–83.
6. Малахов А. В.,
Палагин А. Н., та ін.
Моделирование
процесса разрушения
воздушных пузыреи
при заполнении
замкнутых объемов//
Вісник Херсонського
національного
технічного
університету. - 2017. № 2. - С. 76-83.
7. Malahov A., Palagin
A., та ін. Improvement
of ship ballasting
system //
Технологический
аудит и резервы
производства. 2017. №
4/1 (36). С. 25-29. DOI:
10.15587/23128372.2017.109087
П3
Сучасні підходи до

високоефективного
використання засобів
транспорту.
Колективна
монографія /за
загальною редакцією
В. Чимшир/. - Ізмаїл:
ДІ НУ "ОМА" 2020 Київ: Міленіум, 2020.
- 472 с.
П 13
1. Course of lectures on
discipline “Safety
exploitation of ships
pover plants and
systems and
management of the
engine department
resources”/ for editors
V. I. Chimshyr, I. Z.
Maslov, O. M. Palagin,
A. I. Naydyonov. /. –
Ізмаїл: ДІ НУ «ОМА»,
2020. – 64 с.
2. Конспект лекцій з
дисципліни «Суднові
допоміжні установки і
системи та їх
експлуатація» / уклад.
Палагін О. М./. –
Ізмаїл: ДІ НУ «ОМА».
2020. 155 с.
3. Методичні вказівки
для виконання
лабораторних робіт з
дисципліни «Суднові
допоміжні установки і
системи та їх
експлуатація» / уклад.
Палагін О. М.,
Бондаренко В. В. /. –
Ізмаїл: ДІ НУ «ОМА».
2020. 48 с.
4. Методичні вказівки
для виконання
практичних робіт з
дисципліни «Суднові
допоміжні установки і
системи та їх
експлуатація» / уклад.
Палагін О. М.,
Бондаренко В. В. /. –
Ізмаїл: ДІ НУ «ОМА».
2020. 46 с.
П 15
1. Маслов І.З. Палагін
О. М. Підвищення
надійності
експлуатації морських
суден за рахунок
застосування
гідроаеродинамічних
процессів / Сучасні
підходи до
високоефективного
використання засобів
транспорту.
Матеріали VII
Всеукраїнської
науково – практичної
конференції. – Ізмаїл:
ДІ НУ “ОМА”, 2016. –
С. 116-122
2. Малахов А.В.,
Палагін А.Н. Система
стабилизации судов
типа HEAVY–LIFT /
Сучасні енергетичні
установки на
транспорті і технології
та обладнання для їх

обслуговування
СЕУТТОО–2016.
Матеріали 7 – мої
Міжнародної науково
– практичної
конференції. –
Херсон: ХДМА, 2016 –
259 С.
3. Малахов А.В.,
Палагин А.Н., та ін.
Изучение процесса
разрушения
движущихся
воздушных каверн
внутри заполненных
балластных танков
судов погружного
типа SEMI–
SUBMERSIBLE
HEAVY–LIFT
/Річковий та
морський флот:
експлуатація і ремонт:
матеріали науковотехнічної конференції,
Частина 1. Одеса : НУ
“ОМА”, 2017. 279 с.
4. Малахов А. В.,
Палагин А. Н. Метод
устранения
воздушных пробок
внутри балластных
танков судов
погружного типа /
Транспорт: механічна
інженерія,
експлуатація,
матеріалознавство.
Міжнародна науковотехнічна конференція.
- Херсон : ХДМА, 2017.
- С. 84-86
5. Палагін О.М.
Впровадження
інноваційних методів
в питаннях безпеки
під час вантажнорозвантажувальних
операцій на суднах
погружного типу /
Інноваційні підходи
розвитку
компетентнісних
якостей фахівців в
умовах професійного
становлення: тези IV
Міжнародної науковопрактичної
конференції. – Ізмаїл:
АА Тандем, 2020. – С.
260 - 262.
П 16
Член Первинної
профспілкової
організації ПРМТУ
Дунайського інституту
Національного
університету «Одеська
морська академія»,
членський квиток №
002894
П 17
Досвід практичної
роботи за
спеціальністю 17
років. Механік
першого розряду з
2014 р. Диплом
№12395/2014/01 від
01.12.2014 р.

306302

Разінкін
Роман
Олександров
ич

Старший
викладач,
Основне
місце
роботи

Дунайський
інститут
Національного
університету
"Одеська
морська
академія"

Диплом
магістра,
Одеська
національна
морська
академія, рік
закінчення:
2014,
спеціальність:
100302
Експлуатація
суднових
енергетичних
установок
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ОК 32. Суднові
допоміжні
установки і
системи

Академічна
відповідність:
Диплом магістра,
спеціальність:
експлуатація суднових
енергетичних
установок,
кваліфікація: магістр
суднової енергетики
Диплом бакалавра,
спеціальність:
морський та річковий
транспорт,
кваліфікація: суднової
енергетики
Професійна
кваліфікація: механік
третього розряду
Керівник дипломних
робіт бакалавра зі
спеціалізації 271.02
Управління
судновими
технічними
системами і
комплексами
Підвищення
кваліфікації:
1. The international
postgraduate practical
internship programme
«Maritime education
and training
innovations in the
European higher
education area» 08.10.
2018 - 31.10.2018
Lithuanian Maritime
Academy; Certificate №
2018/23.
2. The international
internship "Logistics
management and sea
transport" 01.07.2019 30.09.2019, SocioTechnical University in
Radom (Poland) and
Logistics Research and
Application Center of
Beykoz University
(Turkey); Certificate
№025/0107
Відповідність
ліцензійним умовам:
П3
1. Устрій суднових
котельних установок
та їхня безпечна
експлуатація.
Навчальний
посібник./ уклад./
уклад. Лихогляд К.А.,
Маслов І.З., Разінкін
Р.О., Найдьонов А.І. /.
– Одеса – 2018, 158с.
2. Сучасні підходи до
високоефективного
використання засобів
транспорту.
Колективна
монографія /за
загальною редакцією
В. Чимшир/. - Ізмаїл:
ДІ НУ "ОМА" 2020 Київ: Міленіум, 2020.
472 с.
П 10
Відповідальний
секретар відбіркової

комісії ДІ НУ «ОМА».
Наказ НУ «ОМА»
№611 від 26.12.2019 р.
П 13
1. Методичні
рекомендації до
виконання курсової
роботи з дисципліни
«Суднові турбінні і
котельні установки»./
уклад. А. І. Бриль, С.
М. Шакун, К. А.
Лихогляд, А. І.
Найдьонов, Р. О.
Разінкін /. – Ізмаїл:
ДІ НУ "ОМА", 2020 . 28 с.
2. Методичні
рекомендації до
виконання курсового
проекту з дисципліни
«Суднові турбінні і
котельні установки»./
уклад. К. А Лихогляд.,
А. І.Найдьонов, Р. О.
Разінкін /. – Ізмаїл:
ДІ НУ "ОМА", 2020. 50 с.
3. Методичні
рекомендації до
виконання
розрахунковографічної роботи з
дисципліни «Суднові
турбінні і котельні
установки» на тему:
«Тепловий
розрахунок турбіни
утилізаційного
турбогенератора»./
уклад. А. І .Бриль, С.
М. Шакун, К. А.
Лихогляд, А. І.
Найдьонов, Р. О.
Разінкін /. – Ізмаїл: ДІ
НУ "ОМА", 2020 . - 28
с.
4. Методичні вказівки
для виконання
практичних робіт з
дисципліни «Суднові
допоміжні установки і
системи та їх
експлуатація». /
уклад. Чимшир В. І.,
Власов І. В., Разінкін
Р. О. /. – Ізмаїл: ДІ НУ
"ОМА", 2020 . - 34 с.
5. Методичні вказівки
для виконання
лабораторних робіт з
дисципліни «Суднові
допоміжні установки і
системи та їх
експлуатація»./уклад.
Чимшир В. І., Власов
І. В., Разінкін Р. О. /. –
Ізмаїл: ДІ НУ "ОМА",
2020 . - 44 с.
П 15
1. Разінкін Р. О.
Ресурсозберігаюча
експлуатація суднових
дизелів на основі
трибомоніторингу
моторного мастила/
Сучасі підходи до
високоефективного
використання засобів
транспорту.
Матеріали VІІІ

Міжнародної науковопрактичної
конференції. Ізмаїл:
ДІ НУ "ОМА", 2017. –
С.196-199
2. Razinkin R. Analysis
of the possibility for the
development of fourcycle engines man for
the cruise fleet. /
Сучасні підходи до
високоефективного
використання засобів
транспорту.
Матеріали ІХ
Міжнародної науковопрактичної
конференції.
Запоріжжя: АА
Тандем, 2018. С.191 193
3. Razinkin R., та ін.
Shipboard diesel
engines resourcessaving operation based
on lubrication oil
tribomonitoring. /The
Third International
scientific congress of
scientists of Europe.
Vienna: Premier
Publishing s.r.o., 2019. P. 572-576.
4. Разінкін Р. О.
Імітаційна модель
накопичення
продуктів зносу у
відпрацьованій
циліндровій оливі./
Сучасні підходи до
високоефективного
використання засобів
транспорту. /
Матеріали X
Міжнародної науковопрактичної
конференції./За
загальною редакцією
Турлак Л.П./ –
Запоріжжя: АА
Тандем, 2019. С. 190192
5. Лихогляд К.А.,
Разінкін Р.О. Аналіз
використання
альтернативних видів
палива на суднах
світового флоту./
Інноваційні підходи
розвитку
компетентнісних
якостей фахівців в
умовах професійного
становлення: тези IV
Міжнародної науковопрактичної
конференції. Ізмаїл:
АА Тандем, 2020. – С.
19-21.
6. Лихогляд К.А.,
Разінкін Р.О,
Журавльов С. В.
Альтернативні види
палива. Метанол та
диметиловий ефір у
якості замінників
палива для ДВЗ. /
Cучасні підходи до
високоефективного
використання засобів
транспорту: матеріали

ХІ Міжнародної
науково-практичної
конференції.
Запоріжжя: АА
Тандем, 2020. С. 253257
П 16
1. Участь у
професійному
об’єднанні IMarEST –
Insititute of Marine
Engineering, Science
and Technology
Институт морской
техники, науки и
технологии
(ИМАРЕСТ).
Сертифікат №311
2. Первинна
профспілкова
організація ПРМТУ
Дунайського інституту
Національного
університету «Одеська
морська академія»,
квиток № 002578
П 17
Досвід науковопедагогічної роботи 5
років.
306285

Лихогляд
Костянтин
Андрійович

Доцент,
Основне
місце
роботи

Дунайський
інститут
Національного
університету
"Одеська
морська
академія"
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ОК 33. Суднові
турбінні та
котельні
установки

Академічна
відповідність:
Вчене звання: доцент
кафедри
загальнонаукових та
технічних дисциплін
Диплом спеціаліста,
спеціальність:
експлуатація суднових
силових установок,
кваліфікація: інженер
– механік
Професійна
кваліфікація: механік
першого розряду
Керівник дипломних
робіт бакалавра зі
спеціалізації 271.02
Управління
судновими
технічними
системами і
комплексами
Підвищення
кваліфікації:
Прорама підвищення
кваліфікації
(стажування) на
кафедрі суднової
теплоенергетики
Національного
університету «Одеська
морська академія» з
11.03.2019 по
11.04.2019. Наказ
ректора НУ «ОМА»
№146 від 11.03.2019 р.
Довідка №216 від
12.04.2019 р.
Відповідність
ліцензійним умовам:
П3
1. Устрій суднових
котельних установок
та їхня безпечна
експлуатація.
Навчальний
посібник./ уклад.

Лихогляд К.А., Маслов
І.З., Разінкін Р.О.,
Найдьонов А.І. /. –
Одеса – 2018, 158с.
2. Суднові турбінні
установки / Лихогляд
К. А., Кар’янський С.
А.,Чимшир В. І.,
Мусоріна М. О./ Навчальний посібник.
- Одеса: НУ «ОМА»,
2020. - 241 с.
3. Сучасні підходи до
високоефективного
використання засобів
транспорту.
Колективна
монографія /за
загальною редакцією
В. Чимшир/. - Ізмаїл:
ДІ НУ "ОМА" 2020 Київ: Міленіум, 2020.
- 472 с.
П 10
1. Керівник курсів
підвищення
кваліфікації на
Ізмаїльському
факультеті. Наказ
«ОНМА» №254 від
11.06. 2010 р.
2. Керівник
структурного
підрозділу
"Професійна
підготовка,
перепідготовка та
підвищення
кваліфікації моряків".
Наказ ДІ НУ «ОМА»
№627/орг від
27.12.2019 р.
П 13
1. Методичні
рекомендації до
виконання курсової
роботи з дисципліни
«Суднові турбінні і
котельні установки». /
уклад. Бриль А. І.,
Шакун С. М.,
Лихогляд К. А.,
Найдьонов А. І.,
Разінкін Р. О. /. –
Ізмаїл: ДІ НУ "ОМА",
2020. 28 с.
2. Методичні
рекомендації до
виконання курсового
проекту з дисципліни
«Суднові турбінні і
котельні установки»./
уклад. Лихогляд К. А.,
Найдьонов А. І.,
Разінкін Р. О./. Ізмаїл: ДІНУ "ОМА",
2020. 50 с.
3. Методичні
рекомендації до
виконання
розрахунковографічної роботи з
дисципліни «Суднові
турбінні і котельні
установки» на тему:
«Тепловий
розрахунок турбіни
утилізаційного
турбогенератора»./
уклад. Бриль А. І.,
Шакун С. М.,

Лихогляд К. А.,
Найдьонов А. І.,
Разінкін Р. О. /. –
Ізмаїл: ДІ НУ "ОМА",
2020. 28 с.
П 15
1. Лихогляд К. А.,
Маслов І. З. Обробка
палива та поводження
з ним на борту /
Сучасні підходи до
високоефективного
використання засобів
транспорту.
Матеріали VІІІ
Міжнародної ауковопрактичної
конференції. Ізмаїл:
ДІ НУ "ОМА", 2017. С.
151 - 155
2. Маслов І.З.,
Лихогляд К.А.
Підвищення
ефективності
експлуатації СЕУ
шляхом використання
вторинних
енергоресурсів ГД. /
Сучасні підходи до
високоефективного
використання засобів
транспорту.
Матеріали ІХ
Міжнародної науковопрактичної
конференції. –
Запоріжжя: АА
Тандем. – 2018. –
С.155-156
3. Лихогляд К.А.,
Маслов І.З.,
Постоленко С.П.,
Найденов А.І. Система
глубокой утилизации
тепла (СГУТ) в целях
уменьшения рас хода
топлива, снижение
выбросов и влияние
на расчетный
показатель
энергетической
эффективности судна
(EEDI) / Матеріали
міжнародної науковопрактичної
конференції. Ізмаїл:
ДІ НУ "ОМА", 2019.
С.145-147
4. Малахов О.В.,
Колегаєв М.О.,
Бражнік І.Д.,
Лихогляд К.А.
Характеристики
процесу тепломасопереносу в
застосуванні до
вентиляції інертними
газами вантажних
трюмів танкерів. /
Сучасні підходи до
високоефективного
використання засобів
транспорту. /
Матеріали X
Міжнародної науковопрактичної
конференції./За
загальною редакцією
Турлак Л.П./ –
Запоріжжя: АА
Тандем, 2019. С.160-

164
5. Лихогляд К.А.,
Разінкін Р.О. Аналіз
використання
альтернативних видів
палива на суднах
світового флоту /
Інноваційні підходи
розвитку
компетентнісних
якостей фахівців в
умовах професійного
становлення: тези IV
Міжнародної науковопрактичної
конференції. Ізмаїл:
АА Тандем, 2020. – С.
19 - 21.
П 16
Первинна
профспілкова
організація ПРМТУ
Дунайського інституту
Національного
університету «Одеська
морська академія»,
квиток № 002585.
П 17
Досвід практичної
роботи за
спеціальністю 34
роки. Механік
першого розряду з
1992 р. Диплом
№161/1992
306294

Данилян
Анатолій
Григорійови
ч

Старший
викладач,
Основне
місце
роботи

Дунайський
інститут
Національного
університету
"Одеська
морська
академія"

10

ОК 34. Теорія
та засоби
управління
судновими
енергетичними
установками

Академічна
відповідність:
Диплом спеціаліста,
спеціальність:
експлуатація суднових
силових установок,
кваліфікація: інженер
– судномеханік
Професійна
кваліфікація: механік
першого розряду
Керівник дипломних
робіт бакалавра зі
спеціалізації 271.02
Управління
судновими
технічними
системами і
комплексами
Підвищення
кваліфікації:
Програма 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.
Відповідність
ліцензійним умовам:
П1
1. Danylyan A. G.,
Maslov I. Z., TironVorobiova N. B.,
Romanovska O. R. New

Experience in Reducing
Harmful Emissions in
the Exhaust Gases of
Marine Diesels //
Journal of Ecological
Engineering. Volume
21, Issue 6, 2020. P. 161
– 168.
П2
1. Маслов И.З.,
Данилян А.Г., та ін.
Установка для
очистки балластных
вод.// Екологічні
науки: науковопрактичний журнал. –
К.: ДЕА, 2019. - №2
(25). – С. 104-108
2. 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
3. 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
4. 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
5. Данилян А.Г.,
Парфьонова О.Р.,
Захарова О.В. On the
question of the freedom
of the peoples of the
Bessarabia// Науковий
вісник, збірник
наукових праць: Гілея.
- № 121 (56). - 2017. –
С. 20-25.
П3
Сучасні підходи до
високоефективного
використання засобів
транспорту.
Колективна
монографія /за
загальною редакцією
В. Чимшир /. - Ізмаїл:
ДІ НУ "ОМА" 2020 -

Київ: Міленіум, 2020.
472 с.
П 12
1. Чимшир В.І.,
Маслов І.З. Данилян
А.Г., Тірон-Воробйова
Н.Б., Ракитська Н.М.
Спосіб знезараження і
очищення баластної
води. Патент на
корисну модель №
142319, 25.05.2020.
https://base.uipv.org/s
earchINV/search.php?
action=viewdetails&IdC
laim=268628
2. Чимшир В.І.,
Маслов І.З. Данилян
А.Г., Тірон-Воробйова
Н.Б., Ракитська Н.М.
Спосіб знезараження і
очищення баластної
води й установка для
його здійснення.
Патент на винахід №
122318, 12.10.2020.
https://base.uipv.org/s
earchINV/search.php?
action=viewdetails&IdC
laim=271632
П 14
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. 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 р.
П 15
1. 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 науковопрактичної
конференції./За
загальною редакцією
Турлак Л.П./ –

Запоріжжя: АА
Тандем, 2019. С. 63-66
2. 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 науковопрактична
конференція. Херсон:
ХДМА, 2019. С. 24 – 27
3. Данилян А. Г., тас
ін. Шляхи зниження
шкідливих викидів в
газах суднових
дизелів/ Proceesings of
the III International
scientific and practical
conference.
International scientific
and practical
conference. - Dubai
UAE: RS Global. – June
28, 2017. – Vol. 2. №7. – P. 24-31.
4. Данилян А. Г. Нова
ера каталізатора
палива в зниженні
шкідливих викидів на
світовому транспорті/
Сучасні підходи до
високоефективного
використання засобів
транспорту.
Матеріали IX
Міжнародної науковопрактичної
конференції. –
Запоріжжя: АА
Тандем, 2018. – С.3942
5. 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
П 16
Участь у
професійному
об’єднанні IMarEST –
Insititute of Marine
Engineering, Science
and Technology
Институт морской
техники, науки и
технологии
(ИМАРЕСТ) №
8081019
П 17
Досвід практичної
роботи за
спеціальністю 34
роки. Механік
першого розряду з
2002 р. Диплом
№00374/2002/01 від
21.08.2002

381063

Биковець
Наталя
Петрівна

Доцент,
Суміщення

Дунайський
Диплом
інститут
кандидата наук
Національного
ДK 039876,
університету
виданий
"Одеська
15.03.2007,
морська
Атестат
академія"
доцента AД
005875,
виданий
26.11.2020
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П 18
Консультує НПФ ООО
«ЕКО-АВТО-ТИТАН».
Довіреність №01/10
від 01 жовтня 2016 р.
ОК 35.
Академічна
Термогідродин відповідність:
амічні процеси Вчене звання: доцент
кафедри загально
наукових дисциплін
Науковий ступінь:
кандидат технічних
наук. Наукова
спеціальність:
технічна теплофізика
та промислова
теплоенергетика.
Диплом спеціаліста,
спеціальність:
промислова екологія
та охорона
навколишнього
природного
середовища,
Кваліфікація:
Інженер-хіміктехнолог;
Сертифікат з
англійської мови (на
рівні не нижче В2)
Підвищення
кваліфікації:
1. Програма
підвищення
кваліфікації
(стажування) на
кафедрі теоретичноі
маханіки
Національного
університету «Одеська
морська академія»,
наказ ректора № 541
від 15.11.2019р. Термін
підвищення
кваліфікації
(стажування) з
18.11.2019 по
18.12.2019 р
2. Lithuanian Maritime
Academy (certificate
2018/3 Maritime
education and training
innovations in the
European higher
education area.
31.10.2018).
Відповідність
ліцензійним умовам:
П1
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.

П2
1. Биковець Н.П.
Новий підхід до
очищення суднових
лляльних вод //
Збірник наукових
праць Національного
університету
кораблебудування ім.
адмірала Макарова. –
2019. – №3, С. 70-75.
2. Биковець Н.П.
Додатковий шлях до
скорочення викидів
парникових газів під
час експлуатації судна
// Вчені записки
Таврійського
Національного
університету ім.
В.І.Вернадського.
Серія: Технічні науки.
– 2020. Т. 31(70). –
№1, С. 17-21.
3. Биковець Н.П.,
Кірсанова В.В., Черкас
О.А. Наслідки
глобального
потепління для
внутрішніх водних
шляхів: тенденція
зміни рівня води
річки Дунай // Вчені
записки Таврійського
Національного
університету ім.
В.І.Вернадського.
Серія: Технічні науки.
– 2020. Т. 31(70). –
№3, С. 90-97.
4. Кірсанова В.В.,
Биковець Н.П.,
Чумаченко М.М.,
Бражник І.Д.
Нафтошлам
судноплавства як
елемент біодеградації
нафтового
забруднення світового
океану // Вчені
записки Таврійського
Національного
університету ім.
В.І.Вернадського.
Серія: Технічні науки.
– 2020. Т. 31(70). –
№4, С. 227-232.
5. Кірсанова В.В.,
Биковець Н.П.,
Бражник І.Д.
Енергоефективність
морських суден як
важливий елемент
декарбонізації
атмосфери //
Екологічні науки. –
2020. – №6 (33), С.
115-119.
П3
1. Биковець Н.П.,
Романовська О.Р .
Аналіз та
модернізація
установки для
очищення суднових
лляльних вод методом
флотації / СУЧАСНІ
ПІДХОДИ ДО
ВИСОКОЕФЕКТИВНО
ГО ВИКОРИСТАННЯ
ЗАСОБІВ

ТРАНСПОРТУ.
Колективна
монографія /за
загальною редакцією
В. Чимшир / - Київ:
Міленіум, 2020.- С.
279-291
2. O.Cherkas, N. TironVorobiova, 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 //
Monografie –
Politechnika Lubelska.
WATER SUPPLY AND
WASTEWATER
DISPOSAL. Designing,
Construction,
Operation and
Monitoring. Edited by
Henryk Sobczuk, Beata
Kowalska. – 2020. С.
33-54. Міжнародне
видання.
П 10
Організаційна робота
у закладах освіти на
посаді завідуючого
кафедри
загальнонаукових
дисциплін
Дунайського інституту
Національного
університету «Одеська
морська академія».
Наказ №188/вк від
31.08.2020
П 15
1. Быковец Н.П.
Переверза М.П.
Применение
альтернативних
источников энергии в
современном
судоходстве // VІІ
Всеукраїнської
науково-практичної
конференції
Дунайського інституту
НУ «Одеська морська
академія» «Сучасні
підходи до
високоефективного
використання засобів
транспорту», Україна,
Ізмаїл, 8 грудня 2016,
С. 12-13.
2. Быковец
Н.П.Модернизация
судовой установки для
очистки льяльных вод
с применением
сепарации // IХ
Міжнародної науковопрактичної
конференції
Дунайського інституту
НУ «Одеська морська
академія», Україна,
Ізмаїл, 6-7 грудня
2018, С. 21-23.
3. Быковец Н.П.,
Данилян А.Г.,
Кирсанова В.В.,
Тирон-Воробьёва Н.Б.
Декарбонизация

атмосферы при
эксплуатации водного
транспорта // VIII
International Scientific
and Practical
Conference
"International Trends
in Science and
Technology", Польша,
Варшава, 25 декабря
2018г., Том 2, С. 6-9.
4. Bykovets N.P.,
Romanovska O.R.,
Kapatsyna I.I. New
Methods of Bilge Water
Treatment / Н.П.
Биковець, О.Р.
Романовська, І.І.
Капацина // Х
Міжнародної науковопрактичної
конференції
Дунайського інституту
НУ «Одеська морська
академія» «Сучасні
підходи до
високоефективного
використання засобів
транспорту», Україна,
Ізмаїл, 12-14 грудня
2019, С. 26-28.
5. Биковець Н.П.
Аналіз внеску відомих
математиків на
формування
навчальної
дисципліни
«Теоретична
механіка» // ІV
Міжнародної науковопрактичної
конференції
Дунайського інституту
НУ «Одеська морська
академія»
«Інноваційні підходи
розвитку
компетентнісних
якостей фахівців в
умовах професійного
становлення»,
Україна, Ізмаїл, 23-24
квітня 2020, С. 190194.
П 16
Первинна
профспілкова
організація ПРМТУ
Дунайського інституту
Національного
університету «Одеська
морська академія»,
квиток № 002543
П 17
Досвід практичної
роботі за
спеціальністю 11 років
306305

Генчев
Валентин
Володимиро
вич

Старший
викладач,
Основне
місце
роботи

Дунайський
інститут
Національного
університету
"Одеська
морська
академія"

2

ОК 36.
Технічне
обслуговуванн
я, діагностика і
ремонт
суднових
технічних
засобів

Академічна
відповідність:
Диплом спеціаліста,
спеціальність: суднові
силові установки,
кваліфікація: інженер
– механік
Професійна
кваліфікація: механік
першого розряду
Керівник дипломних
робіт бакалавра зі

спеціалізації 271.02
Управління
судновими
технічними
системами і
комплексами
Підвищення
кваліфікації:
Програма підвищення
кваліфікації
(стажування) на
кафедрі суднової
теплоенергетики
Національного
університету "Одеська
морська академія" з 21
грудня 2020 р. по 21
січня 2021 р. Наказ
ректора №497 від
15.12.2020 р. Довідка
№118 від 23 лютого
2021 р.
Відповідність
ліцензійним умовам:
П3
1. Сучасні підходи до
високоефективного
використання засобів
транспорту.
Колективна
монографія /за
загальною редакцією
В. Чимшир/. - Ізмаїл:
ДІ НУ "ОМА" 2020 Київ: Міленіум, 2020.
472 с.
П 14
1. Керівник
постінодіючого
наукового
курсантського гуртка
«Технологія
відновлення
трубопроводів
суднових систем».
Протокол засідання
кафедри СЕУ і С №2
від 23.09.2019 р.
(2019-2020 н.р.), №3
від 26.10.2020 р.
(2020-2021 н.р.).
П 16
Член профспілки
робітників морського
транспорту України.
Членський квиток TU
№ 0701568
П 17
Досвід практичної
роботи за
спеціальністю 27
років. Механік
першого розряду з
2006 р. Диплом
№00467/2006/01 від
13.06.2006.
306295

Власов Ігор
Валерійович

Старший
викладач,
Основне
місце
роботи

Дунайський
інститут
Національного
університету
"Одеська
морська
академія"

Диплом
магістра,
Одеська
національна
морська
академія, рік
закінчення:
2013,
спеціальність:
100302
Експлуатація
суднових
енергетичних

7

ОК 38.
Технологія
використання
робочих
речовин

Академічна
відповідність:
Диплом магістра,
Спеціальність:
Експлуатація
суднових
енергетичних
установок,
Кваліфікація: магістр
суднової енергетики;
Диплом бакалавра,
спеціальність:
морський та річковий

установок

транспорт,
кваліфікація: механік (судновий)
Керівник дипломних
робіт бакалавра зі
спеціалізації 271.02
Управління
судновими
технічними
системами і
комплексами
Підвищення
кваліфікації:
Програма підвищення
кваліфікації
(стажування) на
кафедрі суднової
теплоенергетики
Національного
університету «Одеська
морська академія» з
11.03.2019 по
11.04.2019. Наказ
ректора №146 від
11.03.2019. Довідка
№217 від 12.04.2019 р.
Відповідність
ліцензійним умовам:
П3
1. Сучасні підходи до
високоефективного
використання засобів
транспорту.
Колективна
монографія /за
загальною редакцією
В. Чимшир/. - Ізмаїл:
ДІ НУ "ОМА" 2020 Київ: Міленіум, 2020.
472 с.
П 13
1. Конспект лекцій з
дисципліни "Технічне
використання
суднових технічних
засобів і безпечне
несення вахти" для
курсантів та студентів
спеціальності
6.070104 "Морський
та річковий
транспорт". / уклад.
Маслов І. З., Власов І.
В. /. – Ізмаїл: ДІ НУ
"ОМА", 2019. 74 с.
2. Методичні вказівки
для виконання
практичних робіт з
дисципліни
«Технологія
використання
робочих
речовин»./уклад.
Мельников Б. П.,
Власов І. В. /. – Ізмаїл:
ДІ НУ "ОМА", 2020. 51
с.
3. Методичні вказівки
для виконання
практичних робіт з
дисципліни «Технічне
використання
суднових технічних
засобів і безпечне
несення вахти».
/уклад. Маслов І. З.,
Власов І. В. /. – Ізмаїл:
ДІ НУ "ОМА, 2020. 75
с.

4. Методичні вказівки
для виконання
лабораторних робіт з
дисципліни
«Технологія
використання
робочих речовин». /
уклад. Мельников Б.
П., Власов І. В. /. –
Ізмаїл: ДІ НУ "ОМА,
2020. 58 с.
5. Конспект лекцій з
дисципліни
«Технологія
використання
робочих речовин»./
уклад. Мельников Б.
П., Власов І. В./. –
Ізмаїл: ДІ НУ "ОМА,
2020. 81 с.
6. Методичні вказівки
для самостійного
вивчення дисципліни
«Технологія
використання
робочих речовин». /
уклад. Мельников Б.
П., Власов І. В. /. –
Ізмаїл: ДІ НУ "ОМА,
2020. 14 с.
7. Методичні вказівки
для виконання
самостійної роботи з
дисципліни «Технічне
використання
суднових технічних
засобів і безпечне
несення вахти»./
уклад. Маслов І. З.,
Власов І. В. /. – Ізмаїл:
ДІ НУ "ОМА, 2020. 14
с.
8. Методичні вказівки
для виконання
практичних робіт з
дисципліни «Суднові
допоміжні установки і
системи та їх
експлуатація»./уклад.
Чимшир В. І., Власов
І. В., Разінкін Р. О. / Ізмаїл: ДІ НУ "ОМА,
2020. 34 с.
9. Методичні вказівки
для виконання
лабораторних робіт з
дисципліни «Суднові
допоміжні установки і
системи та їх
експлуатація»./уклад.
Чимшир В. І., Власов
І. В., Разінкін Р. О. /. –
Ізмаїл: ДІ НУ "ОМА,
2020. 14 с.
П 14
Керівник
постійнодіючого
курсантського
наукового гуртка
«Mehanical heads».
Протокол засідання
кафедри СЕУ і С №2
від 23.09.2019
(2019/2020 н.р.), №3
від 26.10.2020 р.
(2020/2021 н.р.)
П 15
1. Власов І.В. Сучасні
системи безпеки та
управління двигуном
від компанії MAN

Diesel. / Сучасні
підходи до
високоефективного
використання засобів
транспорту.
Матеріали ІХ
Міжнародної науковопрактичної
конференції. –
Запоріжжя: АА
Тандем. – 2018. –
С.26-30
2. Маслов И.З.,
Данилян А.Г.,
Мельников Б.П.,
Потапов В.Н., Власов
И.В. Пути
совершенствования
знаний курсантов
морских ВУЗов с
использованием
современных
тренажеровсимуляторов. / the X
international scientific
and practical
conference. Warsaw,
Poland. Vol. 1, February
28,2019. - P 24-28
3. Власов І.В.
Необхідні критерії для
інформаційних систем
з моніторингу та
контролю технічного
стану СТЗ. / Сучасні
енергетичні установки
на транспорті,
технології та
обладнання для їх
обслуговування.
Матеріали десятої
Міжнародної науковопрактичної
конференції. –
Херсон: ХДМА, 2019.
С. 182-183.
4. Власов І.В.
Достовірність
прогнозу систем
моніторингу суднових
технічних засобів. /
Сучасні підходи до
високоефективного
використання засобів
транспорту.
Матеріали X
Міжнародної науковопрактичної
конференції./За
загальною редакцією
Турлак Л.П./ –
Запоріжжя: АА
Тандем, 2019 С. 42-44.
5. Маслов І.З., Власов
І.В. Основні завдання
діагностики суднових
технічних засобів /
Сучасні підходи до
високоефективного
використання засобів
транспорту.
/Матеріали X
Міжнародної науковопрактичної
конференції./За
загальною редакцією
Турлак Л.П./ –
Запоріжжя: АА
Тандем, 2019. – С.164167
6. Мельников Б.П.,

Власов І.В. Системи
моніторингу та їх
відповідність вимогам
МКУБ./ Сучасні
підходи до
високоефективного
використання засобів
транспорту. /
Матеріали X
Міжнародної науковопрактичної
конференції./За
загальною редакцією
Турлак Л.П./ –
Запоріжжя: АА
Тандем, 2019. –. С.
167-170
7. Власов I.В. Пошук
несправностей при
неможливостi
параметричного
діагностування блоку
керування двигуном /
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.
100-104
8. Журавльов С.В.,
Власов І.В.
Необхідність
проведення
діагностування
суднових технічних
засобів як метод
підвищення їх терміну
служби / 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.
146 – 149.
П 16
Первинна
профспілкова
організація ПРМТУ
Дунайського інституту
Національного
університету «Одеська
морська академія»,
квиток № 002575
П 17
Досвід науковопедагогічної роботи 7
років.
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
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ОК 39.
Технологія
матеріалів і
ремонт
суднового
обладнання

Академічна
відповідність:
Вчене звання:
професор кафедри
інженерних дисциплін
Наукова ступінь:
доктор педагогічних
наук, спеціальність:
Теорія і методика
професійної освіти,
Тема: «Теоретичні і
методичні засади

Технічна
експлуатація
суднових
енергетичних
установок,
Диплом
спеціаліста,
Комунарский
горнометаллургичес
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

професійної
підготовки
кваліфікованих
робітників морського
профілю на
виробництві»
Диплом спеціаліста,
спеціальність:
машинобудування;
кваліфікація:
інженер-викладач
машинобудівних
дисциплін
Керівник дипломних
робіт бакалавра зі
спеціалізації 271.02
Управління
судновими
технічними
системами і
комплексами
Сертифікат з
англійської мови на
рівні В2
Підвищення
кваліфікації:
Міжнародне
стажування, м.
Ченстохова, Польща –
11 квітня 2019 р. з 24
жовтня - 24 січня 2019
р., сертифікат № КРК
19/84.
Відповідність
ліцензійним умовам:
П1
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
інформаційнокомунікаційними
технологіями для
формування
інформаційноосвітнього
професійного
середовища у
навчальнотренувальних 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.58195823
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), 159A165.
П2
1. Л. Д. Герганов //
Професійне навчання
на виробництві: зб.
наук. праць / [ ред.
кол.: В.О. Радкевич
(голова) та ін.]. – К.,
2017. – Вип.8.
2. 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.
4. O.Dimoglova,
S.Maksymov,
L.Herhanov. Srategic
approaches to the
formation of
professional image of
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ТРАНСПОРТУ.
Колективна
монографія /за
редакцією В. Чимшир
/. - Ізмаїл: ДІ НУ
"ОМА" 2020 - Київ:
Міленіум, 2020. C.
194-206
П 10
Відповідальний
секретар ДІ НУ
«ОМА» у 2018 році
(наказ про
призначення
відбіркової комісії
Дунайського інституту
НУ ОМА на 2018 р.
№570 від 29.12.2017
р.)
П 13
1. Залож В.І., Радюков
Є.М. Конспект лекцій
з дисципліни
«Електротехніка та
електричні машини» /
[уклад. к.т.н. Залож
В.І., Радюков Є.М.]; –
Ізмаїл, 2021. – 93 с.
2.Залож В.І.
Методичні вказівки до
виконання
практичних робіт з
дисципліни
«Електротехніка» /
[уклад. Залож В.І.]; –
Ізмаїл, 2019. – 20 с.
3. Залож В.І., Радюков
Є.М. Електронний

курс з дисципліни
«Електротехніка та
електричні машини»
на платформі Google
For Education (Google
Classrom), посилання:
https://classroom.googl
e.com/c/ODI1ODk5Mz
E3MzNa , код класу:
azjqinm
П 15
1. 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, 27 вересеня 2019 р.
Харків: Національний
аерокосмічний
університет ім. М. Є.
Жуковського, 2019. С.
20-21
2. 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 науковопрактичної
конференції, 12-13
вересня 2019 р.
Херсон: Херсонська
державна морська
академія, 2019. С 166167.
3. 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 науковопрактичної
конференції, 11-14
вересня 2019 р.
Херсон: Херсонська
державна морська
академія, 2019. С. 188190.
4. 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 науковотехнічної конференції,
7-8 листопада 2019 р.
Миколаїв:
Національний
університет
кораблебудування
імені адмірала
Макарова, 2019. С. 3-4.
5. 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.
6. 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.
7. 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 науковопрактичної
конференції, 12-14
грудня 2019 р.
Запоріжжя: АА
Тандем, 2019. С. 8692.
8. 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 науковопрактичної
конференції, 23 - 24
квітня 2020 р., Ізмаїл:
АА Тандем, 2020. С.
42-45.
9. Варбанець Р.А.,
Залож В.І., Абросімов
В.Г. Рішення задачі
аналітичної
синхронізації даних
моніторингу робочого
процесу транспортних
дизелів в умовах
експлуатації. MPP&O2020 (Marine Power
Plants and Operation):
матеріали II
Міжнародної науковопрактичної морської
конференції кафедри
СЕУ і ТЕ Одеського
національного
морського
університету, квітень
2020 р., Одеса, 2020.
С. 41-46.
10. 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.
11. 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.
12.
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. (FS2019, 24–28 квітня
2019, Одеса – Стамбул
– Одеса): матеріали /
Одеський
національний
морський університет
– Одеса, 2019. – С. 7781.
13. Эксплуатация и
настройка регулятора
оборотов ДГ
WOODWARD
УДК629.12 / В.И.
Залож, Т.В. Тарасенко
// Матеріали 8-ї
Міжнародної науковопрактичної
конференції «Сучасні
енергетичні установки
на транспорті,
технології та
обладнання для їх
обслуговування» –
Херсон: Херсонська
державна морська
академія., 2017. – С.
66-74.
14. 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
П 16
1. Участь у
професійному
об’єднанні Institute of
Marine Engineering
Science & Technology
(IMarEST
Membership),
Membership number:
8074440 VITALII
ZALOZH
2. Первинна

профспілкова
організація ПРМУ
Дунайского інституту
НУ "Одеська морська
академія" квиток
№002595
П 17
Досвід практичної
роботи за
спеціальністю – 10
років ПрАТ
«Дунайсудоремонт»
(за трудовою
книжкою, довідка №
08 від 28.01.2021)
П 18
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.
306289

Мазур
Тетяна
Миколаївна

Старший
викладач,
Основне
місце
роботи

Дунайський
інститут
Національного
університету
"Одеська
морська
академія"
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ОК 19. Безпека
та охорона на
морі

Академічна
відповідність:
Диплом спеціаліста,
спеціальність:
суднобудівництво і
судноремонт,
кваліфікація: інженер
- суднобудівник
Підвищення
кваліфікації:
1. Програма
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
Відповідність
ліцензійним умовам:
П3
Сучасні підходи до
високоефективного
використання засобів
транспорту.

Колективна
монографія /за
загальною редакцією
В. Чимшир/. - Ізмаїл:
ДІ НУ "ОМА" 2020 Київ: Міленіум, 2020.
472 с.
П 13
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.
П 15
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 науковопрактичної
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 науковопрактичної
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 науковопрактичної
конференції./ За
загал. ред. Турлак Л.
П./ – Запоріжжя: АА
Тандем, 2019. – С. 154157
4. ЛихоглядК. А.,
Мазур Т.М. Обробка
палива та поводження
з ним на борту
судна./Збірник
матеріалів
Міжнародної науковотехнічної конференції
«Iнтелектуальні
технології управління
транспортними
процесами». Харків:
ХНАДУ, 2020. С. 282284
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
П 16
Первинна
профспілкова
організація ПРМТУ
Дунайського інституту
Національного
університету «Одеська
морська академія»,
квиток № 002891
П 17
Досвід практичної
роботи за
спеціальністю 17
років.
298820

Коваленко
Сергій
Іванович

Доцент,
Основне
місце
роботи

Дунайський
Диплом
інститут
кандидата наук
Національного
ДK 008863,
університету
виданий
"Одеська
13.12.2000,
морська
Атестат
академія"
доцента 12ДЦ
030036,
виданий
19.01.2012

14

ОК 03.
Економічна
теорія

Академічна
відповідність:
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь:
кандидат економічних
наук
Наукова
спеціальність:
«Організація
управління,
планування і
регулювання
економікою»,
Тема дисертації:
«Оцінка ефективності
управління

інституціональними
трансформаціями»
Диплом магістра,
спеціальність:
менеджмент,
кваліфікація: магістр з
менеджменту
Підвищення
кваліфікації:
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
Відповідність
ліцензійним умовам:
П1
1. Kovalenko S.I. The
synthesis of
international economic
integration theory and
cluster concept / S.I.
Kovalenko // Anticrisis management:
State, Region,
Enterprise: Conference
Proceedings, Part II, II
International scientific
conference, November
23th, 2018, Le Mans
University, France,
Baltija Publishing,
2018. – P. 32 – 35.
П2
1. Kovalenko S.I. To a
problem of crossborder cluster system
social efficiency
evaluation / S.I.
Kovalenko // Вісник
Одеського
національного
університету. Серія:
Економіка. Том 22.
Випуск 2 (55), ОНУ ім.
І.І. Мечникова, Одеса,
2017. – С. 52 – 56.
2. Kovalenko S.І.
Improving the
efficiency of
transnational cluster
systems in the context
of cross-border policies
of the European Union
/ S. I. Kovalenko //
Науковий вісник
Міжнародного
гуманітарного
університету. Збірник
наукових праць. Серія:
Економіка і
менеджмент, Випуск
№ 26. Частина 1.
Міжнародний
гуманітарний
університет. – Одеса,
2017. – С. 59-63.
3. Kovalenko S.І. The
cross-border meso-level
development of cluster
forms of industrial
integration / S.I.

Kovalenko // Вісник
соціальноекономічних
досліджень. Збірник
наукових праць ОНЕУ
№ 2-3 (63-64),
Одеський
національний
економічний
університет, Одеса,
2017 – Одеса, ОНЕУ,
2017. – С. 37 - 49.
4. Коваленко С.І.
«Друга хвиля»
кластерної теорії:
пошук нових джерел
економічного
зростання / С.І.
Коваленко // Вісник
Хмельницького
національного
університету.
Економічні науки. №
6, ХНУ,
Хмельницький, 2016.
– С. 19 - 27.
5. Kovalenko S.I. Transborder clusters system
development potential
as a strategic planning
object / S.I. Kovalenko
// Socio-economic
research bulletin.
Collection of scientific
works. Issue 4 (59),
Odessa National
Economic University,
Odessa, ONEU, 2015. –
C.73 – 78.
6. Коваленко С.І.
Ефект мережевої
промислової
інтеграції в
підвищенні
конкурентоспроможн
ості прикордонних
регіонів України / С.І.
Коваленко // Вісник
Хмельницького
національного
університету.
Економічні науки.
Том 2, №4, ХНУ,
Хмельницький, 2014.
– С. 42 - 50.
П3
1. Kovalenko S.I.
Gaining mesocompetitive advantages
basing on network
forms of international
quasi-integration //
The Visegrad Four –
Ukrainian dimension.
Integration – step by
step: Collective
monograph / under the
editorship of T.
Derkach. Riga, Latvia:
Izdevnieciba “Baltija
Publishing”, 2017. – P.
260 – 273.
2. Коваленко С.И.
Повышение
мезоконкурентоспособ
ности промышленных
предприятий на
основе кластерного
подхода //
Теоретичні,
методологічні та

практичні аспекти
конкурентоспроможн
ості підприємств :
монографія / за
загальною редакцією
професора О.Г.
Янкового. – Одеса,
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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 ПівнічноПричорноморського
регіону). С. 412-422.
П 13
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.
2. 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.
3. 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.
П 14
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.
П 15
1. 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.
2. Березовська В.В.
Психоемоційна
складова як фактор
виникнення
аварійності на судні.
Стратегічні
імперативи сучасного
менеджменту та
актуальні проблеми
соціальнопсихологічного
розвитку
компетентнісних

якостей фахівців
морської
галузі:Матеріали ІІ
Міжнародної науково
– практичної
конференції. -Ізмаїл:
ДІ НУ «ОМА» - 2018
р., с. 16-17.
3. 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 науковопрактичної
конференції. – Ізмаїл:
ДІ НУ «ОМА» 2018 р.,
с. 13-16.
4. Berezovska V.
Development of CrossBorder Cooperation in
the «Lower Danube
Euroregion». Journal of
Danubian Studiesand
Research. - Vol 8, No 2
(2018) – P. 405-410.
5. Березовська В.В.
Вплив кліматогеографічних 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 науковопрактичної
конференції /За
загальною редакцією
Турлак Л.П./ –
Запоріжжя: АА
Тандем, 2019. – С. 1923.
6. 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 науковопрактичної
конференції (Ізмаїл,
23 - 24 квітня 2020
року), – Ізмаїл: АА
Тандем, 2020. – С. 6265.
7. 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, XXXVIIISupliment, Galati,
2020. - P. 25-45
П 16
Первинна
профспілкова
організація ПРМТУ
Дунайського інституту
Національного
Університету
«Одеська морська
академія», квиток
№002878
П 17
Досвід практичної
роботи за
спеціальністю 13 років
(стаж науковопедагогічної роботи).
304255

Татарко
Ірина
Іванівна

Доцент,
Основне
місце
роботи

Дунайський
інститут
Національного
університету
"Одеська
морська
академія"

Диплом
спеціаліста,
Ізмаїльський
державний
педагогічний
інститут, рік
закінчення:
2000,
спеціальність:
030502
Українська
мова і
література,
зарубіжна
література та
історія,
Диплом
кандидата наук
ДK 016076,
виданий
10.10.2013

7

ОК 04. Історія
та культура
України

Академічна
відповідність:
Науковий ступінь:
кандидат історичних
наук, (07.00.02) з
всесвітньої історії;
Диплом спеціаліста,
Спеціальність:
«Українська мова і
література, зарубіжна
література та історія»;
Кваліфікація: вчитель
української мови і
літератури, зарубіжної
літератури та історії.
Підвищення
кваліфікації:
1. Національний
університет «Одеська
морська академія»,
кафедра
українознавства,
25.04.2016 р. –
25.05.2016 р. Довідка
№ 750
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
№ 2018/27.
3. 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. № 0169
Відповідність
ліцензійним умовам:
П3
Сучасні підходи до
високоефективного
використання засобів
транспорту.
Колективна
монографія /за

редакцією
В.Чимшир/. - Ізмаїл:
ДІ НУ «ОМА» 2020 Київ: Міленіум, 2020.
472 С. (Татарко І.І.
Судноплавство в житті
населення ПівнічноПричорноморського
регіону). С. 452-462.
П 13
1. Татарко І.І.
Конспект лекцій з
дисципліни
«Філософія».
І.І.Татарко. – ДІ НУ
«ОМА», 2020. – 167 с.
2. Татарко І.І.
Конспект лекцій з
дисципліни «Історія
та культура України».
Частина ІІ [Текст]:
І.І.Татарко. – ДІ НУ
«ОМА», 2020. – 123 с.
3. Татарко І.І.
Методичнівказівкидос
емінарських занять і
організаціїсамостійної
роботидлястудентівнеі
сторичнихспеціальнос
тейвищихнавчальнихз
акладів з дисципліни
«ІсторіятакультураУк
раїни». / І.І.Татарко –
Ізмаїл, 2019. - 63 с.
4. Татарко І.І. Курс
лекцій. Частина І. Для
студентівнеісторичних
спеціальностейвищих
навчальнихзакладів з
дисципліни «Історія
та культура України».
Історія та культура
України: курс лекцій
для студ.техн. спец. /
І.І.Татарко. – Ізмаїл:
ДІ НУ «ОМА», 2019. –
112
П 14
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.
П 15
1. Татарко И.И.,
Водинчар Е.И. Към
вопроса за
създаването на
Народен
българскимузеум в
гр.Болград. Третя
научна конференція
“Дебати в
музеологията.
Музеятотвъднацията»
. – София: Гутенберг.
– 2016 г. – 24
септември С.245-253.
2. Татарко І.І. Голод
1946-1947 рр. в
болгарських селах

Ізмаїльськоїобласті
УРСР. Матеріали
міжнародної науковопрактичної
конференції “Голод
1946-1947
рр.:історичні,
філософськопсихологічні та
педагогічні аспекти”. Ізмаїл. – 18-19 травня
2017 р. - Ізмаїл: РВВ
ІДГУ; «СМИЛ», 2017.
– С. 257-264.
3. Татарко І.І. Голод
1946 – 1947 рр. в
болгарських селах
півдня МРСР. –
Щорічник ОНУ
ім.І.І.Мечнікова
«Одеська
болгаристика” –
Одеса, 2018. – Вип.1516. – C.42-47
4. Татарко І.І.
Професійнапідготовка
робітниківморського
транспорту як
психологопедагогічна проблема.
X
Міжнароднанауковопрактична
конференція.
Сучасніпідходи до
високоефективногови
користаннязасобів
транспорту. Збірник
тез доповідей. 12-14
грудня 2019 р. Ізмаїл,
2019?.Ізмаїл: ДІ НУ
«ОМА». 2019 р. с.214216.
5. Татарко І.І. Роль
іноваційнихтехнологі
йв
системіпрофесійноїосв
іти.
Міжнароднанауковопрактична
конференція.
Гуманітарна наука
ХХІ століття:
сучаснівиклики в
галузі права, освіти
,права та поведінкових
наук.
Матеріализаочноїміж
народноїнауковопрактичноїконференц
ії( м.Чернігів, 06
листопада 2020 року).
с.44-47.
6. Татарко І.І.
Економічнийрозвиток
болгарськихсілІзмаїль
ськоїобласті УРСР у
повоєннийперіод 1944
– 1954 рр.
НауковийвісникІзмаїл
ьського державного
гуманітарногоуніверс
итету. Серія: Історичні
науки. – № 40, 2019. –
с.182-192.
П 17
Досвід практичної
роботи за
спеціальністю 7 років
(стаж науковопедагогічної роботи).

304437

Сорока
Олена
Михайлівна

Доцент,
Основне
місце
роботи

Дунайський
Диплом
інститут
бакалавра,
Національного Ізмаїльський
університету
державний
"Одеська
гуманітарний
морська
університет,
академія"
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
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ОК 05.
Організація
колективної
діяльності та
лідерство

Академічна
кваліфікація:
Вчене звання: доцент
кафедри навігації і
управління судном
Наукова ступінь:
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 магістра,
спеціальність:
психологія,
кваліфікація:
психолог, викладач
вищого навчального
закладу.
Підвищення
кваліфікації:
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
Відповідність
ліцензійним умовам:
П1
1.Valentin Chimshir,
Andrey Lysyy,
Oleksandr Danylenko,
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.
2. 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
3. Oleksij Fomin,
Alyona Lovska,

Oleksandr Safronov,
Olena Soroka. Study of
the Dynamic Loading of
the Load-Bearing
Structure of a Flat
Wagon During
Transportation by Sea.
EUREKA: Physics and
Engineering (6), 41–49.
П2
1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. Сорока О. М.
Особливості
прогнозування
внутрішніх ліній
психічного здоров’я
особистості. Науковий
журнал «Габітус». –
Одеса, 2020. – Вип. 19.
С.190-195
П3
1. 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.
2. Сорока О.М.,
Гайдаржи А.І.
Навчальний посібник
«Організаційна
культура судноводіїв:
менеджмент морських
ресурсів»/ О.М.
Сорока, А.І. Гайдаржи
– Ізмаїл: ДІ НУ
«ОМА», 2020. – 148 с.
П 10
Секретар вченої ради
ДІ НУ «ОМА» з 2016
року. Протокол вченої
ради ДІ НУ «ОМА»
№1 від 23.02.2016 р
П 13
1. Сорока О.М.
Методичні вказівки до
практичних робіт з
навчальної
дисципліни
«Організація
колективної
діяльності та
лідерство» для
курсантів
спеціальності 271
«Морський та
річковий транспорт»
/Уклад. О.М. Сорока –
Ізмаїл: ДІ НУ «ОМА»,
2018. – 48 с.
2. Сорока О.М.
Конспект лекцій з
навчальної

дисципліни
«Організація
колективної
діяльності та
лідерство» /Уклад.
О.М. Сорока – Ізмаїл:
ДІ НУ «ОМА», 2019. –
87 с.
3. Сорока О.М./
Guidelines for practical
work in the discipline
"Organization of
collective activity and
leadership"/ compiler
Olena Soroka – Іzmail,
2019. – P 28.
4. Сорока О.М.
Методичні вказівки до
самостійної роботи з
навчальної
дисципліни
«Організація
колективної
діяльності та
лідерство» для
курсантів та студентів
напряму підготовки
271 «Морський та
річковий транспорт» /
Уклад. О.М. Сорока –
Ізмаїл: ДІ НУ «ОМА»,
2020. – 66 с.
5. Сорока О.М.,
Гайдаржи А.І.
Навчальний посібник
«Організаційна
культура судноводіїв:
менеджмент морських
ресурсів» / Уклад.
О.М. Сорока, А.І.
Гайдаржи – Ізмаїл: ДІ
НУ «ОМА», 2020. –
148 с.
П 14
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.
П 15
1. 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.
2. 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 2830, 2016. Kielce: Holy
Cross Universiti. Р. 107
– 110.
3. Сорока О. М. Аналіз
змісту психологічної
готовності фахівців
морського транспорту
як представників
екстремальних видів
діяльності.
Міжнародна науковопрактична
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.
4. Сорока О. М.
Структура
психологічної
готовності фахівців
морського транспорту
до професійної
діяльності
екстремального
характеру. V
Міжнародна науковопрактична
конференція
«Соціалізація і
ресоціалізація
особистості в умовах
сучасного
суспільства»
(SRPCMS) 11 – 12
листопада 2016 р. –
Київ, 2016 р. – С. 126 –
128.
5. Сорока О. М.
Результати апробації
авторської розробки з
формування
психологічної
готовності
майбутнього фахівця
морського транспорту
до екстремальних
ситуацій на судні.
Міжнародна науковопрактична
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.

6. 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 науковопрактичної
конференції (м. Львів,
22 – 23 вересня 2017
року). – Львів: ГО
«Львівська
педагогічна
спільнота», 2017. – С.
26 – 29.
7. Сорока О. М. План
формування
психологічної
готовності майбутніх
фахівців морського
транспорту до
діяльності в
екстремальних
ситуаціях. Сучасні
методики, інновації та
досвід практичного
застосування у сфері
психології та
педагогіки :
Матеріали
Міжнародної науковопрактичної
конференції (м.
Люблін, Республіка
Польща, 20 – 21
жовтня 2017 року). –
Люблін: UMCS, 2017.
– С. 164 – 167.
8. Сорока О. М. Умови
формування
психологічної
готовності фахівців
морського транспорту
до професійної
діяльності
екстремального
характеру. Сучасні
підходи до
високоефективного
використання засобів
транспорту:
Матеріали VIІІ
Міжнародної науковопрактичної
конференції. – Ізмаїл:
ДІ НУ «ОМА», 2017. –
С. 213 – 216.
9. Сорока О. М.
Емоційне напруження
фахівця морського
транспорту під час
професійної
діяльності. Сучасні
підходи до
високоефективного
використання засобів
транспорту:
Матеріали ІХ
Міжнародної науковопрактичної
конференції. – Ізмаїл:
ДІ НУ «ОМА», 2018. –
С. 214 – 216.

10. Сорока О.М.
Самокорекція тривоги
та страху у майбутніх
фахівців морського
транспорту перед
ймовірними
екстремальними
ситуаціями
професійної
діяльності. II
International scientific
conference
«Modernization of the
educational system:
world trends and
national peculiarities» :
Conference poceedings,
February 22th, 2019.
Kaunas: Izdevnieciba
«Baltijja Publishing», P.
122 – 124.
11. Сорока О.М.
Психічна культура як
динамічне утворення
при професійному
становленні
майбутнього фахівця
морського транспорту.
Problemes et
perspectives
d`introduction de la
recherche scientifique
innovante: collection de
papiers scientifiques
«ЛОГОС» avec des
materiaux de la
conference scientifique
et pratique
international (Vol. 4),
29 novembre, 2019.
Bruxelles, Belgique:
Plateforme scientifique
europeenne. – p. 30 –
32.\
12. Сорока О.М.
Методи емоційновольового самовпливу
як засоби впливу на
свідомість морського
фахівця.
Wielokierunkowosc
Jako Gwarancja
Postepu Naukow:
kolekcjа prac
naukowych «ЛОГОС» z
materialami
Miedzynarodowej
naukowo-praktycznej
konferencji (T. 2), 21
lutego 2020 r.
Warszawa, Polska:
Europejska platforma
naukowa. – с. 56 – 59.
13. Сорока О. М.
Аутопсихологічна
компетентність
моряків як
професійна основа
діяльності в
екстремальних
умовах. Інноваційні
підходи розвитку
компетентнісних
якостей фахівців в
умовах професійного
становлення:
Матеріали IV
Міжнародної науковопрактичної
конференції / За
загальною редакцією

Турлак Л.П. / –
Ізмаїл: ДІ НУ «ОМА»,
2020. – С. 116 – 118.
14. Сорока О. М.
Комунікативна
компетенція як
запорука безпечної
навігації. Proceedings
of the 3rd International
Scientific and Practical
Conference «Challenges
in Science of
Nowadays» (April 6-8,
2020). Washington,
USA: EnDeavours
Publisher, 2020. p. 175
– 176.
15. Сорока О.М.
Психологічна
підготовка майбутніх
судноводіїв. Актуальні
питання теорії та
практики психологопедагогічної
підготовки майбутніх
фахівців : тези
доповідей VІІІ
Всеукраїнської
науково-практичної
конференції,
(Хмельницький, 9–10
квітня 2020) / [ред.
колегія: Є. М.
Потапчук (голов.
ред.), В. К.
Гаврилькевич, Т. Л.
Левицька, Л. О.
Подкоритова] ; М-во
освіти і науки
України,
Хмельницький нац.
ун-т, Каф. психол. та
педагог. [та ін.]. –
Хмельницький : ХНУ,
2020. – с. 112 – 114.
П 16
Первинна
профспілкова
організація
працівників
морського транспорту
України Дунайського
інституту
Національного
університету «Одеська
морська академія»,
квиток № 002868
П 17
Досвід практичної
роботи за
спеціальністю 7 років
(стаж науковопедагогічної роботи)
П 18
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.
304415

Кірсанова
Валентина
Василівна

Доцент,
Основне
місце
роботи

Дунайський
Диплом
інститут
кандидата наук
Національного
ДK 003067,
університету
виданий
"Одеська
14.04.1999
морська
академія"
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ОК 18. Безпека
людини та
охорона
навколишньог
о середовища

Академічна
відповідність:
Вчене звання:
Науковий ступінь:
кандидат біологічних
наук
Диплом спеціаліста,

спеціальність:
біологія, кваліфікація:
біолог. Викладач
біології та хімії
Підвищення
кваліфікації:
1. Підвищення
кваліфікації
(стажування) на
кафедрі безпеки
життєдіяльності
Національного
університету «Одеська
морська академія»,
наказ ректора НУ
«ОМА» № 132 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 № 264
від 20.04.2021 р.
2. Przeworsk (certificate
№ IFC-WSSG
/WK/2019-386
«Modern teaching
methods in the field of
ecology on the EU
educational market»
May 2019) Logistics
management and sea
transport, Educational
Fundation IIASC,
Beykoz University
Turkey № 024/0107
01.07.2019-30.09.2019.
Відповідність
ліцензійним умовам:
П1
1. Valentyna Kirsanova,
Nataliia Senenko, Anna
Chechel Soil and
Groundwater Ecological
State Feature and
Benefits of Newly
Created Teaching
Methodology.
International Journal of
Recent Tehnology and
Enginering Volume-8
Issue-4S, November
2019, ISSN: 2278-3075
(Online) Published By:
Blue Eyes Intelligence
Engineering & Sciences
Publication. p. 5-10.
П2
1. Кірсанова В.В.
Проблема
використання
біопалива для
транспорту: дилема
сучасності // Вчені
записки Таврійського
Національного
університету ім.
В.І.Вернадського.
Серія: Технічні науки.
Т. 30(69). Ч.2. №5,. –
2019. С. 23-27.
2. Кірсанова В.В.
Способи нейтралізації
діоксиду карбону //
Вчені записки
Таврійського

Національного
університету ім.
В.І.Вернадського.
Серія: Технічні науки.
Т. 31(70). Ч.2. №1,
2020, С. 126-130.
3. Кірсанова В.В.
Доцільність обробітку
та використання
мікроводоростей
(Chlorella) як
органічних добрив //
Екологічні науки :
науково-практичний
журнал / Головний
редактор Бондар О.І.
– К.: ДЕА, 2020. №1
(28), С. 324-327.
4. Биковець Н.П.,
Кірсанова В.В., Черкас
О.А. Наслідки
глобального
потепління для
внутрішніх водних
шляхів: тенденція
зміни рівня води
річки Дунай // Вчені
записки Таврійського
Національного
університету ім.
В.І.Вернадського.
Серія: Технічні науки.
– 2020. Т. 31(70). –
№3, С. 90-97.
5. Кірсанова В.В.,
Биковець Н.П.,
Чумаченко М.М.
Пластикова упаковка
на морських суднах в
контексті глобальної
екологічної проблеми
мікропластика //
Екологічні науки. –
2020. Т. 1. – №2 (29),
С. 164-169.
6. Кірсанова В.В.,
Биковець Н.П.,
Чумаченко М.М.,
Бражник І.Д.
Нафтошлам
судноплавства як
елемент біодеградації
нафтового
забруднення світового
океану // Вчені
записки Таврійського
Національного
університету ім.
В.І.Вернадського.
Серія: Технічні науки.
– 2020. Т. 31(70). –
№4, С. 227-232.
7. Кірсанова В.В.,
Биковець Н.П.,
Бражник І.Д.
Енергоефективність
морських суден як
важливий елемент
декарбонізації
атмосфери //
Екологічні науки. –
2020. – №6 (33), С.
115-119.
П3
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).
П 13
1. Методичні вказівки
до лабораторних робіт
з безпеки людини та
ОНС для студентів 1
курсу денної (заочної)
форми навчання
спеціальності 271
«Річковий та
морський транспорт»
спеціалізації
«Експлуатація
суднових
енергетичних
установок» / [укладач
Кірсанова В.В.]; –
Ізмаїл, 2021. – 28с.
2. Методичні вказівки
до практичних робіт з
безпеки людини та
ОНС для студентів 1
курсу денної форми
навчання
спеціальності 271
«Річковий та
морський транспорт»
спеціалізації
«Експлуатація
суднових
енергетичних
установок» / [укладач
Кірсанова В.В.]; –
Ізмаїл, 2021. – 45с.
3. Методичні вказівки
до практичних робіт з
безпеки людини та
ОНС для студентів 1
курсу заочної форми
навчання
спеціальності 271
«Річковий та
морський транспорт»
спеціалізації
«Експлуатація
суднових
енергетичних
установок» / [укладач
Кірсанова В.В.]; –
Ізмаїл, 2021. – 45с.
П 14
Керування
преможцем за
спеціалізацією
«Технології захисту
навколишнього
середовища» І туру
Всеукраїнського
конкурсу студенських
наукових робіт Пушкін М.
спеціалізація "
Екологія" , 2020-2021
н. р. Протокол № 1 від
01.02.2021 р.
П 15
1. Кірсанова В.В.
Методика викладання
дисципліни
Запобігання
забрудненню
морського середовища
/ Матеріали.

Міжнародноі
конференціі
«Advances of Science»,
Чеська республіка,
Карлові Вари –
Україна, Київ, 2018. С.
1552-1556.
2. Быковец Н.П.,
Данилян А.Г., ТиронВоробьёва Н.Б.,
Кирсанова В.В.,
Декарбонизация
атмосферы при
эксплуатации водного
транспорта. VIII
International Scientific
and Practical
Conference
«International Trends
in Science and
Technology» Польща,
Варшава.2018. Том 2.
– С. 6-9.
3. Кірсанова В.В.
Двуокись карбона как
источник энергии.
Інноваційні підходи
розвитку
компетентнісних
якостей фахівців в
умовах професійного
становлення /
Матеріали ІІІ
Міжнародної науковопрактичної
конференції. Ізмаїл:
ДІ НУ «ОМА», 2019.
С.101-104.
4. Кірсанова В.В.,
Плохой Д.Е. Способы
достижения
углеродной
нейтральности.
Сучасні підходи до
високоефективного
використання засобів
транспорту /
Матеріали Х
Міжнародної науковопрактичної
конференції . Ізмаїл:
ДІ НУ «ОМА», 2019.
С.99-101.
5. Кірсанова В.В.,
Пушкин Н.
Проблемы литьевых
аккумуляторов в
условиях глобального
потеплення. /
Матеріали ХІ
Міжнародної науковопрактичної
конференції
Дунайського інституту
НУ «Одеська морська
академія» «Сучасні
підходи до
високоефективного
використання засобів
транспорту» Україна,
Ізмаїл. 2020, С.248252.
6. Кірсанова В.В
Экологическая
проблема утилизации
литий–ион
аккумуляторов /
Міжнародна науковопрактична
конференція
Київського інституту

водного транспорту
імені гетьмана Петра
КонашевичаСагайдачного.
Державного
університету
інфраструктури і
технологій,.
Дніпровські читання2020 С.118-121.
7. Кірсанова В.В.
Возделывание
микроводорослей в
климатических
условиях Придунавья.
Буджацький фронтир
у дзеркалі сучасної
гуманітаристики /
Матеріали
міжнародної науковопрактичної
конференції – Ізмаїл:
ІДГУ, 2020.- С.327333.
П 16
1. Первинна
профспілкова
організація
працівників
морського транспорту
України Дунайського
інституту
Національного
університету «Одеська
морська академія»,
квиток № 002887.
2. American Association
for the Advancement of
Science AAAS Member
#:60235853.
П 17
Досвід практичної
роботі за
спеціальністю 19 років
304487

Ракитська
Наталія
Михайлівна

Старший
викладач,
Основне
місце
роботи

Дунайський
інститут
Національного
університету
"Одеська
морська
академія"
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ОК 11. Нарисна
геометрія та
інженерна
графіка

Академічна
відповідність:
Диплом спеціаліста,
спеціальність:
холодильні та
компресорні машини і
установки,
кваліфікація:
інженер-механік
Підвищення
кваліфікації:
Міжнародне
стажування Beykoz
University (Turkey), від
01.07.2019-30.09.2019.
Certificate №
008/0107
Відповідність
ліцензійним умовам:
П3
Ракитська Н.М.,
Дімоглова О.В.
Використання
сучасних методів
викладання фахових
дисциплін у морських
закладах освіти /
СУЧАСНІ ПІДХОДИ
ДО
ВИСОКОЕФЕКТИВНО
ГО ВИКОРИСТАННЯ
ЗАСОБІВ
ТРАНСПОРТУ.
Колективна

монографія /за
редакцією В. Чимшир
/. - Ізмаїл: ДІ НУ
"ОМА" 2020 - Київ:
Міленіум, 2020. – С.
243-253
П 12
1.Патент на корисну
модель №142319
«Спосіб знезараження
і очищення баластної
води» Видано
відповідно до Закону
України «Про охорону
прав на винаходи і
корисні моделі».
Зареєстровано в
Державному реєстрі
патентів України на
корисні моделі
25.05.2020.
(Ракитська Н.М.)
2. Патент на винахід
№122318 «Спосіб
знезараження і
очищення баластної
води й установка для
його здійснення»
Видано відповідно до
Закону України «Про
охорону прав на
винаходи і корисні
моделі».
Зареєстровано в
Державному реєстрі
патентів України на
корисні моделі
12.10.2020. (Ракитська
Н.М.)
П 13
1.Методичні вказівки
до виконання
розрахунковографічної роботи з
дисципліни «Нарисна
геометрія та
інженерна графіка» /
[уклад. Ракитська
Н.М.]; – Ізмаїл, 2020.
– 46 с.
2.Методичні вказівки
до виконання
розрахунків
параметрів робочого
тіла в теоретичних
циклах бензинових,
газових та рідинних
ДВЗ з дисципліни
«Термогідродинамічні
процеси» / [уклад.
Ярмакі А.Х.,
Ракитська Н.М.]; –
Ізмаїл, 2020. – 22 с.
3.Методичні вказівки
до виконання
практичних робіт з
дисципліни «Нарисна
геометрія та
інженерна графіка» /
[уклад. Ракитська
Н.М.]; – Ізмаїл, 2020.
– 24 с.
4.Конспект лекцій з
дисципліни «Нарисна
геометрія та
інженерна графіка» /
Н.М.Ракитська – ДІ
НУ «ОМА», 2020 – 80
с.
П 14
Керівництво

науковим
курсантським гуртком
«Графічне
моделювання» (20192020 н.р.), протокол
№6 від 29.01.2020 р.);
(2020-2021 н.р.),
протокол №3 від
28.10.2020 р.
П 15
1. Ракитська Н.М.
«Выполнение
сборочного чертежа
анимации в
программе КОМПАС3D» /Шумейко М. 1
курс «ЕСЕУ //
«Сучасні підходи до
високоефективного
використання засобів
транспорту» ДІ
НУ«ОМА» 2017 р., (м.
Ізмаїл, 7 грудня 2017
р.)
2. Ракитська Н.М.,
Кульча А.
Электронный впрыск
топлива дизельного
двигателя /
Н.М.Ракитська,
А.Кульча // Сучасні
підходи до
високоефективного
використання засобів
транспорту.
Матеріали IX Міжн.
наук. - практ. конф., 67 грудня 2018 р.
Збірник тез доповідей
– Запоріжжя: АА
Тандем, 2018. – 120121 с.
3. Ракитська Н.М.,
Сакаджи С., Чобану О.
Создание прямозубого
цилиндрического
колеса в графической
программе КОМПАС
3Д с использованием
библиотеки «Валы и
механические
передачи 2Д» /
Н.М.Ракитська, С.
Сакаджи, О.Чобану //
Інноваційні підходи
розвитку
компетентністних
якостей фахівців в
умовах професійного
становлення.
Матеріали IІІ Міжн.
наук. - практ. конф.,
12-13 квітня 2019 р.
Збірник тез доповідей
– Ізмаїл:ДІ НУ
«ОМА», 2019. – 198200 с
4. Ракитська Н.М.
Методи захисту
корпусу від вібрації
суднової енергетичної
установки. / Н.М.
Ракитська // Наукові
дослідження,
відкриття та розвиток
технологій в сучасній
науці. Матеріали
науково-практичної
конференції (м. Рівне,
19-20 квітня 2019
року). – Херсон :

Видавництво
«Молодий вчений»,
2019. – 104-107 с.
5. Ракитська Н.М.
Використання
графічної програми
3Д для досягнення
наочності моделі в
навчальному процесі /
Н.М.Ракитська //
Матеріали ІХ
Міжнародної науковопрактичної
конференції
«Професійне
навчання персоналу –
Європейський вибір»,
Ізмаїл: 31 травня-1
червня, 2019.
6. Ракитська Н.М.,
Іващенко М.О.
Поліпшення
показників
автономних
підшипників
ковзання СЕУ
вдосконаленням їх
змащення і
охолодження //
Матеріали IX Міжн.
наук. - практ. конф., 67 грудня 2018 р.
Збірник тез доповідей
– Запоріжжя: АА
Тандем, 2018. – 193195 с.
7. Ракитська Н.М.
Компьютерная
визуализация в
процессе
преподавания
инженерной графики
/ Н.М.Ракитська //
Сучасні підходи до
високоефективного
використання засобів
транспорту.
Матеріали X Міжн.
наук. - практ. конф.,
12-14 грудня 2019 р.
Збірник тез доповідей
– Запоріжжя: АА
Тандем, 2019. – 193195 с.
8. Ракитская Н.М.
Неиспользованные
возможности в
преподавании
инженерной графики
// Збірник тез
доповідей
Міжнародної науковотехнічної конференції
«Транспортні
технології – морський
та річковий флот:
інфраструктура,
судноплавство,
перевезення,
автоматизація (НУ
«ОМА»). – Одеса,
2019.
9. Danylyan A., TironVorobyova N.,
Rakitskaya N., Reasons
for ratings downgrade
of Ukrainian naval
officers in the worlds
marine fleet. /
Інноваційні підходи
розвитку

компетентнісних
якостей фахівців в
умовах професійного
становлення.
Матеріали IV
Міжн.наукпракт.конф. 24 квітня
2020 р. – 298-301 с.
10. Ракитська Н.М.
Застосування анімації
для наочного для
виповнення
складальних креслень.
Всеукраїнська
науково-практична
конференція
"Інновації в науковопедагогічній та
інформаційній
діяльності", Ізмаїл:
ІДГУ, 11.04.2019р.
(Доповідь на
конференції)
11. Ракитская Н.М.
Внедрение
иновационных
методов преподавания
компьютерной
инженерной графики
в морских учебных
заведениях. Розвиток
наукової думки
постіндустріального
суспільства: сучасний
дискурс матеріали
міжнародної наукової
конференції (Т.2), 13
листопада, 2020 рік.
Миколаїв, Україна:
С.15-18
12. Ракитська Н.М.
Моделювання
механічних передач у
графічній програмі
Перспективи розвитку
сучасної науки:
матеріали V
Міжнародної науковопрактичної
конференції м.Київ,
24-25 вересня 2020
року. – Київ: МЦНіД,
2020. – С.54-55
13. Ракитська Н. М.
Формування
позитивного іміджу
інженерної професії.
Сучасні підходи до
високоефективного
використання засобів
транспорту, матеріали
XI Міжн. наук.-практ.
конф. Ізмаїл, 3-4
грудня 2020 р.
Запоріжжя : АА
Тандем, 2020. 403-407
с.
14. Гончаров П. В.
(н.к. ст.викладач
Ракитська Н.М.)
Применение САПР в
увеличении
эффективности
преподавания
инженерной графики.
Сучасні підходи до
високоефективного
використання засобів
транспорту ,
матеріали XI Міжн.
наук.-практ. конф.

Ізмаїл, 3-4 грудня
2020 р. Запоріжжя:
АА Тандем, 2020. 428433 с.
15. Ракитська Н.М.
Формування
позитивного іміджу
інженерної професії /
Н.М.Ракитська //
Сучасні підходи до
високоефективного
використання засобів
транспорту.
Матеріали XІ Міжн.
наук. - практ. конф., 34 грудня 2020 р.
Збірник тез доповідей
– Запоріжжя: АА
Тандем, 2020. – 403407 с. Сертифікат №
202012030036
П 16
Участь у
професійному
об’єднанні Institute of
Marine Engineering
Science & Technology
(IMarEST
Membership),
Membership number:
8080913 NATALIIA
RAKYTSKA
Первинна
профспілкова
організація ПРМУ
Дунайского інституту
НУ "Одеська морська
академія" квиток
№002880
П 17
Досвід практичної
роботи за
спеціальністю – 22
роки за трудовою
книжкою.
304253

Березовська
Вікторія
Вікторівна

Доцент,
Основне
місце
роботи

Дунайський
Диплом
інститут
спеціаліста,
Національного Ізмаїльський
університету
державний
"Одеська
гуманітарний
морська
університет,
академія"
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
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ОК 06.
Суспільство і
держава

Академічна
відповідність:
Вчене звання: доцент
кафедри гуманітарних
дисциплін
Науковий ступінь:
кандидат історичних
наук, (07.00.01) з
історії України.
Диплом магістра,
спеціальність:
педагогіка і методика
середньої освіти.
історія, кваліфікація:
магістр педагогічної
освіти, викладач
історії
Підвищення
кваліфікації:
International internship
“Logistics management
at sea transport”,
Educational Fundation
IIASC, European SocioTechnical University
(Poland), Beykoz
University (Turkey),
01.07.2019-30.09.2019.
Certificate № 033/0107
Відповідність
ліцензійним умовам:
П1
1. A Syniavska, T

045229,
виданий
15.12.2015

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
П2
1. БерезовськаВ.В.
Монархічні
організації Бессарабії
(1905 – 1917 рр.).
Інтелігенція і влада.
Серія: Історія. - Одеса,
2016. - Вип. 35. – С. 1932.
2. БерезовськаВ.В.
Розвиток Бессарабії за
часів румунського
панування: освітньоконфесійний аспект
(1918-1940 рр.).
Часопис української
історії. За ред. доктора
історичних наук,
професора А.П.
Коцура. – Київ, 2016. –
Вип. 29. – С. 31-37.
3. 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.
4. 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. 1523.
5. 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.. –
ПереяславХмельницький, 2020.
– С. 18-25.

П3
1. 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. 102107.
2. 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 ПівнічноПричорноморського
регіону). С. 412-422.
П 13
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.
2. 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.
3. 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.
П 14
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.
П 15
1. 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.
2. Березовська В.В.
Психоемоційна
складова як фактор
виникнення
аварійності на судні.
Стратегічні
імперативи сучасного
менеджменту та
актуальні проблеми
соціальнопсихологічного
розвитку
компетентнісних
якостей фахівців
морської
галузі:Матеріали ІІ
Міжнародної науково
– практичної
конференції. -Ізмаїл:
ДІ НУ «ОМА» - 2018
р., с. 16-17.
3. 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 науковопрактичної
конференції. – Ізмаїл:
ДІ НУ «ОМА» 2018 р.,
с. 13-16.
4. Berezovska V.
Development of CrossBorder Cooperation in
the «Lower Danube
Euroregion». Journal of
Danubian Studiesand
Research. - Vol 8, No 2
(2018) – P. 405-410.
5. Березовська В.В.
Вплив кліматогеографічних 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 науковопрактичної
конференції /За
загальною редакцією
Турлак Л.П./ –
Запоріжжя: АА
Тандем, 2019. – С. 1923.
6. Березовська В.В.
Передові зміни

318477

Байрамова
Олена
Вікторівна

Доцент,
Сумісництв
о

Дунайський
Диплом
інститут
бакалавра,
Національного Товариство з
університету
обмеженою
"Одеська
відповідальніст
морська
ю
академія"
"Ізмаїльський
інститут
водного
транспорту",
рік закінчення:
2019,
спеціальність:
6.070101
транспортні
технології,
Диплом
спеціаліста,
Ізмаїльський
державний
педагогічний
інститут, рік
закінчення:
2001,
спеціальність:
010102
Початкове
навчання,
Диплом
магістра,
Ізмаїльський
державний
гуманітарний
університет,
рік закінчення:
2002,
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ОК 07.
Філософія

робочих
спеціальностей у
представників
морської галузі
(історичний аспект).
Інноваційні підходи
розвитку
компетентнісних
якостей фахівців в
умовах професійного
становлення: тези IV
Міжнародної науковопрактичної
конференції (Ізмаїл,
23 - 24 квітня 2020
року), – Ізмаїл: АА
Тандем, 2020. – С. 6265.
7. 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, XXXVIIISupliment, Galati,
2020. - P. 25-45
П 16
Первинна
профспілкова
організація ПРМТУ
Дунайського інституту
Національного
Університету
«Одеська морська
академія», квиток
№002878
П 17
Досвід практичної
роботи за
спеціальністю 13 років
(стаж науковопедагогічної роботи).
Академічна
відповідність:
Науковий ступінь:
кандидат
філософських наук,
Наукова
спеціальність:
«Соціальна філософія
та філософія історії»
Тема дисертації:
«Знання у змісті
свідомості: соціальнофілософський аспект»
Сертифікат з
англійської мови (В2)
Підвищення
кваліфікації:
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

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

морському та
річковому
транспорті). Рік
закінчення 2019.
3. Навчання в
Придунайському
філіалі МАУП –
спеціалізація
Економіка та
управління
підприємствами. Рік
закінчення 2019.
4. Науковопедагогічне
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
№42080020/00006620 – 2 год.
8. Курси «Як
організувати
дистанційне
навчання».
Сертифікат ТНС-1204042020/009 – 19
год.
9. Курси «Секрети
успішного тренінгу»,
ТНС-0928022020/009- 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-С5754 – 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.
Відповідність
ліцензійним умовам:
П1
Olha Liashko,
Valentuyna
Klindukhova,
NataliiaYeromina,
TetianaKaradobrii,
OlenaBairamova,
Antonina Dorosheva.
The Criterion and
Evaluation of
Effectiveness of Image
Comparison in
Correlation-Extreme
Navigation Systems of
Mobile Robots.
International Journal of
Emerging Trends in
Engineering Research.
Volume 8. No. 6, June
2020, pp. 2841-2847.
П2
1. Глущенко П.А.,
Демяненко С.К.,
Якусевич Ю.Г.,
Байрамова О.В..
Визначення
аеродинамічних
характеристик крил з
кінцевими
аеродинамічними
поверхнями для
малогабаритних
безпілотних літальних
апаратів корабельного
базування. Новітні
технології : збірник
наукових праць
Приватного вищого
навчального закладу
«Університет новітніх
технологій». К. :
ПВНЗ «Університет
новітніх технологій»,
2018. Випуск 2 (6). С.
104-109.
2. Писарчук О.О.,
Гріненко О.О.,
Мельник О.В.,
Чередник В.М.,
Байрамова О.В.
Когнітивні науки в
інженерії
програмного
забезпечення. Новітні
технології : збірник
наукових праць
Приватного вищого
навчального закладу
«Університет новітніх
технологій». К.: ПВНЗ
«Університет новітніх
технологій», 2018.
Випуск 3 (7). С. 202-

211.
3. Овчарук І. В.,
Желєзний В. В.,
Байрамова О. В.
Дослідження
перерозподілу
пасажиропотоків
київського
метрополітену.
Водний транспорт.
Збірник наукових
праць Державного
університету
інфраструктури та
технологій. К.: ДУІТ,
2018. Вип. 1. С. 136140.
4. Байрамова О.В.,
Дорошева А.О.,
Медведєва О.Ю., Урум
Н.С. Організаційний
метод зниження
витрат на паливо в
транспортних
кампаніях. Водний
транспорт. Збірник
наукових праць
Державного
університету
інфраструктури та
технологій. К.: ДУІТ,
2020. Випуск 2(30). С.
23-32.
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. 118121.
П3
1. 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.118
2. 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
П 10
В.о. зав. кафедри
природничоматематичних та

інженерно-технічних
дисциплін ДІВТ ДУІТ.
Наказ ректора ДУІТ
№ 05-03-157/о від
31.08.2020 р.
П 12
Наявність 5 свідоцтв
про державну
реєстрацію
авторського права на
твір:
1. Договір № 117-19 НТ про розподіл
майнових прав на
службовий твір. м.
Київ, 28.05.2019 р.
2. Договір № 115-19 НТ про розподіл
майнових прав на
службовий твір. м.
Київ, 28.05.2019 р.
3. Договір № 116-19 НТ про розподіл
майнових прав на
службовий твір. м.
Київ, 28.05.2019 р.
4. Договір № 114-19 НТ про розподіл
майнових прав на
службовий твір. м.
Київ, 28.05.2019 р.
5. Договір № 118-19 НТ про розподіл
майнових прав на
службовий твір. м.
Київ, 28.05.2019 р.
П 13
П 13
1. 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.
2. Байрамова О.В.
Практичні завдання
для аудиторної та
самостійної роботи з
дисципліни
«Політологія» для
студентів денної та
заочної форми
навчання напряму
знань 6.070104
«Морський та
річковий транспорт»
професійного
спрямування
«Судноводіння». Ізмаїл. : Видавництво
«Курьер-принт»,
2018. – 46 с.
3. Байрамова О.В.,
Дорошева А.О.
Словник термінів з
дисциплін «Основи
економічних знань
для інженерів флоту»,
«Управління
судновим екіпажем та
менеджмент морських
ресурсів» (для
здобувачів вищої
освіти денної та

заочної форми
навчання
спеціальності 271
Річковий та морський
транспорт). Ізмаїл :
Видавництво «ПрінтСервіс», 2021. 73 с.
4. Байрамова О.В.,
Дорошева А.О.
Методичні вказівки до
практичних занять та
самостійної роботи
здобувачів вищої
освіти з навчальної
дисципліни «Основи
економічних знань
для інженерів флоту»
першого
(бакалаврського)
рівня денної форми
навчання за
спеціальністю 271
Річковий та морський
транспорт. Ізмаїл :
Видавництво «ПрінтСервіс», 2021. 44 с.
П 15
1. Екологічна освіта в
морських вищих
навчальних закладах :
теоретичний аспект //
Science and Education
a New Dimension:
Humanities and Social
Sciences, Budapest. 2017. - V(20),
Issue:120. - Р. 45-49.
2. Байрамова О.В.
Психологічна
підготовка майбутніх
фахівців морського
флоту. Водний
транспорт : сучасний
стан та перспективи
розвитку. Збірник
матеріалів
Міжнародної науковопрактичної
конференції (Київ, 1617 травня 2019). Київ :
Редакційновидавничий відділ
ДУІТ, 2019. - С. 334336.
3. Байрамова О.В.
Етнопсихологічні
особливості взаємодії
моряків в умовах
багатонаціонального
екіпажа суден. Сучасні
підходи до
високоефективного
використання засобів
транспорту.
Матеріали X
Міжнародної науковопрактичної
конференції.
Запоріжжя :
ААТандем, 2019. С. 1315.
4. Байрамова О.В.
Толерантність як
професійноособистісна
компетенція фахівця
морської галузі.
Інноваційні підходи
розвитку
компетентнісних
якостей фахівців в

умовах професійного
становлення : тези IV
Міжнародної науковопрактичної
конференції. Ізмаїл :
АА Тандем, 2020. С.
57-60.
5. Байрамова О.В.
Екологізація
освітнього простору в
морських закладах
вищої освіти. Scientific
and pedagogic intership
«Professional
development and
pedagogical excellence
of lectures in technical
sciences» : Intership
proceedings (August 3
– September 11, 2020).
Wloclawek :
Izdevnieciba «Baltija
Publishing», 2020. P.
10 – 15.
П 16
Дійсний член наукової
організації «Центр
українськоєвропейського
наукового
співробітництва».
Свідоцтво № 119023.
П 17
Досвід практичної
роботи за
спеціальністю 18 років
(стаж науковопедагогічної роботи).
369573

Житомирськ Доцент,
а Тетяна
Основне
Михайлівна місце
роботи

Дунайський
Диплом
інститут
спеціаліста,
Національного Ізмаїльський
університету
державний
"Одеська
гуманітарний
морська
університет,
академія"
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,
Східноукраїнсь
кий
національний
університет
імені
Володимира
Даля, рік
закінчення:
2019,
спеціальність:
275
Транспортні
технології,
Диплом
кандидата наук
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ОК 07.
Філософія

Академічна
відповідність:
Вчене звання: доцент
Диплом кандидата
педагогічних наук
Диплом магістра,
спеціальність:
Транспортні
технології,
Кваліфікація: Магістр;
Диплом спеціаліста,
спеціальність: ПМСО.
Українська мова і
література,
кваліфікація: вчитель
української мови і
літератури та
зарубіжної літератури
Підвищення
кваліфікації:
1. Підвищення
кваліфікації на
кафедрі соціальногуманітарних
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,

ДK 016176,
виданий
10.10.2018,
Атестат
доцента AД
004720,
виданий
30.01.2020

Warsaw Poland.
Сертифікат № ED001-191202
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.
Відповідність
ліцензійним умовам:
П1
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. EasternEuropean 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
[0000-0002-70150819] , Marina
Musorina* [00000002-07692199]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..250256.
П2
1. Житомирська Т.М.
Педагогічнокраєзнавча технологія
формування
полікультурної
компетентності
майбутніх
вихователей днз:
регіональний вектор.
Науковий вісник
Ізмаїльського
державного
гуманітарного
університету: збірник
наукових праць. Серія
«Педагогічні науки».
– Ізмаїл: РВВ ІДГУ,
2017 – Вип.36. - 270 с.
83-87
2. Tetiana
Zhytomyrska, Iryna
Smyrnova, Volodymyr
Slabko. M. P.
Dragomanov. Trasnsng
ofmanagers on labor
protection in the
systеm of continuing
elucation International
Journal of Management
(IJM)4 Volume 11,
Issue 7, July 2020, pp.
436-441, Article ID:
IJM_11_07_041
3. Житомирська Т.М.
Смирнова І.М.,
Кононенко
А.Інтелектуальний

капітал як складова
технічної культури
фахівця. Педагогічні
науки: теорія, історія,
інноваційні
технології. 2020. № 9
(103). С. 173-183
4. Кононенко Андрій,
Житомирська Тетяна.
Менеджмент
ресторанного
обслуговування:
професійноорієнтований аспект.
Науковий часопис
Національного
педагогічного
університету імені М.
П. Драгоманова. Серія
5. Педагогічні науки:
реалії та перспективи.
- Випуску № 79, 2021.
5. 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.
П3
Смирнова І. М.,
Чимшир В.І.,
Житомирська Т.М.,
Гайдаржи А.І., Делі
І.І. Інформаційні
технології в галузях.
Навчальнометодичнийпосібник
/за загальною
редакцією Турлак
Л.П./. – Київ :
Міленіум, 2020. –
255с.
П 13
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.
П 14
Керівництво
науковим гуртком
«Філософія кави»
протокол засідання
кафедри гуманітарних
дисциплдін № 1 від
25.08.2020р.
https://classroom.googl
e.com/u/0/c/MjkzMDg
zMDc5MTI1
П 15
1. Tetiana Zhytomyrska,
Iryna Smyrnova,
Volodymyr Slabko. M.
P. Dragomanov.
Training ofmanagers on

labor protection in the
systеm of continuing
elucation International
Journal of Management
(IJM)4 Volume 11,
Issue 7, July 2020, pp.
436-441, Article ID:
IJM_11_07_041
2. 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
3. Житомирська Т. М.
Modern educational
institutions as
«intercultural celis»
(Украйна –България –
Европейски съюз:
съвременно състояние
и перспективи».
Сборник с доклади от
международна научна
конференцияю Том 1.Варна:Издательство
«Наука и економика»,
2016.- С.351-356
4. Житомирська Т. М.
"IT - компетентність,
як складова
професійної
підготовки майбутніх
фахівців дошкільної
освіти". Scientific
publications
recommended by the
Presidium of the
International Academy
of Information Science
(Protocol № 012/2016)
м. Прага, Чехія С.2833
5. Житомирська Т. М
«THE USE OF IT IN
PRESCHOOLS».
м.Афіни, Греція 29
квітня – 10 травня
2017 року. С. 103-107
6. Житомирська Т.
Роль філософії при
формуванні
світогляду майбутніх
офіцерів морської
галузі. Науковометодичне
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.,
Жур’ян В.В.
Виникнення та
характеристика
гібридних
автомобілів/Сучасні
підходи до

високоефективного
використання засобів
транспорту Матеріали
ІХ Міжнародної
науково-практичної
конференції. –
Запоріжжя: АА
Тандем, 2018.- С.72-75.
П 16
Первинна
профспілкова
організація ПРМТУ
Дунайського інституту
Національного
Університету
«Одеська морська
академія»,квиток №
002901.
П 17
Досвід практичної
роботи за
спеціальністю 7 років
(стаж науковопедагогічної роботи).
298946

Черкас
Олена
Анатоліївна

Доцент,
Основне
місце
роботи

Дунайський
Диплом
інститут
кандидата наук
Національного
ДK 023423,
університету
виданий
"Одеська
14.04.2004
морська
академія"

28

ОК 08. Вища
математика

Академічна
відповідність:
Науковий ступінь:
кандидат фізикоматематичних наук,
Диплом спеціаліста,
спеціальність:
математика,
кваліфікація:
Математик. Викладач
Сертифікат з
англійської мови (на
рівні не нижче В2)
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
№ IFCWSSG/WK/2019331).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.
Відповідність
ліцензійним умовам:
П1
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.
П3
1. Сучасні підходи до
високоефективного
використання засобів
транспорту.
Колективна
монографія /за
редакцією В.
Чимшир/. – Ізмаїл: ДІ
НУ «ОМА» 2020 Київ: Міленіум, 2020.
с. 472 (Черкас О.А.,
Дрожжина А.В.
Управління викидами
сірки водним
транспортом: шляхи і
перспективи С.339351.)
2. 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. TironVorobiova, 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).
П 13
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.
2. Черкас О.А.,
Дрожжина А.В.
Методичні
рекомендації до
виконання РГР №1 з
навчальної
дисципліни «Вища
математика» для
студентів 1 курсу
спеціальності
271«Річковий та
морський транспорт»
(спеціалізація 271.02
«Управління
судновими
технічними
системами і
комплексами») » .
Ізмаїл: ДІ НУ "ОМА",
2021. – 22 с.
3. Черкас О.А.,
Дрожжина А.В.

Методичні
рекомендації до
виконання РГР №2 з
навчальної
дисципліни «Вища
математика» для
студентів 1 курсу
спеціальності
271«Річковий та
морський транспорт»
(спеціалізація 271.02
«Управління
судновими
технічними
системами і
комплексами») ».
Ізмаїл: ДІ НУ "ОМА",
2021. – 27 с.
4. Черкас О.А.,
Дрожжина А.В.
Методичні
рекомендації до
виконання РГР №3 з
навчальної
дисципліни «Вища
математика» для
студентів 1 курсу
спеціальності
271«Річковий та
морський транспорт»
(спеціалізація 271.02
«Управління
судновими
технічними
системами і
комплексами») ».
Ізмаїл: ДІ НУ "ОМА",
2021. – 30 с.
П 14
Керування
переможцем І туру
Всеукраїнського
конкурсу студенських
наукових робіт 20192020 н.р. за
спеціалізацією
«Науки про Землю» –
Кунський М.С..
Протокол № 1 від
01.02.2020р.
П 15
1. 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.
2. Черкас Е.А.
Математическое
образование судового
маханика. Сучасні
підходи до
високоефективного
використання засобів
транспорту. Збірник
тез доповідей VІІ
Всеукраїнської
науково-практичної
конференції, Ізмаїл. -

2016. - С. 182-183.
3. 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.
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 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.
6. Черкас О.А.,
Кунський М.С. Про
сучасний стан
контейнеровозного
флоту. Сучасні
підходи до
високоефективного
використання засобів
транспорту. Збірник
тез доповідей Х
Міжнародної науковопрактичної
конференції, Ізмаїл:
ДІ НУ«ОМА». – 2019.
- С. 243-245.
7. 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 науковопрактичної

конференції, Ізмаїл:
ДІ НУ«ОМА». – 2020.
- С. 202.
8. Черкас О.А. Вітряні
силові установки на
суднах: види та
перспективи.
Інформаційне
суспільство:
технологічні,
економічні та технічні
аспекти становлення.
Збірник тез доповідей
Міжнародної наукової
інтернет-конференції,
Тернопіль. – 2020. С. 52-54.
9. Черкас О.А.
Прокторинг –
зарубіжний досвід.
Теоретичні та
практичні аспекти
розвітку науки та
освіти. Матеріали II
Міжнародної науковопрактичної
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 науковопрактичної
конференції, Полтава.
- 2020. - С.13-14.
11. Черкас О.А.
Загальні тенденції в
суднобудуванні.
Перспективи розвітку
сучасної науки.
Збірник тез доповідей
V Міжнародної
науково-практичної
конференції, Київ. 2020. - С. 51.
П 16
Первинна
профспілкова
організація
працівників
морського транспорту
України Дунайського
інституту
Національного
університету «Одеська
морська академія»,
квиток №002590
П 17
Досвід практичної
роботи за
спеціальністю – 28
років
360838

Маслов Ігор
Захарович

Завідувач
кафедри,
Основне
місце
роботи

Дунайський
Диплом
інститут
кандидата наук
Національного
ДK 037440,
університету
виданий
"Одеська
01.07.2016,
морська
Атестат
академія"
доцента AД
003694,
виданий
26.09.2019
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ОК 20.
Безпечне
управління
судновими
енергетичними
установками

Академічна
відповідність:
Вчене звання: доцента
кафедри суднових
енергетичних
установк і систем
Науковий ступінь:
кандидат технічних
наук,
Наукова
спеціальність:
експлуатація та
ремонт засобів

транспорту, Тема
дисертації:
Підвищення
ефективності
експлуатації суден
днопоглиблювального
флоту за допомогою
використання методу
гідродинамічного
розмиву ґрунтової
пульпи в трюмах
Диплом спеціаліста,
спеціальність:
експлуатація суднових
силових установок,
кваліфікація: інженер
судномеханік;
Професійна
кваліфікація: механік
першого розряду
Керівник дипломних
робіт бакалавра зі
спеціалізації 271.02
Управління
судновими
технічними
системами і
комплексами
Сертифікат з
англійської мови (на
рівні не нижче В2)
Підвищення
кваліфікації:
1. International
postgraduate practical
intership «New and
innovative teaching
methods»; 12.02.2018 02.03.2018 р.
Uniwersytet
ekonomiczny w
Krakowie; Certificate
№ 1709/MSAP/2018.
2. International
intership «Logistics
management at sea
transport», 01.07.2019
- 30.09.2019.
Educational Fundation
IIASC, European SocioTechnical University
(Poland), Beykoz
University (Turkey),
certificate
№006/0107/
3. International
postgraduate practical
intership "Maritime
education and training
innovations in the
european higher
education area",
29.04.2019 - 11.10. 2019
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-1-2019-1PL-EPPKA2-CBHE-SP.
Відповідність
ліцензійним умовам:
П1
1. Malahov A., Gudilko
G., Palagin О., Maslov I.
Efficiency improvment
of ships operation by
waterfuel emulsion
using. // EasternEuropean Journal of
Enterprise
Technologies. 2016.
№3/8 ( 81 ). С. 48-53.
2. Danylyan A. G.,
Maslov I. Z., та ін. 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.
3. Leshchev, V.A.,
Chimshir, V.I., Maslov,
I.Z., та ін. Damping of
resonant torsional
vibrations of the ship’s
propeller shaft by
means of the low-speed
diesel automation
system // Journal of
the Balkan Tribological
Association, 2021, №27
(1). С. 89–100
П2
1. Malahov A., Maslov
I., та ін. Improvement
of ship ballasting
system.// Technology
audit and production
reserves. 2017 – №4/1
(36). – С. 25-29.
2. Malahov O, Kolegaev
M, Malakhova D.,
Maslov I. Improvement
of working parameters
of ships with the use of
water-fuel emulsions//
Технологический
аудит и резервы
производства. Харків:
РС тесhnology сеntеr. 2018. - № 6(3). - С. 1420.
3. Malahov A., Gudilko
G., Palagin О., Maslov I.
Efficiency improvment
of ships operation by
waterfuel emulsion
using. // EasternEuropean Journal of
Enterprise
Technologies. 2016.
№3/8 ( 81 ). С. 48-53.
4. 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
5. Маслов И. З.,
Данилян А. Г., ТиронВоробьева Н. Б.,
Романовская О. Р.,
Бабак А. А. Установка
для очистки
балластных вод.//
Екологічні науки:
науково-практичний
журнал. – К.: ДЕА,
2019. - №2 (25). – С.
104-108
П3
1. Устрій суднових
котельних установок
та їхня безпечна
експлуатація.
Навчальний посібник.
/ Лихогляд К.А.,
Маслов І.З., Разінкін
Р.О., Найдьонов А.І./
Одеса – 2018, 158 с.
2. Навчальнопрактичний
посібник.Practical
Guide for Marine
Engineers./ Желясков
В.Я., Тимофєєва О.Я.,
Маслов І.З.,
Константинова Т.М.,
Тихонова І.Ю.,
Романовська О.Р./. Запоріжжя: Copy Art,
2020. – 277 с.
П8
Керівник теми НДР
кафедри СЕУ і С:
"Розробка концепції
безпечної експлуатації
суднових систем та
обладнання"
(державний
реєстраційний номер
0118U007602 з 01.19
по 12.22 рр.)
П 10
Завідуючий кафедри
СЕУ і С ДІ НУ «ОМА».
Наказ НУ «ОМА»
№199/вк від
30.08.2016 р.
П 12
1. Чимшир В.І.,
Маслов І.З. Данилян
А.Г., Тірон-Воробйова
Н.Б., Ракитська Н.М.
Спосіб знезараження і
очищення баластної
води. Патент на
корисну модель №
142319, 25.05.2020.
https://base.uipv.org/s
earchINV/search.php?
action=viewdetails&IdC
laim=268628
2. Чимшир В.І.,
Маслов І.З. Данилян
А.Г., Тірон-Воробйова
Н.Б., Ракитська Н.М.
Спосіб знезараження і
очищення баластної
води й установка для
його здійснення.
Патент на винахід №
122318, 12.10.2020.
https://base.uipv.org/s
earchINV/search.php?
action=viewdetails&IdC

laim=271632
П 13
1. Методичні вказівки
до виконання
дипломних робіт
бакалавра для
курсантів
спеціальності 271
"Річковий та
морський
транспорт"./ уклад. В.
І. Чимшир, І. З.
Маслов, К. А.
Лихогляд, А. І.
Найдьонов /. – Ізмаїл:
ДІ НУ "ОМА", 2018. 37
с.
2. Методичні
рекомендації для
самостійного
вивчення дисципліни
«Безпечне управління
судновими
енергетичними
установками і
менеджмент ресурсів
машинного
відділення» / уклад. І.
З. Маслов /. – Ізмаїл:
ДІ НУ «ОМА», 2019.
с.16
3. Конспект лекцій з
дисципліни «Технічне
використання
суднових технічних
засобів і безпечне
несення вахти» для
курсантів та студентів
спеціальності
6.070104 «Морський
та річковий
транспорт» / уклад. І.
З .Маслов, І. В. Власов
/ - Ізмаїл: ДІ НУ
"ОМА", 2019. 74 с.
4. Конспект лекцій з
дисципліни
«Безпечне управління
судновими
енергетичними
установками і
менеджмент ресурсів
машинного
відділення» / уклад. І.
З. Маслов /. – Ізмаїл:
ДІ НУ"ОМА", 2019.
с.40
5. Конспект лекцій з
дисципліни «Технічне
обслуговування і
ремонт СТЗ» для
курсантів та студентів
спеціальності 271
"Річковий та
морський
транспорт"./ уклад. І.
З. Маслов /. – Ізмаїл:
ДІ НУ "ОМА", 2019. 72
с.
6. Методичні вказівки
для виконання
самостійної роботи з
дисципліни «Технічне
використання
суднових технічних
засобів і безпечне
несення вахти». /
уклад. І. З.Маслов, І.
В. Власов /. – Ізмаїл:
ДІ НУ "ОМА", 2020. 14 с.

7. Course of lectures on
discipline “Safety
exploitation of ships
pover plants and
systems and
management of the
engine department
resources”. / V. I.
Chimshyr, I. Z. Maslov,
O. M. Palagin, A. I.
Naydyonov./. – Ізмаїл:
ДІ НУ «ОМА», 2020. –
64 с.
П 14
Керівництво
переможцем ІІ туру
Всеукраїнського
конкурсу студентських
наукових робіт
2019/2020 н.р. зі
спеціалізації
"Суднобудування та
водний транспорт"
Аніканов І.С., курсант
ІІІ курсу спеціалізації
271.02 «УСТС і К».
Протокол засідання
конкурсної комісії ДІ
НУ «ОМА» №1 від
01.02.2020 р.
П 15
1. Chimshir V. I.,
Smyrnova I. M., Maslov
I.Z., та ін. New
technological scheme
for dredging process.//
International jornal of
engineering and
advanced technology. 2019. - Volume-9 Issue2. - p. 185-190.
2. Maslov I., та ін.
Electrick ARC as a new
scientific approach in
the purification of
exhaust gases of marine
engines./ Стратегічний
потенціал державного
та територіального
розвитку. Матеріали
ІІІ Міжнар. науковопракт. конф. –
Маріуполь, Кривий
Ріг: Р. А. Козлов, 2019.
– С. 377-378
3. Маслов И.З., та ін.
Shipboard engine
noxious emissions
reduction applying new
type fuel oil catalyst./
Матеріали доповідей
IV Інтернаціональної
конференції
Європейської академії
наук, Бонн, 2019. – С.
39-40
4. Маслов І.З., та ін..
Основні завдання
діагностики суднових
технічних засобів. /
Сучасні підходи до
високоефективного
використання засобів
транспорту.
Матеріали Х
Міжнародної науковопрактичної
конференції/ За загал.
ред. Турлак Л. П./. –
Запоріжжя: АА
Тандем, 2019. - С.164-

167
5. Маслов И.З.,
Лихогляд К. А.
Система глубокой
утилизации тепла
(СГУТ) в целях
уменьшения расхода
топлива, снижения
выбросов и влияние
на расчетный
показатель
энергетической
эффективности судна
(EEDI). Матеріали
міжнародної науковопрактичної
конференції. Ізмаїл:
ДІ НУ "ОМА", 2019. –
С.145-147
П 16
Первинна
профспілкова
організація ПРМТУ
Дунайського інституту
Національного
Університету
«Одеська морська
академія», квиток
№002587
П 17
Досвід практичної
роботи за
спеціальністю 18
років, Механік
першого розряду з
2000 року. Диплом №
00057/2018/01
304415

Кірсанова
Валентина
Василівна

Доцент,
Основне
місце
роботи

Дунайський
Диплом
інститут
кандидата наук
Національного
ДK 003067,
університету
виданий
"Одеська
14.04.1999
морська
академія"
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ОК 09.
Запобігання
забрудненню
морського
середовища з
суден

Академічна
відповідність:
Вчене звання: доцент
кафедри
загальнонаукових
дисциплін
Науковий ступінь:
кандидат біологічних
наук
Диплом спеціаліста,
спеціальність:
біологія,
кваліфікація:біолог.
Викладач біології та
хімії
Підвищення
кваліфікації:
1. Підвищення
кваліфікації
(стажування) на
кафедрі безпеки
життєдіяльності
Національного
університету «Одеська
морська академія»,
наказ ректора НУ
«ОМА» № 132 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 № 264
від 20.04.2021 р.
2. Przeworsk (certificate
№ IFC-WSSG
/WK/2019-386
«Modern teaching
methods in the field of

ecology on the EU
educational market»
May 2019) Logistics
management and sea
transport, Educational
Fundation IIASC,
Beykoz University
Turkey № 024/0107
01.07.2019-30.09.2019.
Відповідність
ліцензійним умовам:
П1
1. Valentyna Kirsanova,
Nataliia Senenko, Anna
Chechel Soil and
Groundwater Ecological
State Feature and
Benefits of Newly
Created Teaching
Methodology.
International Journal of
Recent Tehnology and
Enginering Volume-8
Issue-4S, November
2019, ISSN: 2278-3075
(Online) Published By:
Blue Eyes Intelligence
Engineering & Sciences
Publication. p. 5-10.
П2
1. Кірсанова В.В.
Проблема
використання
біопалива для
транспорту: дилема
сучасності // Вчені
записки Таврійського
Національного
університету ім.
В.І.Вернадського.
Серія: Технічні науки.
Т. 30(69). Ч.2. №5,. –
2019. С. 23-27.
2. Кірсанова В.В.
Способи нейтралізації
діоксиду карбону //
Вчені записки
Таврійського
Національного
університету ім.
В.І.Вернадського.
Серія: Технічні науки.
Т. 31(70). Ч.2. №1,
2020, С. 126-130.
3. Кірсанова В.В.
Доцільність обробітку
та використання
мікроводоростей
(Chlorella) як
органічних добрив //
Екологічні науки :
науково-практичний
журнал / Головний
редактор Бондар О.І.
– К.: ДЕА, 2020. №1
(28), С. 324-327.
4. Биковець Н.П.,
Кірсанова В.В., Черкас
О.А. Наслідки
глобального
потепління для
внутрішніх водних
шляхів: тенденція
зміни рівня води
річки Дунай // Вчені
записки Таврійського
Національного
університету ім.
В.І.Вернадського.
Серія: Технічні науки.

– 2020. Т. 31(70). –
№3, С. 90-97.
5. Кірсанова В.В.,
Биковець Н.П.,
Чумаченко М.М.
Пластикова упаковка
на морських суднах в
контексті глобальної
екологічної проблеми
мікропластика //
Екологічні науки. –
2020. Т. 1. – №2 (29),
С. 164-169.
6. Кірсанова В.В.,
Биковець Н.П.,
Чумаченко М.М.,
Бражник І.Д.
Нафтошлам
судноплавства як
елемент біодеградації
нафтового
забруднення світового
океану // Вчені
записки Таврійського
Національного
університету ім.
В.І.Вернадського.
Серія: Технічні науки.
– 2020. Т. 31(70). –
№4, С. 227-232.
7. Кірсанова В.В.,
Биковець Н.П.,
Бражник І.Д.
Енергоефективність
морських суден як
важливий елемент
декарбонізації
атмосфери //
Екологічні науки. –
2020. – №6 (33), С.
115-119.
П3
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).
П 13
1. Конспек лекції з
дисципліни
Запобігання
забрудненню
морського середовища
з суден для курсантів
денної (заочної)
форми навчання
спеціальності 271
«Річковий та
морський транспорт»
спеціалізації
«Експлуатація
суднових
енергетичних
установок» / [укладач
Кірсанова В.В.]; –
Ізмаїл, 2020. – 130 с.
2. Методичні вказівки
до практичних робіт з
дисципліни
Запобігання

забрудненню
морського середовища
з суден для курсантів
денної форми
навчання
спеціальності 271
«Річковий та
морський транспорт»
спеціалізації
«Експлуатація
суднових
енергетичних
установок» / [укладач
Кірсанова В.В.]; –
Ізмаїл, 2021. – 47 с.
2. Методичні вказівки
до практичних робіт з
дисципліни
Запобігання
забрудненню
морського середовища
з суден для курсантів
заочної форми
навчання
спеціальності 271
«Річковий та
морський транспорт»
спеціалізації
«Експлуатація
суднових
енергетичних
установок» / [укладач
Кірсанова В.В.]; –
Ізмаїл, 2021. – 47 с.
П 14
Переможець за
спеціалізацією
«Технології захисту
навколишнього
середовища» І туру
Всеукраїнського
конкурсу студенських
наукових робіт Пушкін М.
спеціалізація "
Екологія" , 2020-2021
н. р. Протокол № 1 від
01.02.2021 р.
П 15
1. Кірсанова В.В.
Методика викладання
дисципліни
Запобігання
забрудненню
морського середовища
/ Матеріали.
Міжнародноі
конференціі
«Advances of Science»,
Чеська республіка,
Карлові Вари –
Україна, Київ, 2018. С.
1552-1556.
2. Быковец Н.П.,
Данилян А.Г., ТиронВоробьёва Н.Б.,
Кирсанова В.В.,
Декарбонизация
атмосферы при
эксплуатации водного
транспорта. VIII
International Scientific
and Practical
Conference
«International Trends
in Science and
Technology» Польща,
Варшава.2018. Том 2.
– С. 6-9.
3. Кірсанова В.В.
Двуокись карбона как

источник энергии.
Інноваційні підходи
розвитку
компетентнісних
якостей фахівців в
умовах професійного
становлення /
Матеріали ІІІ
Міжнародної науковопрактичної
конференції. Ізмаїл:
ДІ НУ «ОМА», 2019.
С.101-104.
4. Кірсанова В.В.,
Плохой Д.Е. Способы
достижения
углеродной
нейтральности.
Сучасні підходи до
високоефективного
використання засобів
транспорту /
Матеріали Х
Міжнародної науковопрактичної
конференції . Ізмаїл:
ДІ НУ «ОМА», 2019.
С.99-101.
5. Кірсанова В.В.,
Пушкин Н.
Проблемы литьевых
аккумуляторов в
условиях глобального
потеплення. /
Матеріали ХІ
Міжнародної науковопрактичної
конференції
Дунайського інституту
НУ «Одеська морська
академія» «Сучасні
підходи до
високоефективного
використання засобів
транспорту» Україна,
Ізмаїл. 2020, С.248252.
6. Кірсанова В.В
Экологическая
проблема утилизации
литий–ион
аккумуляторов /
Міжнародна науковопрактична
конференція
Київського інституту
водного транспорту
імені гетьмана Петра
КонашевичаСагайдачного.
Державного
університету
інфраструктури і
технологій,.
Дніпровські читання2020 С.118-121.
7. Кірсанова В.В.
Возделывание
микроводорослей в
климатических
условиях Придунавья.
Буджацький фронтир
у дзеркалі сучасної
гуманітаристики /
Матеріали
міжнародної науковопрактичної
конференції – Ізмаїл:
ІДГУ, 2020.- С.327333.
П 16

306258

Яремчук
Світлана
Олександрів
на

Доцент,
Основне
місце
роботи

Дунайський
Диплом
інститут
кандидата наук
Національного
ДK 031939,
університету
виданий
"Одеська
29.09.2015
морська
академія"
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ОК 10.
Інформаційні
технології

1. Первинна
профспілкова
організація
працівників
морського транспорту
України Дунайського
інституту
Національного
університету «Одеська
морська академія»,
квиток № 002887.
2. American Association
for the Advancement of
Science AAAS Member
#:60235853.
П 17
Досвід практичної
роботі за
спеціальністю 19
років.
Академічна
відповідність:
Вчене звання: доцент
кафедри суднових
енергетичних
установок і систем
Науковий ступінь:
кандидат технічних
наук, Наукова
спеціальність:
інформаційні
технології, Тема
дисертації: Моделі,
методи і технологія
апріорного
оцінювання
показників надійності
обліково-аналітичних
інформаційних систем
Диплом спеціаліста,
спеціальність:
автоматизовані
системи управління,
кваліфікація:
інженерсистемотехнік
Сертифікат з
англійської мови (на
рівні В2)
Підвищення
кваліфікації:
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 .
Відповідність
ліцензійним умовам:
П1
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
3. 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; 1518 May 2017. Volume
1844. P. 686-6984.
4. Yaremchuk S., Bardis
N., Vyacheslav K.,
Kharchenko V. Metricbased 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.
5. 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
П2
1. Яремчук С. А.,
Харченко В. С.
Экспериментальная
проверка метода
отбора
дефектосодержащих
компонентов
программных
систем//
Радіоелектронні і
комп’ютерні системи.
Харків: ХАІ. 2016. № 6
(80). – С. 77-81
2. Яремчук С. А.,
Харченко В. С. Метод
отбора
дефектосодержащих
компонентов
программных систем
// Радіоелектронні і
комп’ютерні системи.
Харків: ХАІ. - 2016. № 5. - С. 64–69.
3. Яремчук С. О.
Метрики надійності
на основі залежностей
дефектності
програмного коду від
його складності//
Системи та
технології.Зб. наук.
праць Університету
митної справи та
фінансів. Дніпро. 2018. - №2. - С. 19-37.
4. Яремчук С. О.
Розробка теоретичних
і експериментальних
методів оцінювання та
зменшення
енергоспоживання, а
також підвищення
енергоефективності
програмованих
засобів//
Радіоелектронні і
компютерні системи.
Харків: ХАІ. - 2017. №1(84)
5. Яремчук, С.
А.Метрики надійності
на основі залежностей
дефектності
програмного коду від
його складності//
Науковий журнал
Університету митної
справи та фінансів
«Системи та
технології». Серія
«Технічні науки».
Дніпро. -2018. –
Випуск № 2(56/1). –
С.19–37.
П3
1. Dependable IoT for
Human and Industry:
Modeling, Architecting,
Implementation/ for
Editors: Vyacheslav
Kharchenko/. River
Publishers Series in
Information Science
and Technology, 2018.

450 р.
2. Applications of Big
Data Analytics. Trends,
Issues, and Challenges/
for Editors Mohammed
M. Alani, Hissam
Tawfik, Mohammed
Saeed, Obinna Anya/. UAE: Springer
International
Publishing AG, part of
Springer Nature, 2018.
214 р.
П8
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
П 10
1. Завідувач
комп’ютерних
лабораторій з
02.09.2015 по
01.09.2016 р. Наказ
"ОНМА" № 217/вк від
02.09.2015 р.
П 13
1. Конспект лекцій з
дисципліни
«Інформаційні
технології» для
курсантів та студентів
курсантів та студентів
напряму підготовки
271 «Морський та
річковий транспорт»
спеціалізації 271.02
«Управління
судновими
технічними
системами та
комплексами» денної
і заочної форми
навчання./ уклад.
Яремчук С. О./ –
Ізмаїл: ДІ НУ «ОМА»,
2020. – 133 с.
2. Методичні
рекомендації до
самостійної роботи з
дисципліни
«Інформаційні
технології» » для
курсантів та студентів
напряму підготовки
271 «Морський та
річковий транспорт»
спеціалізації 271.02
«Управління
судновими
технічними
системами і
комплексами» денної
та заочної форми
навчання / уклад.
Яремчук С. О. /. –
Ізмаїл: ДІ НУ «ОМА»,
2020. – 108 с.
3. Методичні
рекомендації до
практичної роботи з
дисципліни
«Інформаційні
технології» » для
курсантів та студентів
напряму підготовки
271 «Морський та

річковий транспорт»
спеціалізації 271.02
«Управління
судновими
технічними
системами і
комплексами» денної
та заочної форми
навчання./ уклад.
Яремчук С. О. /. –
Ізмаїл: ДІ НУ «ОМА»,
2021. –67 с.
4. Методичні
рекомендації до
розрахунковографічної роботи з
дисципліни
«Інформаційні
технології» » для
курсантів та студентів
напряму підготовки
271 «Морський та
річковий транспорт»
спеціалізації 271.02
«Управління
судновими
технічними
системами і
комплексами» денної
форми навчання./
уклад. Яремчук С. О. /
– Ізмаїл: ДІ НУ
«ОМА», 2021. –46 с.
5. Методичні
рекомендації до
аудиторної
контрольної роботи з
дисципліни
«Інформаційні
технології»» для
курсантів та студентів
напряму підготовки
271 «Морський та
річковий транспорт»
спеціалізації 271.02
«Управління
судновими
технічними
системами і
комплексами» заочної
форми навчання. /
уклад. Яремчук С. О. /.
– Ізмаїл: ДІ НУ
«ОМА», 2021. –46 с.
П 14
Керівництво
переможцем 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».
Протокол засідання
конкурсно комісії ДІ
НУ «ОМА» №1 від
01.02.2021 р.
П 15
1. Яремчук С.О.,
Харченко В. С.
Методологія
технологічноорієнтованого
оцінювання
надійності
програмних систем./
Критичні комп’ютерні

технології і системи
КриКТехС-2018/1.
Науково-технічний
семінар 30-01-2018 р.
у Харківському
національному
аерокосмічному
університеті «ХАІ».
2. Яремчук С.О. Аналіз
особливостей
суднових програмних
систем/ Інноваційні
підходи розвитку
компетентнісних
якостей фахівців в
умовах професійного
становлення: тези IV
Міжнародної науковопрактичної
конференції (Ізмаїл,
23 - 24 квітня 2020
року), – Ізмаїл: АА
Тандем, 2020. ––
С.32-35.
3. V. Kharchenko, S.
Yaremchuk. Technology
Oriented Assessment of
Software Reliability: Big
Data Based Search of
Similar Programs. / the
13th International
Conference on ICT in
Education, Research
and Industrial
Applications.
Integration. Ukraine:
Kyiv, May 15-18, 2017.
P. 686 - 699
4. S.Yaremchuck та ін.
Big data and similarity
based software
reliability assessment:
the technique and
applied tools./ 9th
International
Conference on
Dependable Systems,
Services and
Technologies
DESSERT’2018,
Ukraine, Kyiv, May 2427, 2018, P. 515-520.
5. Яремчук С.О.
Інтернет речей в
морській індустрії:
напрямки та
проблеми
впровадження. /
Сучасні підходи до
високоефективного
використання засобів
транспорту :
матеріали XI Міжн.
наук.-практ. конф.
Ізмаїл, 3-4 грудня
2020 р. Запоріжжя:
АА Тандем, 2020. С.
501 – 505
П 16
Первинна
профспілкова
організація ПРМТУ
Дунайського інституту
НУ «Одеська морська
академія» квиток
№002592.
П 17
Досвід практичної
роботи за
спеціальністю 14
років. Інженер-

програміст ІІ категорії
з 1993 року.
П 18
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.
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:
2002,
спеціальність:
010103
Педагогіка і
методика
середньої
освіти. Трудове
навчання
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ОК 10.
Інформаційні
технології

Академічна
відповідність:
Диплом спеціаліста,
спеціальність: трудове
навчання та основи
інформатики,
кваліфікація: вчителя
праці та основ
інформатики,
креслення та безпеки
життєдіяльності
Підвищення
кваліфікації:
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.
Відповідність
ліцензійним умовам:
П3
1. 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. 351363.).
2. Інформаційні
технології в галузях:
навчальнометодичний посібник.
Смирнова І.М.,
Чимшир В.І.,
Житомирська Т.М.,
Гайдаржи А.І., Делі
І.І.; за заг. ред.
Л.П.Турлак.Київ:
Міленіум, 2020. - 255
с.
П 10
1. Заступник
директора з
інформаційних
технологій
Дунайського інституту
Національного
університету «Одеська
морська
академія».Наказ
№362/орг від
13.12.2017р
П 13
1. Методичні вказівки
до розрахунковографічної 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.
П 14
1. Керування
переможцем І туру
Всеукраїнського
конкурсу студенських
наукових робіт 20182019 н.р. за
спеціалізацією
«Суднобудування та
водний транспорт» –
Воронков Є. О.
Протокол № 1 від
23.01.2019 р.
2. Керування
переможцем ІІ туру
Всеукраїнського
конкурсу студенських
наукових робіт
2019/2020 н.р. зі
спеціальності
«Суднобудування та
водний транспорт»
(секція
«Суднобудування:
технологія побудови
та реновації суден») Курпек С.М. Диплом
ІІІ ступеня. Наказ №
1220 від 05.10.2020 р.
3. Керування
переможцем І туру
Всеукраїнського
конкурсу студенських
наукових робіт
2020/2021 н.р. за
спеціалізацією
«Інформаційна
система моніторингу
фізіологічного стану
та місце перебування
екіпажу на морському
судні» –Данілова. О.О.
Протокол № 1 від
01.02.2021 р.
4. Керівник
курсантської
проблемної групи
"Нові інформаційні

технології" з
19.09.2019 р.
Протокол засідання
кафедри ЗНД № 2 від
19.09.2019 р.
П 16
Первинна
профспілкова
організація
працівників
морського транспорту
України Дунайського
інституту
Національного
університету «Одеська
морська академія»,
квиток № 002582.
П 17
Досвід практичної
роботи за
спеціальністю – 10
років.
298820

Коваленко
Сергій
Іванович

Доцент,
Основне
місце
роботи

Дунайський
Диплом
інститут
кандидата наук
Національного
ДK 008863,
університету
виданий
"Одеська
13.12.2000,
морська
Атестат
академія"
доцента 12ДЦ
030036,
виданий
19.01.2012
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ОК 11. Нарисна
геометрія та
інженерна
графіка

Академічна
відповідність:
Вчене званя: доцент
Науковий ступінь:
кандидата
економічних наук
Наукова
спеціальність:
«Організація
управління,
планування і
регулювання
економікою», Тема
дисертації: «Оцінка
ефективності
управління
інституціональними
трансформаціями»
Диплом спеціаліста,
спеціальність:
експлуатація
автомобільного
транспорту;
спеціальність:
менеджмент,
кваліфікація: магістр з
менеджменту
Підвищення
кваліфікації:
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
Відповідність
ліцензійним умовам:
П1
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. The
synthesis of
international economic
integration theory and
cluster concept / S.I.
Kovalenko // Anticrisis management:
State, Region,
Enterprise: Conference
Proceedings, Part II, II
International scientific
conference, November
23th, 2018, Le Mans
University, France,
Baltija Publishing,
2018. – P. 32 – 35.
П2
1. Kovalenko S.I.
Externalities of crossborder cluster systems
as a factor contributing
to Euroregions’
competitiveness / S.I.
Kovalenko /
Регіональна
економіка. Науковопрактичний журнал,
ДУ «Інститут
регіональних
досліджень імені М.І.
Долішнього НАН
України», №1(83),
Львів, 2017. – С. 63-71.
(Index Copernicus).
2. Kovalenko S.I. To a
problem of crossborder cluster system
social efficiency
evaluation / S.I.
Kovalenko // Вісник
Одеського
національного
університету. Серія:
Економіка. Том 22.
Випуск 2 (55), ОНУ ім.
І.І. Мечникова, Одеса,
2017. – С. 52 – 56.
(Index Copernicus).
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. – Режим
доступу до статті:
http://globalnational.in.ua/issue-172017. (Index
Copernicus).
4. Kovalenko S.І.
Improving the
efficiency of
transnational cluster
systems in the context

of cross-border policies
of the European Union
/ S. I. Kovalenko //
Науковий вісник
Міжнародного
гуманітарного
університету. Збірник
наукових праць. Серія:
Економіка і
менеджмент, Випуск
№ 26. Частина 1.
Міжнародний
гуманітарний
університет. – Одеса,
2017. – С. 59-63. (Index
Copernicus).
5. Kovalenko S.І. The
cross-border meso-level
development of cluster
forms of industrial
integration / S.I.
Kovalenko // Вісник
соціальноекономічних
досліджень. Збірник
наукових праць ОНЕУ
№ 2-3 (63-64),
Одеський
національний
економічний
університет, Одеса,
2017 – Одеса, ОНЕУ,
2017. – С. 37 - 49.
(Index Copernicus).
6. Коваленко С.І.
Розвиток концепції
синергізму в
економіці кластерних
промислових систем /
С.І. Коваленко //
Вісник соціальноекономічних
досліджень. Зб. наук.
пр. Одеського
національного
економічного
університету№1(60). –
Одеса: ОНЕУ, 2016. –
С. 55 – 65. (Index
Copernicus). 7.
Коваленко С.І. «Друга
хвиля» кластерної
теорії: пошук нових
джерел економічного
зростання / С.І.
Коваленко // Вісник
Хмельницького
національного
університету.
Економічні науки. №
6, ХНУ,
Хмельницький, 2016.
– С. 19 - 27. (Index
Copernicus, Google
Scholar, РИНЦ).
8. Kovalenko S.I.
Prospects of leadership
for Ukrainian economy
in the Black Sea
European region / S.I.
Kovalenko // Вісник
соціальноекономічних
досліджень. Збірник
наукових праць ОНЕУ
№ 2(61), Одеський
національний
економічний
університет, Одеса,
2016 – С. 40-49. (Index
Copernicus).

9. 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
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Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та
оцінювання
Програмні
результати
навчання ОП

ПРН
Обов’язкові освітні
відповідає
компоненти, що
результату забезпечують ПРН
навчання,
визначено
му
стандартом
вищої
освіти (або
охоплює
його)

Методи навчання

Форми та методи
оцінювання

ПРН 53 Знання
міжнародних і
вітчизняних
нормативно правових актів
відносно безпеки
людського життя
на морі та охорони
морського
навколишнього
середовища та
забезпечення їх
дотримання.

ОК 28. Морське право

Лекційні заняття, Практичні Екзамен
заняття

ОК 19. Безпека та
охорона на морі

Лекційні заняття, Практичні Екзамен
заняття

ОК 02. Ділова
Українська мова

Практичні заняття

ПРН 44 Знання та
розуміння основних
принципів будови
судна, теорій та
факторів, що
впливають на
посадку й
остійність, а
також заходів,
необхідних для
забезпечення
безпечної осадки
та остійності.

ОК 41. Устрій судна та
морехідні якості

Лекційні заняття, Практичні Залік / Екзамен
заняття, Лабораторні
заняття

ОК 27. Морська
інженерна практика

Лекційні заняття, Практичні Екзамен
заняття

ПРН 43 Знання
заходів
застереження, які

ОК 18. Безпека
людини та охорона
навколишнього

Лекційні заняття, Практичні Екзамен
заняття, Лабораторні
заняття

ОК 09. Запобігання
Лекційні заняття, Практичні Залік / Екзамен
забрудненню
заняття
морського середовища
з суден
Екзамен

необхідно вживати
для запобігання
забрудненню
морського
середовища, уміння
вживати заходи з
боротьби із
забрудненням та
застосовувати
відповідне
обладнання.

середовища

ПРН 42 Знання та
уміння щодо
забезпечення
проведення
суднових робіт з
додержанням
техніки безпеки
відповідно вимогам
національного та
міжнародного
законодавства та
вимогам щодо
запобігання
забрудненню
морського
середовища.

ОК 09. Запобігання
Лекційні заняття, Практичні Залік / Екзамен
забрудненню
заняття
морського середовища
з суден
ОК 19. Безпека та
охорона на морі

Лекційні заняття, Практичні Екзамен
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ПРН 41 Уміння
здійснювати
плануваннята
керівництво
безпечним та
ефективним
проведенням
технічного
обслуговування та
ремонту, згідно
вимогам конвенцій
та
класифікаційних
товариств.
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Конвенцій та
стандартів на суднах

Лекційні заняття, Практичні Залік
заняття, Лабораторні
заняття

ПРН 40 Знання
національних та
міжнародних вимог
та принципів
здійснення
безпечної морської
інженерної
практики.

ОК 24. Застосування
міжнародних
Конвенцій та
стандартів на суднах

Лекційні заняття, Практичні Залік
заняття, Лабораторні
заняття

ОК 02. Ділова
Українська мова

Практичні заняття

ПРН 39 Знання
особливостей
конструкції та
матеріалів, що
використовуються
під час
виготовлення
суднового
обладнання.

ОК 39. Технологія
Лекційні заняття, Практичні Залік / Екзамен
матеріалів і ремонт
заняття, Лабораторні
суднового обладнання заняття

ПРН 38 Уміння
використовувати
належні
спеціалізовані
інструменти та
вимірювальні
пристрої; читати
схеми
трубопроводів,
гідравлічних і
пневматичних
систем, а також
креслення і
довідники, що
стосуються
механізмів.

ОК 39. Технологія
Лекційні заняття, Практичні Залік / Екзамен
матеріалів і ремонт
заняття, Лабораторні
суднового обладнання заняття
ОК 11. Нарисна
геометрія та
інженерна графіка

Лекційні заняття, Практичні Екзамен
заняття

ПРН 37 Навички

ОК 36. Технічне

Лекційні заняття, Практичні Екзамен

Екзамен

технічного
обслуговування та
ремонту, зокрема,
розбирання,
налаштування та
збирання
механізмів і
обладнання.

обслуговування,
діагностика і ремонт
суднових технічних
засобів

заняття, Лабораторні
заняття

ПРН 36 Знання
заходів безпеки, які
необхідно вживати
для ремонту та
технічного
обслуговування,
зокрема безпечну
ізоляцію суднових
механізмів та
обладнання, вимоги
до персоналу, якому
дозволено
виконувати
роботи такими
механізмами або
обладнанням,
згідно з вимогами
міжнародних
документів.

ОК 37. Технологічна
практика

-

ОК 36. Технічне
обслуговування,
діагностика і ремонт
суднових технічних
засобів

Лекційні заняття, Практичні Екзамен
заняття, Лабораторні
заняття

ПРН 35 Уміння
використовувати
ручні
інструменти,
верстати та
вимірювальні
пристрої та різні
ізоляційні
матеріали та
упаковки.

ОК 39. Технологія
Лекційні заняття, Практичні Залік / Екзамен
матеріалів і ремонт
заняття, Лабораторні
суднового обладнання заняття
ОК 37. Технологічна
практика

-

ПРН 34 Знання та
розуміння методів
виконання
аварійних або
тимчасових
ремонтних робіт
та заходів безпеки,
які необхідно
приймати для
забезпечення
безпечного
робочого
середовища, а
також для
використання
ручних
інструментів,
верстатів та
вимірювальних
інструментів.

ОК 36. Технічне
обслуговування,
діагностика і ремонт
суднових технічних
засобів

Лекційні заняття, Практичні Екзамен
заняття, Лабораторні
заняття

ОК 18. Безпека
людини та охорона
навколишнього
середовища

Лекційні заняття, Практичні Екзамен
заняття, Лабораторні
заняття

ПРН 33 Знання
характеристик,
властивостей та
обмежень
матеріалів і
процесів, що
використовуються
під час побудови й
ремонту суден,
обладнання та
суднових систем і
компонентів.

ОК 39. Технологія
Лекційні заняття, Практичні Залік / Екзамен
матеріалів і ремонт
заняття, Лабораторні
суднового обладнання заняття

ПРН 32 Уміння
здійснювати
контроль версій
програмного
забезпечення та
управляти
програмним

ОК 10. Інформаційні
технології

Залік

Залік

ОК 09. Запобігання
Лекційні заняття, Практичні Залік / Екзамен
забрудненню
заняття
морського середовища
з суден
ОК 39. Технологія
Лекційні заняття, Практичні Залік / Екзамен
матеріалів і ремонт
заняття, Лабораторні
суднового обладнання заняття

ОК 12. Опір матеріалів Лекційні заняття, Практичні Екзамен
заняття, Лабораторні
заняття

Лекційні заняття, Практичні Екзамен
заняття

забезпеченням.
ПРН 45 Знання та
розуміння основ
водонепроникності
та впливу
пошкодження й
подальшого
затоплення будьякого відсіку на
посадку та
остійність судна, а
також заходів,
необхідних для
забезпечення
безпечної осадки
та остійності.

ОК 41. Устрій судна та
морехідні якості

Лекційні заняття, Практичні Залік / Екзамен
заняття, Лабораторні
заняття

ПРН 46 Знання
вимог міжнародної
морської організації
стосовно
остійності судна.

ОК 41. Устрій судна та
морехідні якості

Лекційні заняття, Практичні Залік / Екзамен
заняття, Лабораторні
заняття

ПРН 47 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 19. Безпека та
охорона на морі

Лекційні заняття, Практичні Екзамен
заняття

ПРН 48 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 19. Безпека та
охорона на морі

Лекційні заняття, Практичні Екзамен
заняття

ПРН 49 Навички
практичного
застосування
медичних
керівництв та
медичних
консультацій,
отриманих по
радіо, зокрема
уміння вжити
ефективних заходів
на основі таких
знань у разі
нещасних випадків
або захворювань,
типових для
суднових умов.

ОК 19. Безпека та
охорона на морі

Лекційні заняття, Практичні Екзамен
заняття

ПРН 50 Навички

ОК 09. Запобігання

Лекційні заняття, Практичні Залік / Екзамен

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

забрудненню
заняття
морського середовища
з суден

ПРН 51 Знання
міжнародних вимог
до суднових
рятувальних
засобів.

ОК 19. Безпека та
охорона на морі

Лекційні заняття, Практичні Екзамен
заняття

ПРН 52 Уміння
використовувати
рятувальні засоби
та пристрої,
протипожежні
системи та інші
системи безпеки
та підтримувати
їх в
експлуатаційному
стані.

ОК 19. Безпека та
охорона на морі

Лекційні заняття, Практичні Екзамен
заняття

ПРН 54 Знання
методів
управління
персоналом на
судні та його
підготовки; уміння
управляти
задачами та
робочим
навантаженням.

ОК 05. Організація
колективної
діяльності та
лідерство

Лекційні заняття, Практичні Залік
заняття

ПРН 55 Знання
методів
ефективного
управління
ресурсами, методів
прийняття рішень
та уміння їх
застосовувати.

ОК 25. Менеджмент
морських ресурсів

Лекційні заняття, Практичні Залік
заняття

ПРН 56 Знання
сутності та
витоків української
історії та
культури,
суспільноекономічних,
політичних й
культурних
процесів минулого
та сучасності.

ОК 04. Історія та
культура України

Лекційні заняття, Практичні Екзамен
заняття

ПРН 57 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 Залік
заняття

ПРН 58 Знання
сутності і
специфіки
філософського

ОК 07. Філософія

Лекційні заняття, Практичні Екзамен
заняття

знання, основних
історичних етапів
розвитку
філософії,
понятійного і
категоріального
апарату філософії,
сучасного
філософського
розуміння природи,
людини і
суспільства.
ПРН 59 Знання
державної мови,
яке дозволяє
спілкуватись за
професійними та
соціальнокультурними
питаннями,
використовувати
технічну
літературу та
виконувати
обов'язки суднового
механіка.

ОК 02. Ділова
Українська мова

Практичні заняття

ПРН 60 Знання
основних
економічних теорій
і закономірностей
та методів аналізу
економічних явищ і
процесів.

ОК 03. Економічна
теорія

Лекційні заняття, Практичні Екзамен
заняття

ПРН 61 Уміння
використовувати
принципи, закони і
методи економіки
для вирішення
професійних
завдань і
аналізувати
економічні
показники
діяльності
підпорядкованого
підрозділу.

ОК 03. Економічна
теорія

Лекційні заняття, Практичні Екзамен
заняття

ПРН 62 Уміння
спілкуватись та
обговорювати
англійською мовою
письмову та усну
професійну
інформацію.

ОК 01. Англійська
мова

Практичні заняття

Екзамен

ОК 17. Англійська
мова за професійним
спрямуванням

Практичні заняття

Залік / Екзамен

ПРН 31 Уміння
усувати
несправності
електричного та
електронного
устаткування
управління та в
системах
спостереження.

ОК 23. Електротехніка Лекційні заняття, Практичні Екзамен
та електричні машини заняття, Лабораторні
заняття

ПРН 30 Знання
конструкції та
принципу роботи
електричного
контрольновимірювального
обладнання та
уміння
інтерпретувати
електричні та
прості електронні
схеми.

ОК 23. Електротехніка Лекційні заняття, Практичні Екзамен
та електричні машини заняття, Лабораторні
заняття

ОК 21. Електроніка та
електронні засоби
управління

Лекційні заняття,
Лабораторні заняття

Екзамен

Екзамен

ОК 22.
Електрообладнання
суден

Лекційні заняття, Практичні Екзамен
заняття, Лабораторні
заняття

ОК 21. Електроніка та
електронні засоби
управління

Лекційні заняття,
Лабораторні заняття

Екзамен

ПРН 15 Уміння
оцінювати
ефективність
роботи,
виконувати
спостереження за
станом головного
двигуна та
підтримувати
безпеку
енергетичної
рухової установки
та допоміжних
механізмів в
процесі
експлуатації.

ОК 20. Безпечне
Лекційні заняття, Практичні Екзамен
управління судновими заняття, Лабораторні
енергетичними
заняття
установками

ПРН 28 Уміння
здійснювати
технічне
обслуговування та
ремонт
обладнання
електричних
систем,
розподільних
щитів,
електромоторів,
генераторів та
електричних
систем і
обладнання
постійного
струму.

ОК 22.
Електрообладнання
суден

Лекційні заняття, Практичні Екзамен
заняття, Лабораторні
заняття

ПРН 02 Знання
конструкції
об’єктів суднових
технічних засобів і
систем, принципу
їх роботи та
розуміння процесів,
що в них
відбуваються.

ОК 33. Суднові
турбінні та котельні
установки

Лекційні заняття, Практичні Залік / Екзамен
заняття, Лабораторні
заняття

ОК 32. Суднові
допоміжні установки і
системи

Лекційні заняття, Практичні Екзамен
заняття, Лабораторні
заняття

ОК 31. Суднові
Лекційні заняття, Практичні Залік / Екзамен
двигуни внутрішнього заняття, Лабораторні
згоряння
заняття
ОК 30. Суднова
холодильна техніка

Лекційні заняття, Практичні Залік
заняття, Лабораторні
заняття

ОК 22.
Електрообладнання
суден

Лекційні заняття, Практичні Екзамен
заняття, Лабораторні
заняття

ПРН 03 Знання та
розуміння основ
електротехніки,
електроніки,
силової
електроніки,
систем
автоматичного
управління та
суднових захисних
пристроїв.

ОК 23. Електротехніка Лекційні заняття, Практичні Екзамен
та електричні машини заняття, Лабораторні
заняття
ОК 21. Електроніка та
електронні засоби
управління

Лекційні заняття,
Лабораторні заняття

ПРН 04
Концептуальні
знання, включаючи
певні знання
сучасних досягнень
у морській
інженерії із
забезпечення
надійності
суднових технічних
засобів та безпеки
на морі.

ОК 33. Суднові
турбінні та котельні
установки

Лекційні заняття, Практичні Залік / Екзамен
заняття, Лабораторні
заняття

ОК 32. Суднові
допоміжні установки і
системи

Лекційні заняття, Практичні Екзамен
заняття, Лабораторні
заняття

Екзамен

ОК 31. Суднові
Лекційні заняття, Практичні Залік / Екзамен
двигуни внутрішнього заняття, Лабораторні
згоряння
заняття

ПРН 05 Знання
англійської мови,
яке дозволяє
використовувати
англомовну
технічну
літературу та
виконувати
обов'язки суднового
механіка.

ОК 17. Англійська
мова за професійним
спрямуванням
ОК 01. Англійська
мова

Практичні заняття

Залік / Екзамен

Практичні заняття

Екзамен

ПРН 06 Знання
обов'язків,
пов'язаних з
прийомом вахти,
під час несення
вахти та з
передачею вахти.

ОК 40. Управління
роботою механізмів
суднової енергетичної
установки та безпечне
несення вахти

Лекційні заняття, Практичні Екзамен
заняття, Лабораторні
заняття

ПРН 07 Уміння
вести машинний
журнал та журнал
нафтових
операцій.

ОК 20. Безпечне
Лекційні заняття, Практичні Екзамен
управління судновими заняття, Лабораторні
енергетичними
заняття
установками

ПРН 08 Знання
процедур безпеки
та порядок дій під
час аварій,
переходу від
дистанційного/авт
оматичного до
місцевого
управління усіма
системами.

ОК 20. Безпечне
Лекційні заняття, Практичні Екзамен
управління судновими заняття, Лабораторні
енергетичними
заняття
установками

ПРН 09 Знання
заходів безпеки,
яких необхідно
дотримуватися під
час несення вахти
та негайні дії, яких
необхідно вживати
у разі пожежі чи
аварії, особливо
тих, які
стосуються
паливних та
масляних систем.

ОК 40. Управління
роботою механізмів
суднової енергетичної
установки та безпечне
несення вахти

ПРН 10 Знання
принципів
управління
ресурсами
машинного
відділення та
здатність їх
використовувати у
повсякденних і
непередбачуваних
умовах.

ОК 20. Безпечне
Лекційні заняття, Практичні Екзамен
управління судновими заняття, Лабораторні
енергетичними
заняття
установками
ОК 25. Менеджмент
морських ресурсів

Лекційні заняття, Практичні Залік
заняття

ПРН 11 Знання
устрою систем
внутрішньосудново
го зв’язку та
уміння передавати,
приймати та
реєструвати
повідомлення
згідно зі
встановленими
вимогами.

ОК 29.
Радіообладнання та
зв’язок

Лекційні заняття,
Лабораторні заняття

ПРН 12 Знання
правил техніки
безпеки та порядку
дій у надзвичайних

ОК 20. Безпечне
Лекційні заняття, Практичні Екзамен
управління судновими заняття, Лабораторні
енергетичними
заняття
установками

ОК 20. Безпечне
Лекційні заняття, Практичні Екзамен
управління судновими заняття, Лабораторні
енергетичними
заняття
установками

Лекційні заняття, Практичні Екзамен
заняття, Лабораторні
заняття

Залік

ситуаціях при
експлуатації
головної
енергетичної
установки та
систем управління.
ПРН 13 Знання
безпечних та
аварійних процедур
експлуатації
механізмів рухової
установки та
системи
управління.

ОК 20. Безпечне
Лекційні заняття, Практичні Екзамен
управління судновими заняття, Лабораторні
енергетичними
заняття
установками

ПРН 01 Знання та
розуміння основних
теорій, принципів,
методів та
понять, що
лежать в основі
термогідродинаміч
них процесів,
механічної та
електромеханічної
інженерії.

ОК 36. Технічне
обслуговування,
діагностика і ремонт
суднових технічних
засобів

Лекційні заняття, Практичні Екзамен
заняття, Лабораторні
заняття

ОК 15. Фізика

Лекційні заняття,
Лабораторні заняття

Екзамен

ОК 14. Технічна хімія

Лекційні заняття,
Лабораторні заняття

Залік

ОК 13. Теоретична та
прикладна механіка

Лекційні заняття, Практичні Екзамен
заняття

ОК 08. Вища
математика

Лекційні заняття, Практичні Екзамен
заняття

ПРН 14 Уміння
виконувати пуск
та зупинку
головної рухової
установки та
допоміжних
механізмів та
пов’язаних з ними
систем.

ОК 33. Суднові
турбінні та котельні
установки

Лекційні заняття, Практичні Залік / Екзамен
заняття, Лабораторні
заняття

ОК 32. Суднові
допоміжні установки і
системи

Лекційні заняття, Практичні Екзамен
заняття, Лабораторні
заняття

ПРН 16 Знання
функцій та устрою
автоматичного
керування
головним двигуном
та допоміжними
механізмами.

ОК 34. Теорія та
засоби управління
судновими
енергетичними
установками

Лекційні заняття, Практичні Екзамен
заняття, Лабораторні
заняття

ПРН 17 Знання
пропульсивних
характеристик
дизелів, парових і
газових турбін.

ОК 33. Суднові
турбінні та котельні
установки

Лекційні заняття, Практичні Екзамен
заняття, Лабораторні
заняття

ПРН 18 Знання
технології
матеріалів,
фізичних та
хімічних
властивостей
палива та
мастильних
матеріалів.

ОК 14. Технічна хімія

ПРН 19 Знання
сучасних методів
спостереження,
опису,
ідентифікації,
класифікації та
виявлення
несправностей
суднового

ОК 36. Технічне
обслуговування,
діагностика і ремонт
суднових технічних
засобів

Лекційні заняття, Практичні Екзамен
заняття, Лабораторні
заняття

ОК 26. Метрологія та
теплотехнічні

Лекційні заняття, Практичні Залік
заняття, Лабораторні

ОК 31. Суднові
Лекційні заняття, Практичні Залік / Екзамен
двигуни внутрішнього заняття, Лабораторні
згоряння
заняття

ОК 31. Суднові
Лекційні заняття, Практичні Залік / Екзамен
двигуни внутрішнього заняття, Лабораторні
згоряння
заняття
Лекційні заняття,
Лабораторні заняття

Залік

ОК 38. Технологія
Лекційні заняття, Практичні Залік
використання робочих заняття, Лабораторні
речовин
заняття

обладнання.

вимірювання

заняття

ПРН 20 Уміння
виявляти
несправності,
усувати їх та
запобігати
ушкоджень при
роботі механізмів.

ОК 36. Технічне
обслуговування,
діагностика і ремонт
суднових технічних
засобів

Лекційні заняття, Практичні Екзамен
заняття, Лабораторні
заняття

ПРН 21 Уміння
перевіряти,
налаштовувати
суднове обладнання
та здійснювати
метрологічну
повірку основних
засобів вимірювань.

ОК 26. Метрологія та
теплотехнічні
вимірювання

Лекційні заняття, Практичні Залік
заняття, Лабораторні
заняття

ПРН 22 Знання
експлуатаційних
характеристик та
уміння
забезпечити
експлуатацію та
технічне
обслуговування
насосів, систем
трубопроводів та
систем управління.

ОК 32. Суднові
допоміжні установки і
системи

Лекційні заняття, Практичні Екзамен
заняття, Лабораторні
заняття

ПРН 23 Уміння
здійснювати
паливні та
баластні операції із
забезпечення
безпеки судна та
морського
середовища.

ОК 40. Управління
роботою механізмів
суднової енергетичної
установки та безпечне
несення вахти

Лекційні заняття, Практичні Екзамен
заняття, Лабораторні
заняття

ПРН 24 Знання
вимог до
сепараторів та до
іншого подібного
обладнання, уміння
здійснювати його
експлуатацію.

ОК 40. Управління
роботою механізмів
суднової енергетичної
установки та безпечне
несення вахти

Лекційні заняття, Практичні Екзамен
заняття, Лабораторні
заняття

ОК 32. Суднові
допоміжні установки і
системи

Лекційні заняття, Практичні Екзамен
заняття, Лабораторні
заняття

ПРН 25 Знання
проектних
характеристик та
системної
конфігурації
апаратури
автоматичного
контролю та
захисних пристроїв
для головного
двигуна, суднового
котла, генератора
та системи
розподілу.

ОК 16. Автоматизація
суднових
енергетичних
установок

Лекційні заняття, Практичні Екзамен
заняття, Лабораторні
заняття

ПРН 26 Знання
проектних
характеристик
установок високої
напруги, пристроїв
гідравлічного та
пневматичного
управління та
системної
конфігурації
апаратури
оперативного
управління для
електромоторів.

ОК 22.
Електрообладнання
суден

Лекційні заняття, Практичні Екзамен
заняття, Лабораторні
заняття

ПРН 27 Знання
вимог стосовно
безпеки для роботи
з судновими
електричними
системами.

ОК 22.
Електрообладнання
суден

ПРН 29 Уміння
виявляти
несправності в
електричних
ланцюгах,
встановлювати
місця
несправностей та
застосовувати
заходи щодо
запобігання
ушкоджень.

ОК 23. Електротехніка Лекційні заняття, Практичні Екзамен
та електричні машини заняття, Лабораторні
заняття
ОК 22.
Електрообладнання
суден

Лекційні заняття, Практичні Екзамен
заняття, Лабораторні
заняття

Лекційні заняття, Практичні Екзамен
заняття, Лабораторні
заняття

