РЕЗОЛЮЦІЯ
засідання підкомісії з морського та річкового транспорту
науково-методичної комісії з транспорту і транспортної інфраструктури
Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України
м. Одеса, 2 жовтня 2015 р.
Учасники засідання підкомісії з морського та річкового транспорту (далі - підкомісія)
науково-методичної комісії з транспорту і транспортної інфраструктури Науково-методичної
ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України, які представляють Одеську
національну морську академію (далі - ОНМА), Херсонську державну морську академію (далі
- ХДМА), Київську державну академію водного транспорту ім. Гетьмана Петра КонашевичаСагайдачного, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова,
Одеський національний морський університет, Морехідний коледж технічного флоту ОНМА,
Морський коледж ХДМА, Морехідне училище рибної промисловості
ім. О. Соляника,
Херсонське морехідне училище рибної промисловості, а також Інспекцію з питань підготовки
та дипломування моряків Міністерства інфраструктури України, заслухавши доповіді та
обговоривши питання порядку денного, ухвалили наступне:
1. Взяти до відома інформацію голови підкомісії професора Міюсова М.В. про стан та
подальші заходи з впровадження Закону України «Про вищу освіту» у морських вищих
навчальних закладах (далі – ВНЗ), а також про проекти Законів України «Про освіту» та «Про
професійну освіту».
Рекомендувати морським ВНЗ звернути особливу увагу на вимоги Закону України «Про
вищу освіту» стосовно:
- типів вищих навчальних закладів;
- стандартів освітньої діяльності та стандартів вищої освіти;
- забезпечення якості вищої освіти;
- подальшої діяльності ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.
2. Взяти до відома інформацію голови підкомісії професора Міюсова М.В. щодо
Положення про Науково-методичну раду Міністерства освіти і науки України, затверджене
наказом Міністерства освіти і науки України від 11.09.2015 р. № 922, та вимоги щодо складу
та повноважень науково-методичних комісій (підкомісій).
3. Взяти до відома інформацію заступника голови підкомісії професора Захарченка В.М.
про впровадження нового Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (далі – Перелік-2015), та особливості
формування нових стандартів вищої освіти.
Рекомендувати морським ВНЗ розпочати підготовчу роботу з формування пропозицій
щодо переліку компетентностей та результатів навчання як складових стандарту вищої освіти
за спеціальністю 271 «Річковий та морський транспорт».
Рекомендувати президії підкомісії звернутись до уповноважених органів з поданням щодо
внесення змін до Переліку-2015 в частині спеціальностей, за якими здійснюється підготовка
осіб командного складу морських суден, а саме:
- вилучити спеціальність 271 «Річковий та морський транспорт»;
- ввести спеціальності:
«Навігація та управління морськими суднами»;
«Управління технічними системами та комплексами морських суден».
4. Взяти до відома інформацію щодо вимог Закону України «Про вищу освіту», а також
підходів проекту Закону України «Про професійну освіту» до організації підготовки фахівців
за ступенем «молодший бакалавр» та освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший
спеціаліст».

Для моніторингу процесу розроблення та розгляду проекту Закону України «Про
професійну освіту» та своєчасного формування пропозицій щодо організації підготовки
фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» створити робочу групу з
представників морських ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації у складі:
Опарін А.В. - начальник Морехідного коледжу технічного флоту Одеської національної
морської академії (голова);
Мозолєв В.І.- начальник Одеського морехідного училища рибної промисловості імені
О. Соляника (за згодою);
Стасюк К.С. - начальник Херсонського морехідного училища рибної промисловості (за
згодою);
Чебан А.О. - заступник начальника з навчальної роботи Морехідного училища імені
О.І. Маринеска Одеської національної морської академі (за згодою);
Сокол І.В. - перший заступник начальника Морського коледжу Херсонської державної
морської академії (за згодою).
5. Взяти до відома інформацію про хід перегляду нормативно-правових актів з
дипломування моряків.
Рекомендувати президії підкомісії продовжити взаємодію з Міністерством інфраструктури
України з метою удосконалення нормативно-правових актів з дипломування моряків.
Рекомендувати морським ВНЗ надавати до президії підкомісії пропозиції щодо
необхідних змін у нормативно-правових актах з дипломування моряків з урахуванням змін у
рівнях та ступенях вищої освіти, а також зміни Переліку галузей знань і спеціальностей, за
якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти.
6. Взяти до відома інформацію про підсумки звітування України перед Міжнародною
морською організацією та циркулярний лист Міжнародної морської організації MSC. 1/Circ.
1163/Rev.9 від 15 червня 2015 року щодо країн, які підтвердили виконання вимог
Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 р. з
поправками.
7. Рекомендувати морським ВНЗ провести внутрішній моніторинг виконання вимог
Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 р. з
поправками з урахуванням зауважень попереднього інспектування України Європейським
агентством з безпеки на морі.

Голова підкомісії з морського
та річкового транспорту

М.В. Міюсов

