ПРОГРАМА
кандидата на посаду ректора Національного університету
«Одеська морська академія» доктора технічних наук, професора
Міюсова Михайла Валентиновича
В основу програми кандидата на посаду ректора покладено Програму діяльності
Кабінету Міністрів України (постанова № 849 від 29.09.2019 р.), яку схвалено
Верховною Радою України (постанова № 188-IX від 4.10.2019 р.).
Стратегічною метою діяльності Національного університету «Одеська морська
академія» є задоволення зростаючих освітніх та культурних потреб громадян України і
приморських регіонів, зокрема в отриманні вищої освіти, яка надає гарантоване
працевлаштування, забезпечує високий рівень оплати праці, перспективи кар’єрного
зростання впродовж життя та конкурентоспроможності на світовому ринку праці.
Передумовами для реалізації поставленої мети є збільшення обсягів морських
перевезень у світовому судноплавстві, зростання потреби у висококваліфікованих
фахівцях командного складу морських суден та берегових структур морської індустрії.
Ця Програма – це набір пріоритетних цілей та завдань, які ставить перед собою
кандидат на посаду ректора для реалізації стратегічної мети.
Ціль 1. Забезпечення конкурентоспроможності випускників університету на
світовому ринку праці.
Завдання:
1.1. Утвердження університету як провідного вітчизняного освітнього та
наукового центру морської галузі України, який відіграє центральну роль у розвитку
людського потенціалу для морської галузі, утвердженні позицій України на світовому
ринку праці моряків, забезпеченні виконання Україною вимог міжнародних морських
конвенцій та інших міжнародних нормативно-правових актів, розвитку України як
морської держави в цілому;
1.2. Подальша участь університету у створенні та удосконаленні національної
нормативно-правової бази у сферах вищої і фахової передвищої освіти, підготовки і
дипломування моряків, спрямування зусиль на впровадження високих стандартів
якості морської освіти в Україні на усіх рівнях вищої освіти, зокрема – через активну
участь у розробленні стандартів вищої освіти;
1.3. Подальше активне впровадження інструментів Європейського простору
вищої освіти, подальша інтернаціоналізація освітньої і наукової та науково-технічної

діяльності, реалізація системних заходів, спрямованих на активізацію участі у
міжнародних освітніх і наукових проектах, розширення міжнародного визнання
університету як провідної освітньої і наукової установи у морській галузі;
1.4. Подальший розвиток та удосконалення системи внутрішнього забезпечення
якості на основі всеохопної реалізації принципів Стандартів та рекомендацій щодо
забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти, яка ґрунтується на
широкій прихильності до принципів академічної доброчесності, та вимог щодо
стандартів якості Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та
несення вахти
1978 року, з поправками (далі Конвенція ПДНВ), інших вимог
Міжнародної морської організації (IMO) та Європейського агентства з морської
безпеки (EMSA);
1.5. Подальше впровадження сучасних методів та технологій викладання і
навчання, зокрема – принципів студентоцентрованого підходу до викладання і
навчання, поєднання освіти з дослідженнями, наукою та інноваціями, розширення
практики викладання і навчання, базованих на дослідженнях;
1.6. Підтримка мережі відокремлених структурних підрозділів як основи
забезпечення високих стандартів якості морської освіти на всіх рівнях вищої і фахової
передвищої освіти та задоволення потреб приазовського та придунайського регіонів
України у висококваліфікованих фахівцях для морської галузі;
1.7. Подальший розвиток матеріально-технічної бази університету відповідно до
вимог міжнародних стандартів за рахунок власних надходжень та спонсорської
допомоги судноплавних компаній-роботодавців та інших партнерів;
1.8. Забезпечення практичної підготовки курсантів на борту морських суден
відповідно до вимог Конвенції ПДНВ за рахунок експлуатації навчального вітрильного
судна «Дружба», використання суден вітчизняних та іноземних судноплавних
компаній-роботодавців;
1.9. Впровадження в освітній процес англійської мови викладання шляхом
створення англомовних потоків на факультетах та збільшення кількості окремих
дисциплін, що викладаються англійською. Достатнє знання англійської мови,
використання її у письмовій та усній формі є вимогою мінімального стандарту
компетентності для осіб командного та рядового складу морських суден відповідно до
Конвенції ПДНВ та національних вимог;
1.10. Широкомасштабна співпраця з компаніями-роботодавцями, яка включає:
інформування курсантів про умови практики та роботи, забезпечення та керівництво
практичною підготовкою, сумісне проведення конференцій та семінарів для курсантів і
викладачів, працевлаштування випускників, підвищення кваліфікації та курсова
підготовка осіб командного та рядового складу морських суден в Інституті

післядипломної освіти та навчальних центрах університету, надання можливостей для
стажування викладачів, інвестування в освіту та практичну підготовку, медичне
освідчення моряків медичним центром університету, зворотній зв'язок щодо питань
якості освітніх та інших послуг тощо.
Ціль 2. Забезпечення передумов для професійного зростання випускників
університету впродовж життя, кадрове забезпечення освітньої діяльності,
підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації, забезпечення належних умов для
проведення досліджень.
Завдання:
2.1. Утвердження університету як вітчизняного центру підвищення кваліфікації
та навчання протягом життя для фахівців морської галузі та викладачів морських
закладів вищої освіти;
2.2. Реалізація системних заходів, спрямованих на забезпечення високого рівня
педагогічної майстерності викладачів, зокрема – навчання передових методів та
кращих практик викладання та навчання, вдосконалення системи підвищення
кваліфікації викладачів шляхом створення умов для їх стажування у провідних
наукових та освітніх установах і судноплавних компаніях;
2.3. Залучення до викладацької роботи та наукових досліджень осіб командного
складу сучасних морських суден – кращих випускників університету, надання їм
можливості суміщати викладацьку, наукову та виробничу діяльність;
2.4. Забезпечення умов для провадження наукової діяльності шляхом проведення
наукових досліджень і забезпечення творчої діяльності учасників освітнього процесу,
підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації і використання отриманих результатів в
освітньому процесі (фінансування, розвиток лабораторій для досліджень, аспірантура,
докторантура, спеціалізована вчена рада, видання збірників наукових праць тощо);
2.5. Створення умов для інтеграції вчених університету до європейського та
світового дослідницького просторів, доступу до провідних світових дослідницьких
структур, грантів на реалізацію права академічної мобільності, участі в міжнародних
проєктах, використання можливостей співробітництва університету з іноземними
університетами-партнерами, Міжнародною асоціацією морських університетів
(IAMU), Чорноморською асоціацією морських інститутів (BSAMI), Інститутом
морської інженерії, науки та технологій (IMarEST, Велика Британія), Морським
інститутом (Nautical Institute, Велика Британія) тощо;
2.6. Продовження практики впровадження всіх форм морального та
матеріального заохочення науково-педагогічних працівників для мотивації їх
професійного розвитку та активності, у тому числі, стимулювання наукових
досліджень та викладання навчальних дисциплін англійською мовою.

Ціль 3. Забезпечення формування контингенту.
Завдання:
3.1. Забезпечення ліцензування освітньої діяльності та акредитації освітніх і
наукових програм навчання, у тому числі, міжнародної (IMarEST, Nautical Institute
тощо);
3.2. Утвердження університету як національного центру популяризації морських
професій серед молоді, поширення кращої практики та культури морських професій,
поширення сучасних знань та передових наукових і технологічних досягнень у сфері
мореплавства з використанням новітніх засобів комунікації;
3.3. Продовження традиції щорічного проведення масштабного Міжнародного
форуму з освіти, практичної підготовки та працевлаштування моряків (ETC), що
включає виставку та конференцію із залученням лідерів світової морської індустрії та
морської освіти, проведення в університеті інших міжнародних заходів та участь
представників університету у важливих міжнародних заходах за кордоном;
3.4. Ефективна довузівська підготовка абітурієнтів, у тому числі, іноземців.
3.5. Подальше впровадження наскрізних програм підготовки морських фахівців
на всіх рівнях вищої і фахової передвищої освіти завдяки можливостям мережі
відокремлених структурних підрозділів університету, до складу якої входять Азовський
морський інститут (м. Маріуполь), Дунайський інститут (м. Ізмаїл), Інститут
Військово-Морських Сил, Морехідний коледж технічного флоту (МКТФ), військове
відділення МКТФ, Морехідне училище ім. О.І. Маринеска;
3.6. Масштабне залучення іноземних студентів та створення привабливих умов
їхнього навчання, у тому числі англійською мовою;
3.7. Долучення роботодавців до популяризації морських професій серед молоді;
3.8. Профілактика та попередження
зловживань;

фактів корупції, хабарництва та

3.9. Формування вартості освітніх послуг з урахуванням забезпечення
необхідної їх якості та конкуренції з боку вітчизняних та іноземних закладів.
Ціль 4. Сприяння здоровому способу життя курсантів та формування
особистості випускника з урахуванням міжнародних стандартів та традицій
підготовки осіб командного складу морських суден.
Завдання:

4.1. Формування особистості шляхом патріотичного, правового, екологічного
виховання, утвердження у курсантів моральних цінностей, соціальної активності,
громадянської позиції та відповідальності, лояльності до роботодавця, здорового
способу життя, вміння вільно мислити та самоорганізовуватися в сучасних умовах;
4.2. Збереження традицій університету з підготовки осіб командного складу
морських суден до складних умов роботи в екіпажі судна з урахуванням міжнародних
традицій підготовки моряків та статусу курсанта відповідно до законодавства України
(наявність організаційно-стройового підрозділу, курсових офіцерів, перебування
курсантів у навчальних корпусах та екіпажі (гуртожитку) університету в
регламентованих умовах внутрішнього розпорядку, наближеного до розпорядку на
суднах, харчування, носіння форменого одягу, виконання обов’язків осіб чергововахтової служби, самообслуговування);
4.3. Забезпечення умов для реалізації здорового способу життя курсантів
шляхом надання можливостей для занять спортом та фізичною культурою, творчою
діяльністю, заборони тютюнопаління та вживання алкоголю на території навчальних
корпусів та екіпажу.
4.4. Проведення медичним центром університету щорічного медичного огляду
курсантів (у тому числі, тестування на вживання наркотичних речовин та алкоголю)
для вивчення стану здоров'я з метою визначення придатності їх до безпечного
мореплавання на суднах і підтримання їхнього здоров'я на безпечному для професійної
діяльності рівні згідно з вимогами Конвенції ПДНВ та Кодексу торговельного
мореплавства України. Надання курсантам можливості звернення за першою
медичною допомогою до медичного центру університету у будь-який час.
Ціль 5. Забезпечення фінансової стабільності та соціального розвитку
університету.
Завдання:
5.1. Досягнення фінансової стабільності за рахунок розширення джерел
фінансування потреб університету, у тому числі, за рахунок надання додаткових
освітніх та інших послуг, створення сталого фонду (ендавменту) університету
відповідно до законодавства;
5.2. Залучення коштів роботодавців, їх асоціацій, у тому числі, Міжнародної
ради морських роботодавців (IMEC), інших спонсорів;
5.3.
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5.4. Створення атмосфери соціального комфорту для осіб, що навчаються, та
працівників;

5.5. Надання можливостей співробітникам та курсантам безоплатно
користуватися бібліотечними, інформаційними ресурсами, послугами спортивних,
культурно-освітніх підрозділів університету;
5.6. Надання особам, які навчаються в університеті, пільг та соціальних гарантій
у порядку, встановленому законодавством;
5.7. Сприяння формуванню здорового способу життя у працівників та курсантів
університету, зміцнення спортивно-оздоровчої бази університету, створення належних
умов для занять масовим спортом;
5.8. Сприяння та створення умов для діяльності органів студентського
самоврядування, організацій профспілок працівників університету і курсантів,
громадських організацій, які діють в університеті;
5.9. Створення безпечних і нешкідливих умов навчання, праці та побуту;
5.10. Спрямовування коштів на соціальну підтримку науково-педагогічних,
наукових, педагогічних та інших працівників університету та осіб, які навчаються у
закладі вищої освіти. Виконання умов колективного договору.
До складу університету входять військові навчальні підрозділи: Інститут
Військово-Морських Сил, кафедра військової підготовки, військове відділення
Морехідного коледжу технічного флоту. У зв’язку з цим університет має ще одну
стратегічну мету – забезпечення потреб Військово-Морських Сил Збройних Сил
України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів
України, у висококваліфікованих фахівцях – офіцерах зі ступенем бакалавра і
магістра та фахівцях з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем
молодшого спеціаліста для подальшого проходження військової служби за
контрактом на посадах осіб сержантського та старшинського складу. Військові
навчальні підрозділи функціонують з метою підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації військових фахівців відповідних рівнів вищої освіти для проходження
військової служби у Збройних Силах України, інших військових формуваннях;
військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу;
організації та проведення наукової, науково-технічної, інноваційної та/або методичної
діяльності; підготовки наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників для
Збройних Сил України та інших військових формувань; здійснення військовопатріотичного виховання. Завдання ректора університету полягають у забезпеченні
організації і проведенні підготовки військових фахівців, створенні необхідної
матеріально-технічної бази, забезпеченні збереження озброєння та військової техніки,
забезпеченні захисту інформації, що становить державну таємницю.

