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ПОЗИЦІЮВАННЯ
Територіально-відокремлений структурний підрозділ Дунайський інститут
Національного університету «Одеська морська академія» (Далі – ДІ НУ «ОМА») є
провідним науковим, освітнім і методичним центром, який має багаторічний досвід
підготовки конкурентоспроможних фахівців для морської галузі. ДІ НУ «ОМА»
спрямовує свою діяльність на розвиток вищої морської освіти в Україні та світі на умовах
національних, європейських і міжнародних стандартів підготовки моряків і менеджерів у
морській галузі, маючи репутацію надійного і гідного партнера у виконанні вимог
замовників за всіма спектрами освітніх робіт і послуг, високопрофесійний науковопедагогічний склад, розгалужену інфраструктуру та матеріально-технічну базу.
ДІ НУ «ОМА» підтримує статус організації, здатної адекватно і ефективно
планувати роботу і забезпечити відповідність послуг, що надаються, вимогам
міжнародних конвенцій (ПДНВ-78 і СОЛАС-74 з поправками), законодавчим та
нормативно-правовим актом України, які регулюють процес освітньої, наукової,
господарської діяльності та дипломування моряків.
МІСІЯ
Створити науково-освітній центр 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
інтелектуальне навчання, прикладні технології, професійну діяльність в морській галузі з
потребами глобалізованого суспільства, національної культури і особистісної творчої
самореалізації та забезпечувати безперервну освіту для тих, хто працює в галузі річкового
та морського транспорту та суміжних галузях.
СТРАТЕГІЧНА МЕТА
Стратегічною метою діяльності ДІ НУ «ОМА» є задоволення потреб громадян
України та інших держав в якісній морській освіті, індикаторами якої є привабливий імідж
і позитивна репутація ДІ НУ «ОМА», високий рівень професійної культури, безперервний
розвиток і вдосконалення освітніх послуг, постійне оновлення і модернізація матеріальнотехнічної бази ДІ НУ «ОМА», конкурентоспроможність фахівців на світовому ринку
праці, гідне працевлаштування в суспільстві, що постійно змінюються, перспективи
кар’єрного і особистісного зростання протягом життя, урахування потреб ринку праці та
вимог основних стейкхолдерів освітнього процесу, створення потужних галузевих
науково-методичних центрів із залученням до них провідних професійних асоціацій та
організацій.
СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ
- наукова діяльність:
визначає ДІ НУ «ОМА» як дослідницький заклад вищої освіти і спрямована на створення
сучасних наукових шкіл із збереженням традицій ДІ НУ «ОМА», безперервний розвиток і
вдосконалення наукової діяльності, вивчення передового вітчизняного і міжнародного
досвіду, проведення наукових досліджень та впровадження їх результатів; поширення
якісних міждисциплінарних досліджень та їх апробацій, формування тематики наукових
досліджень відповідно до актуальних напрямів розвитку морської галузі України;
стимулювання науко-дослідної роботи викладачів та молодих вчених на принципах
доброчесності, нетерпимості до академічного плагіату та псевдо-науки; сприяння та
заохочення членів інститутської спільноти до збільшення кількості публікацій в
авторитетних міжнародних і національних виданнях; забезпечення постійного
моніторингу публікації статей співробітників у фахових виданнях, які належать до
міжнародних наукометричних баз даних Web of Science, SCOPUS; підвищення
персональної відповідальності науковців за результати своєї роботи; запровадження
системи моніторингу академічної доброчесності з використанням інформаційних
технологій технічної перевірки й аналізу текстів;

- освітня діяльність:
спрямована на формування затребуваних компетентностей фахівців морської галузі через
надання широкого кола якісних освітніх послуг, зокрема, освітніх програм з урахуванням
пропозицій стейкхолдерів, сучасних методик навчання, модернізованої метеріальнотехнічної бази ДІ НУ «ОМА» ; впровадження інноваційного менеджменту з метою
забезпечення гнучкості освітянської діяльності інституту; розширення співпраці з
вітчизняними закладами вищої освіти для створення міжвузівських програм, проєктів і
центрів, відстеження запитів на освітні послуги з боку іноземних громадян, пошук
зарубіжних партнерів для забезпечення мобільності науково-педагогічних працівників
(викладання навчальних курсів, консультування при підготовці дисертацій); сприяння
академічній мобільності учасників освітньої діяльності, інтеграції системи морської освіти
України в світовий освітній простір; отримання ліцензії на перепідготовку спеціалістів за
програмами післядипломної освіти та підготовку фахівців зарубіжних акредитаційних
центрів;
- культура організації:
гарантує академічну свободу, заохочує співробітників і здобувачів вищої освіти до
самовдосконалення, саморозвитку на основні критичні самооцінки; сприяє створенню
атмосфери корпоративності, партнерства та ініціативи на основі дотримання принципів
академічної доброчесності, заохочення мобільністі співробітників та здобувачів вищої
освіти ДІ НУ «ОМА», впровадження в діяльність установи новітніх форм інноваційної
активності, залучення її до освітньо-практичних концернів, креативних лабораторій,
стартап-проєктів та інших форм висококваліфікованих середовищ у різних галузях, що
потребують соціально-психологічних розробок. Використовувати потенціал мобільності
співробітників здобувачів вищої освіти ДІ НУ «ОМА» для впровадження в діяльність
установи новітніх форм інноваційної активності, підтримці психологічного комфорту для
збереження людських ресурсів, соціально-психологічного здоров’я співробітників,
реалізації їх створюваного потенціалу; підвищувати готовність установи до гнучкого
реагування на запити практики, нові виклики і проблеми, які виникають у процесі
реалізації інноваційної діяльності в освіті, розгортання суспільних реформ, взаємодії з
різними суб’єктами та стейкхолдерами в інформаційному просторі;
- міжнародна діяльність
спрямована на розширення партнерських стосунків із зарубіжними закладами вищої
освіти та стейкхолдерами; підвищення конкурентоздатності інституту через вивчення
міжнародного освітнього і наукового досвіду; заохочення викладачів та здобувачів вищої
освіти до участі в міжнародних наукових і освітніх проєктах, впровадження в інституті
кращого світового досвіду в підготовці фахівців морської галузі. Активізувати участь
ДІ НУ «ОМА» в міжнародних дослідницьких та освітніх проєктах і програмах, зокрема в
програмі Європейського Союзу Erasmus+; систематично здійснювати моніторинг
європейського і світового освітньо-наукових просторів з метою залучення ДІ НУ«ОМА»
до нових партнерських проектів, ознайомлення науковців з практиками наукової роботи в
інших країнах, сприяти адаптації та реалізації міжнародних моделей організації наукової
роботи; спрямовувати діяльність на пріоритетний розвиток таких форм міжнародної
співпраці, які передбачають опублікування її кінцевих або й проміжних результатів в
авторитетних зарубіжних журналах з високим імпакт-фактором, наукометричних базах
Web of Science, SCOPUS; розширювати практику проведення наукових заходів
міжнародного рівня; підвищувати англомовну та іншомовну компетентності наукових
працівників, здобувачів вищої освіти ДІ НУ «ОМА» з метою поліпшення якості
міжнародної наукової комунікації.

