
ВИТЯГ
з Єдиної державної електронної бази з питань освіти

щодо права провадження  освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Дата та час формування витягу     11.04.2021  23:35:57

Орган ліцензування       Міністерство освіти і науки України

Ідентифікаційний код     38621185

Місцезнаходження     Україна, 01135, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 10

Найменування закладу освіти     Дунайський інститут Національного університету "Одеська морська академія"

Номер і дата прийняття рішення (вперше)     ДАК від 30.06.2011р. протокол №88

Ідентифікаційний код     22515785

Місцезнаходження     68600, ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, ІЗМАЇЛ, вул.Фанагорійська , 9

Номер телефону     04841-3-80-18,04841-6-11-66

Адреса електронної пошти     dinuoma@onma.edu.ua

Головний заклад     Національний університет "Одеська морська академія"
Ідентифікаційний код головного закладу     01127799



За освітніми програмами на відповідному рівні вищої освіти за спеціальностями, необхідними для доступу до професій, для яких 
запроваджено додаткове регулювання

№ 
з/п

Назва освітньої 
програми

Код 
спеціальності

Назва 
спеціальності

Ліцензований 
обсяг, осіб
 (на рік)

Дата і номер 
рішення про 
видачу ліцензії

Дата і номер 
рішення про 
зміни ліцензії

Дата і номер 
рішення про 
переоформлення 

ліцензії
перший (бакалаврський) рівень

1

Навігація і 
управління 
морськими 
суднами

271
Річковий та 
морський 
транспорт

200
Наказ № 26-л від 

04.03.2021

2

Управління 
судновими 
технічними 
системами і 
комплексами

271
Річковий та 
морський 
транспорт

150 Наказ № 26-л від 
04.03.2021

Ліцензії за рівнями освіти

№ з/п Рівень вищої освіти Ліцензований обсяг, 
осіб (на рік)

Дата і номер рішення 
про видачу ліцензії

Дата і номер рішення 
про зміни ліцензії

Дата і номер рішення 
про переоформлення 

ліцензії
перший (бакалаврський) рівень

1
перший (бакалаврський) 

рівень 25
Наказ № 37-л від 

30.03.2021

2



Шифр і назва 
Код 
напряму

Назва 
напряму

Ліцензований 
обсяг, осіб
(на рік)

Можливість 
здійснювати Дата і номер Дата і номер Дата і номер 

№ 
з/п

галузі знань підготовки
/

спеціально
сті

підготовки/
спеціальнос

ті
Денна 
форма

Заочна 
форма

підготовку 
іноземців та осіб 

без 
громадянства

рішення про 
видачу 
ліцензії

рішення про 
зміни 
ліцензії

рішення про 
переоформленн
я ліцензії

1 2 3 4 5 6 8 8 9 10

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

1

0701 
Транспорт і 
транспортна 
інфраструктур

а

6.070104
морський та 
річковий 
транспорт

175 175 Ні

наказ МОН 
молодь 
спорту 
№764л від 
31.03.2011

Місце провадження освітньої діяльності:
Дунайський інститут Національного університету "Одеська морська академія"
Учбовий центр
68600, ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, ІЗМАЇЛ, Фанагорійська, 9

Дата і номер попередніх рішень:
ДАК від 30.06.2011р. протокол №88;
наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.2016 № 1565;
наказ МОН молодь спорту №764л від 31.03.2011;
Наказ МОН від 24.04.2019 № 356-л;
Наказ № 26-л від 04.03.2021;
Наказ № 37-л від 30.03.2021;
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