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БІОГРАФІЯ
Міюсов Михайло Валентинович – заслужений працівник освіти України,
Почесний працівник морського та річкового транспорту України, доктор технічних
наук, професор.
Народився 27 серпня 1960 року в м. Ростові-на-Дону, СРСР. У 1977 році
закінчив середню школу. У 1982 році закінчив з відзнакою факультет автоматики
Одеського вищого інженерного морського училища (ОВІМУ) за спеціальністю
«Автоматизація теплоенергетичних процесів», отримав кваліфікацію інженератеплоенергетика з автоматизації суднових силових установок. У 1982-83 роках
працював інженером науково-дослідної групи в ОВІМУ. У 1983-86 роках навчався
в аспірантурі ОВІМУ, одночасно працював на посаді молодшого наукового
співробітника за сумісництвом. У 1986 році захистив дисертацію і здобув науковий
ступінь кандидата технічних наук. У 1986-89 роках працював в ОВІМУ (тепер
Національний університет «Одеська морська академія») на посадах інженера,
старшого інженера, молодшого наукового співробітника, асистента і доцента.
З 1989 р. працював заступником начальника училища, потім проректором
академії з заочного навчання (у 1991 році ОВІМУ було реорганізовано в Одеську
державну морську академію), з 1997 до 2000 року – проректором з навчальної
роботи. У 1991 році присуджено вчене звання доцент. У 1996 році захистив
дисертацію і здобув науковий ступінь доктора технічних наук. У 1998 році
присуджено вчене звання професор. З червня 2000 року призначений за конкурсом
ректором Одеської державної морської академії терміном на п’ять років. У вересні
2002 року академії надано статус національної. З червня 2005 року та згодом з
листопада 2012 року був повторно обраний за конкурсом та призначений на посаду
ректора Одеської національної морської академії (ОНМА) терміном на сім років до
листопада 2019 року. У 2015 році ОНМА було реорганізовано в Національний
університет «Одеська морська академія» (НУ «ОМА»). З 11 листопада 2019 року
працює професором кафедри автоматизації суднових дизельних і газотурбінних
установок НУ «ОМА».

Наукова та організаційна робота.
Автор більш ніж 140 наукових та методичних публікацій, у тому числі трьох
винаходів. Фахівець у галузі суднової енергетики та автоматики, морської освіти.
Дійсний член (Fellow) Інституту морської інженерії, науки і технологій
Великої Британії (IMarEST), зареєстрований дипломованим інженером (Chartered
Engineer) Технічною радою (Engineering Council) Великої Британії. Академік
Академії наук суднобудування України, Дійсний член Транспортної академії
України.
Голова спеціалізованої вченої ради Д 41.106.01 МОН України з правом
розгляду та захисту докторських дисертацій з трьох спеціальностей. Член Президії
Південного наукового центру НАН і МОН України. Є членом редакційних колегій
кількох збірників наукових праць в Україні та за кордоном.
Протягом кількох років очолював Фахову раду з судноводіння і
океанотехніки Державної акредитаційної комісії України та робочу групу МОН
України з розробки стандартів освіти за напрямом «Судноводіння і енергетика
суден». Голова Експертної ради Державної акредитаційної комісії з механіки і
транспорту (2007-2011). Очолював підкомісію «Морський та річковий транспорт»
науково-методичної комісії «Транспорт і транспортна інфраструктура» Науковометодичної ради МОН України. Керував робочою групою з розробки нового
покоління стандартів освіти за напрямком «Морській та річковий транспорт».
Член виконавчої ради (2001-2015), голова комітету (2011-2015), перший
заступник голови (2006-2007) Міжнародної асоціації морських університетів
(штаб-квартира у м. Токіо, Японія). Член офіційної делегації України на
Дипломатичній Конференції Міжнародної морської організації з перегляду
Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти
(Маніла, Філіппіни, 2010 рік). З 2010 року – заступник голови, 2012-2013 роки –
голова Чорноморської асоціації морських інститутів (штаб-квартира у м. Стамбул,
Туреччина).
Депутат Одеської обласної ради 5-го скликання, член президії ради та голова
постійної комісії з питань морегосподарського комплексу (2006-2010).
Нагороди, почесні відзнаки.
Почесний працівник морського та річкового транспорту України, відмінник
освіти України, заслужений працівник освіти України. Нагороджений Почесними
відзнаками Одеської обласної ради, голови Одеської обласної державної
адміністрації, Одеського міського голови.
Нагороджений орденом «За заслуги» III і II ступеня, іншими державними та
галузевими нагородами.

