МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХЕРСОНСЬКА ДЕРЖАВНА МОРСЬКА АКАДЕМІЯ

ЗВІТ РЕКТОРА
ХЕРСОНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ МОРСЬКОЇ АКАДЕМІЇ
ХОДАКОВСЬКОГО ВОЛОДИМИРА ФЕДОРОВИЧА
ЗА 2015 РІК

Затверджено
Конференцією трудового колективу
Херсонської державної морської
академії «18» грудня 2015 року,
Протокол № 8

Херсон – 2015
1

ЗМІСТ
ВСТУП…………………………………………………………. 4
1

Загальна характеристика Херсонської державної морської
академії……………………………………………..................... 6

2

Нормативно-правове та організаційне забезпечення
діяльності академії…………………………………………...... 13

2.1

Нормативно-правова база діяльності академії…………......... 13

2.2

Система менеджменту якості (ISO)………………………….. 15

3

Організація освітнього процесу……………............................. 19

3.1

Формування контингенту курсантів, студентів, учнів……… 24

3.2

Випуск фахівців, виконання державного замовлення………. 30

3.3

Оцінка якості підготовки фахівців…………………………… 35

3.4

Інформаційне забезпечення освітнього процесу…………..... 38

3.5

Комунікативний підхід у вивченні англійської мови в
Херсонській державній морській академії…………………... 44

3.6

Впровадження компетентнісного підходу в Херсонській
державній морській академії………………………………….

51

4

Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу…... 59

5

Кадрове забезпечення освітнього процесу…………………... 66

5.1

Підвищення кваліфікації викладацького складу……………. 71

6

Підготовка іноземних громадян……………………….……... 78

7

Міжнародна діяльність Херсонської державної морської
академії…………………………………………………………. 82

8

Організація практики, дипломування та працевлаштування
курсантів і студентів………………………….……………….. 90

9

Організація тренажерної підготовки…………………………. 106

10

Робота бібліотеки……………………………………………… 113

11

Організація наукової та науково-дослідницької роботи……. 121

11.1

Науково-дослідна робота курсантів………………………….
2

127

11.2

Робота аспірантури та докторантури..……………………….. 132

12

Організація культурно-масової, спортивної та виховної
роботи…………………………………………………………... 138

12.1

Розвиток студентського самоврядування…............................. 150

12.2

Заходи щодо роботи з дітьми-сиротами і дітьми,
позбавленими батьківського піклування…………………….. 154

12.3

Стан забезпечення належних умов проживання курсантів,
студентів та учнів Херсонської державної морської академії 157

13

Діяльність редакційно-видавничого відділу………………… 160

14

Фінансово-господарська діяльність………………………….. 166

15

Дотримання законодавства у сфері діяльності Херсонської
державної морської академії………………………………….

170

16

Організація профорієнтаційної роботи…………………......... 174

16.1

Результати вступної кампанії…………………………………

17

Робота центру довузівської підготовки……………………… 194

18

Робота центру післядипломної освіти та підвищення

185

кваліфікації…………………………………………………….. 197

3

ВСТУП

Прийняття нової редакції Закону України «Про вищу освіту» стало
поштовхом до розвитку освітньої та наукової діяльності вищих навчальних
закладів України. Не винятком у цьому є Херсонська державна морська
академія, яка
З метою впровадження положень цього законодавчого акту у діяльність
академії було розроблено та затверджено вченою радою план по
імплементації Закону України «Про вищу освіту» у освітній процес ХДМА,
який на даний успішно виконується.
У 2015 році діяльність академії була націлена на досягнення
стратегічних завдань його розвитку відповідно до «Концепції розвитку
Херсонської державної морської академії до 2020 року», затвердженої 1
липня 2011 року рішенням вченої ради ХДМА.
Основні напрями діяльності Херсонської державної морської академії в
2015 році: впровадження в діяльність академії норм Закону України «Про
вищу освіту» від 1 липня 2014 року № 1556-VII; врахування висновків та
пропозицій отриманих за результатами перевірки Державної інспекції
навчальних закладів; модернізація освіти на основі компетентнісного підходу
у підготовці фахівців; реалізація заходів з підвищення якості організації
освітнього процесу; підвищення результативності науково-дослідної роботи;
посилення виховної компоненти у професійній підготовці здобувачів вищої
освіти; подальший розвиток ступеневої освіти та інноваційних форм
організації

освітнього

процесу;

створення

сприятливих

матеріально-

побутових умов для проведення освітнього процесу науково-педагогічних та
інших категорій працівників, підготовки та підвищення кваліфікації науковопедагогічних кадрів; удосконалення структури академії та її структурних
підрозділів; проведення ремонтних робіт у корпусах академії. Для
забезпечення реалізації цих напрямів ужито необхідні організаційні заходи.
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Конференцією трудового колективу ХДМА – вищим органом
громадського самоврядування академії – постійно оцінюється діяльність
керівництва академії у сфері забезпечення якості освітньої, наукової,
фінансово-господарської та інших видів діяльності.
У академії постійно вдосконалюється система управління якістю, яка у
2015 році пройшла повторну сертифікацію на відповідність вимогам
міжнародного стандарту ISO 9001:2008 і національного стандарту ДСТУ ISO
9001:2009.
Протягом звітного періоду продовжувалася активна робота керівництва
та співробітників академії у сфері поліпшення координації діяльності
підрозділів і служб, зокрема розроблялися внутрішні регламенти реалізації
управлінських процесів та проводився комплекс робіт з інформатизації
освітнього процесу, наукової, господарсько-фінансової діяльності ХДМА.
Пріоритетом Херсонської державної морської академії залишається
модернізація освітнього

процесу шляхом подальшого удосконалення

навчальних планів та навчально-методичного супроводження.
Відповідно до нової редакції Закону України «Про вищу освіту»
проведено значну роботу щодо актуалізації навчальних планів, посилення їх
практичної складової, уникнення дублювання змісту, укрупнення навчальних
дисциплін з метою мінімізації кількості дисциплін, що викладаються ля
максимальної концентрації зусиль курсанта на поглибленому вивченні
дисциплін фахового циклу.
Робочими групами випускових кафедр у 2015 році розроблено та
ухвалено вченою радою ХДМА навчальні плани ступенів вищої освіти
«бакалавр», «магістр», освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст».
Актуальним питання протягом минулого року було, і є на даний час,
питання підвищення академічної успішності і навчальної дисципліни
курсантів.
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1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ХЕРСОНСЬКОЇ
ДЕРЖАВНОЇ МОРСЬКОЇ АКАДЕМІЇ

Херсонська державна морська академія – це вищий навчальний заклад
ІV рівня акредитації, яка створена у 2011 році. У ній здійснюється підготовка
морських фахівців від кваліфікованого робітника у Професійно-морському
ліцеї, молодшого спеціаліста у Морському коледжі, до бакалавра, спеціаліста
і магістра безпосередньо у академії.
В академії функціонують два факультети: судноводіння та суднової
енергетики, які здійснюють підготовку морських фахівців за напрямом
«Морський та річковий транспорт» та спеціальностями «Судноводіння»,
«Експлуатація суднових енергетичних установок», «Експлуатація суднового
електрообладнання і засобів автоматики».
Освітянську діяльність за IV рівнем акредитації академія здійснює
відповідно до рішення Державної акредитаційної комісії України.

Святковий марш вулицями міста на честь посвяти в курсанти
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Головним напрямом діяльності Херсонської державної морської
академії та її структурних підрозділів у 2015 році була організація підготовки
та випуску фахівців відповідно до навчальних планів за всіма напрямами,
спеціальностями освітньо-кваліфікаційних рівнів «молодший спеціаліст»,
«бакалавр», «спеціаліст», «магістр» за денною та заочною формами
навчання.
Діяльність академії повністю відповідає вимогам ступеневої підготовки
молоді.

СИСТЕМА СТУПЕНЕВОЇ ПІДГОТОВКИ МОРСЬКИХ ФАХІВЦІВ
(СТРУКТУРНА СХЕМА КАР’ЄРНОГО ЗРОСТАННЯ КУРСАНТІВ
ХЕРСОНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ МОРСЬКОЇ АКАДЕМІЇ)
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Протягом минулого навчального року були підготовлені ліцензійні
матеріали й продовжено дозвіл на підготовку іноземців та осіб без
громадянства до вступу у вищі навчальні заклади; підтверджено освітню
послугу на підготовку іноземців.
Наразі підготовлені матеріали щодо акредитації ступенів вищої освіти
«бакалавр», «магістр», освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за усіма
спеціальностями.
Влітку, з 3 по 11 червня 2015 року у Херсонській державній морській
академії працювала Державна інспекція навчальних закладів України. За
результатами перевірки, комісія позитивно оцінила роботу колективу ХДМА,
що свідчить про правильно обрану керівництвом стратегію розвитку,
націлену на підвищення якості підготовки морських фахівців. Комісією було
відзначено, що серйозних порушень в організації освітнього процесу на
факультетах та в структурних підрозділах ХДМА не виявлено.
Сама перевірка спонукала працівників академії до проведення
ґрунтовного самоаналізу своєї діяльності, а також дала можливість окреслити
подальші кроки і напрямки саморозвитку закладу, вирішення важливих
стратегічних задач.
Херсонською державною морською академією спільно з крюїнговою
компанією «Columbia Shipmanagement Ukraine» розпочато проект підготовки
кухарів для пасажирських і торгових суден компанії. Для реалізації цього
проекту було досягнуто домовленість про відбір 15 учнів Професійноморського ліцею ХДМА.
На даному етапі розвитку академії створені всі умови для виконання
статутних завдань.
Херсонська державна морська академія розвивається й активно
створює сучасну навчально-тренажерну базу міжнародного рівня. Ця робота
ведеться планово, і свідченням цьому є відкриття лише у 2015 році нових
лабораторій. Так, у березні в навчальному корпусі № 1 відкрито нову
лабораторію «Медична допомога на борту судна», заняття у якій допоможуть
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курсантам оволодіти практичними знаннями з медицини, навчитися
швидким, послідовним діям з надання першої медичної допомоги. У жовтні
цього року, під час посвяти, відбулося урочисту відкриття Wi-Fi лабораторії з
вивчення морської англійської мови (усього створено 4 таких лабораторії).
Заняття

в

них

допоможуть

курсантам

більш

ефективно

оволодіти

комунікативними навичками. Нові технології дозволять випускникам
відповідати вимогам морської індустрії.

Посвята у курсанти набору 2015 року

Командування Херсонської державної морської академії постійно
працює над розширенням партнерських зв’язків із крюїнговими компаніями
світу,

морськими

навчальними

закладами

й

іншими

установами

і

підприємствами морської галузі. Так, у 2015 році Херсонську державну
морську академію відвідали:
17 лютого 2015 року Херсонську Державну морську академію
відвідали представник International Maritime Employers’ Council, менеджер з
навчання і роботи з персоналом, Адам Льюїс та начальник тренінг-центру
компанії «Marlow Navigation Ukraine» Сагло Сергій Григорович. Вони
9

ознайомилися з перспективною програмою розвитку Херсонської державної
морської академії, оглянули її найсучаснішу навчально-тренажерну базу та
базу Херсонського морського спеціалізованого центру при ХДМА, що
дозволяє курсантам набути всіх необхідних навичок на судні. Гості нашого
закладу відвідали тренажери HUET, Heavy Lift, «Навігаційний місток»,
«Кріплення

контейнерів»,

«Пожежний

полігон»,

лабораторію

високовольтного обладнання та ін. Під час візиту Адам Льюїс провів
презентацію для професорсько-викладацького складу академії, у якій
окреслив діяльність ІМЕС, зустрівся з курсантами академії та Морського
коледжу ХДМА, а також відвідав заняття підгрупи курсантів з англійської
мови.
31 березня 2015 року Херсонську державну морську академію відвідала
делегація голландської судноплавної компанії «Wijnne & Barends B.V.» у
складі старшого крюїнгового менеджера компанії Ауке Доума, крюїнгового
менеджера Яна Бургстра, а також директора компанії «Spliethoff Group
Ukraine» Попович Вікторії Іванівни. Гості оглянули найсучаснішу навчальнотренажерну базу академії та базу Херсонського морського спеціалізованого
центру при ХДМА, тренажери, лабораторії. Під час зустрічі ректор ХДМА
Ходаковський В.Ф. окреслив основні напрями діяльності академії та її
структурних підрозділів на сучасному етапі й ознайомив з основними
пріоритетами впровадження компетентнісного підходу до організації
навчально-виховного процесу підготовки конкурентоспроможних морських
фахівців.
24 квітня 2015 року Херсонську державну морську академію відвідали
представники компанії «Marlow Navigation» – директор крюїнгового
департаменту Альфред фон дер Хое та заступник генерального директора
компанії «Marlow Navigation Ukraine» Хлопков Сергій Іванович. Крюїнгова
компанія «Marlow Navigation» - не лише роботодавець, а й партнер, який
вкладає інвестиції та досвід у розвиток навчально-тренажерної бази закладу
та підвищення якості підготовки морських фахівців у Херсонській державній
морській академії. Представники компанії «Marlow Navigation» оглянули
найсучаснішу навчально-тренажерну базу ХДМА та Херсонського морського
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спеціалізованого центру при ХДМА.
1 липня 2015 року відбулася зустріч представників компанії «Marlow
Navigation», менеджера з навчання кадрів Мартіна Банкова, заступника
директора

з

навчання

«Marlow

Navigation

Ukraine»

Сагло

Сергія

Григоровича, з випускниками Херсонської державної морської академії.
Метою зібрання стало безпосереднє спілкування представників компанії з
молодими фахівцями.
8 липня 2015 року із робочим візитом Херсонську державну морську
академію відвідали представники Професійної спілки робітників морського
транспорту України, що безпосередньо займаються питанням координації
інвестиційних проектів в Україні з міжнародними організаціями ITF, IMEC.
Делегація у складі голови Професійної спілки робітників морського
транспорту України Киреєва Михайла Івановича та його заступника
Григорюка Олега Ігоровича зустрілася з керівництвом академії з метою
вивчення досвіду реалізації академією інвестиційних проектів щодо розвитку
навчально-тренажерної бази.
9 липня 2015 року до ХДМА з робочим візитом завітав директор
асоціації «Marine Black See» Горобець Ігор Анатолійович, який також
представляє інтереси компанії «Транзас Україна» – найбільшого виробника
тренажерів у нашій державі,

що займається підвищенням безпеки

судноплавства в Україні шляхом обладнання та переобладнання суден
сучасними засобами радіозв’язку та навігації, розробкою та реалізацією
високоякісних тренажерних систем для навчання та підвищення кваліфікації
плавскладу, підготовкою та реалізацією комплексних рішень систем
моніторингу та регулювання руху суден. За результатами візиту досягнута
домовленість про можливість реалізації проекту з тренажерів, який
заплановано впровадити до 2017 року.
25 вересня 2015 року на базі Херсонської державної морської академії
відбулося

засідання

членських

організацій

Асоціації

«Всеукраїнське

об’єднання крюїнгових компаній» під головування її генерального директора
Кисловського В.Г. Серед учасників зібрання були присутні представники
провідних компаній: «Унивис ЛТД», «Епсилон Меритайм Сервисез ЛТД»,
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«Морское бюро ЛТД», «Alliance Navigation», «Ольвия Меритайм ЛТД» та ін.
Із 22 по 24 вересня 2015 року представниця компанії Schulte
Shipmanagement (Cyprus), Ltd Мері Енглбергер проходила стажування на
кафедрі англійської мови в судноводінні, мета якого ознайомлення з
досвідом використання комунікативного підходу вивчення англійської мови
в Херсонській державній морській академії.
24 вересня 2015 року, з метою ознайомлення з найсучаснішою
навчально-тренажерною базою Херсонської державної морської академії,
вищий навчальний заклад відвідала делегація, яку очолив президент
Національної

академії

педагогічних

наук

України

Кремень

Василь

Григорович.
30 вересня 2015 року з дводенним візитом для переговорів щодо
подальшої співпраці й ознайомленням з навчально-тренажерною базою
прибули виконавчий директор ІМЕС Франческо Гаржуліо, менеджер з
розвитку угод Міжнародної федерації робітників транспорту (ITF) Бранко
Кржнаріч, менеджер з навчання та роботи з персоналом Міжнародної ради
морських роботодавців (ІМЕС) Адам Льюїс та заступник голови профспілки
робітників морського транспорту України Григорюк Олег Ігорович.
17 листопада 2015 року до ХДМА з офіційним візитом прибули віцеконсул Сполучених Штатів Америки Вільям О’Брайен і візитовий асистент
консульства США Кучко Олексій Борисович з метою зустрічі з курсантським
та професорсько-викладацьким складом навчального закладу.
Головні задачі, які Херсонська державна морська академія втілює в
життя

–

це

забезпечення

високих

стандартів

освіти

і

підготовки

конкурентноспоможних фахівців, подальший розвиток та розширення
партнерських відносин з судноплавними компаніями, залучення до навчання
нових абітурієнтів з усіх регіонів України та інших країн світу.
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2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АКАДЕМІЇ

2.1. Нормативно-правова база діяльності академії

Херсонська

державна

морська

академія

створена

згідно

з

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 червня 2011 року
№ 540 р. «Про утворення Херсонської державної морської академії» та
наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від
23.06.2011 р. № 646 «Про утворення Херсонської державної морської
академії».
Відповідно до рішення Державної акредитаційної комісії від 30 червня
2011 року (протокол № 88), Херсонська державна морська академія визнана
акредитованою за статусом вищого навчального закладу ІV рівня, має право
готувати фахівців за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями: «молодший
спеціаліст», «бакалавр», «спеціаліст», «магістр».
Херсонська державна морська академія діє на підставі таких
установчих документів (копії документів див. у додатках):
Ліцензія Серія АЕ № 527661, видана рішенням Акредитаційної комісії
від 22 вересня 2014 року, протокол № 112, термін дії до 1 липня 2016 року.
Сертифікат про акредитацію Серія РД-ІV № 2250185, виданий
рішенням ДАК від 30 червня 2011 року, протокол № 88, термін дії до 1 липня
2016 року.
Складовими ХДМА без права юридичної основи є такі структурні
підрозділи:
– Професійно-морський

ліцей;

діє

на

підставі

ліцензії

Серія

АЕ № 636583, видана рішенням Акредитаційної комісії від 31.03.2015 р.
(протокол № 115), та свідоцтва про атестацію Серія РД № 040267, виданого
рішенням Акредитаційної комісії від 03.06.2014 р. (протокол № 109) веде
підготовку фахівців з робочих спеціальностей;
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– Морський коледж; діє на підставі ліцензії Серія АЕ № 527661, видана
рішенням Акредитаційної комісії від 22 вересня 2014 року, протокол № 112,
веде підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший
спеціаліст».
Херсонська державна морська академія функціонує відповідно до
Конституції України, Законів України «Про вищу освіту», «Про освіту»,
«Про

наукову

і

науково-технічну

діяльність»,

матеріалів

колегій,

нормативних та розпорядчих документів Міністерства освіти і науки,
Міністерства інфраструктури України.

2.2. Система менеджменту якості (ISO)

Успішне
сьогоднішній

функціонування
день

сучасного

неможливе

без

навчального

створення

закладу

ефективної

на

системи

менеджменту, мета якої – підвищення якості показників усіх видів його
діяльності – навчально-організаційної, навчально-методичної, науководослідної і виховної.
Система менеджменту якості в Херсонській державній морській
академії – це частина загальної системи управління академією. Створена
система забезпечує стабільну якість в напрямку надання освітніх послуг з
підготовки спеціалістів з вищою освітою і вченим ступенем.
Наявна в академії методологія системи менеджменту якості базується
на принципах системного і процесного підходів. Принцип системності
реалізується в управлінні академією, як системою взаємозв'язаних процесів,
направлених на досягнення заданих цілей. Процесний підхід дозволяє
виділити процеси, що найбільшою мірою впливають на досягнення цілей.
При цьому ідентифікуються і вимірюються входи і виходи процесів,
внутрішні і зовнішні замовники, постачальники й інші зацікавлені сторони.
Таким чином, виконувані процеси в рамках життєвого циклу послуг, що
надаються,

визначають

побудову

організаційної
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структури

академії.

Виконання всіх процесів для всіх елементів організаційної структури
документується. При цьому ефективність функціонування системи якості на
кожному рівні підтверджується відповідними даними про якість. Відповідно,
сучасна

система

менеджменту

якості

об'єднує

в

собі

структури:

організаційну, документацій та інформаційну, а також процеси, що
впливають на якість.
Стабільність високої якості освіти нашій академії дозволяють втілені
стандарти ISO9001:2008 (ДСТУ– ISO9001:2009).
З січня 2015 року відділом системи менеджменту якості було розпочато
підготовку до зовнішнього аудиту ХДМА, та її структурних підрозділів.
У квітні 2015 року академія та її структурні підрозділи проходили
зовнішній аудит Регістром судноплавства України, на відповідність вимогам
стандарту ISO 9001:2009.
Під час перевірки виявлено 9 невідповідностей та одне спостереження.
Всі вони мали статус незначних. Зауваження були пов’язані в області
управління

записами,

управління

документацією.

У

зв'язку

з

цим

заплановано корегувальні дії, спрямовані на фактичну їх ліквідацію,
навчання керівників структурних підрозділів, а також надання їм своєчасної
консультації і здійснення контролю за виконання запланованих корегуючих
дій, з метою запобігти їх повторному виникненню.
Відділом СМЯ систематично виконується залучення співробітників
академії до удосконалення системи якості відповідно до вимог міжнародного
стандарту ISO 9001:2009.
За необхідності здійснюється інформування співробітників академії
про внесення змін в документацію СМЯ.
За графіком аудиту проходять наради з персоналом підрозділів, що
перевіряються з питань аудиту.
Протягом року постійно проводиться моніторинг основних процесів
системи управління якістю.
Відділом системи менеджменту якості освіти контролюється процес
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внесення змін до внутрішніх документів системи менеджменту якості.
Обов’язково протягом року, та під час внутрішньої перевірки,
здійснюється контроль виконання підрозділами коригувальних дій.
Відділом системи менеджменту якості з вересня 2015 року було
розпочато внутрішню перевірку академії та її структурних підрозділів за
затвердженою першим проректором та ректором академії програмою
внутрішнього аудиту.
В результаті перевірки було виявлено ряд недоліків пов'язаних з
управлінням записами та управлінням документацією, з метою їх усунення,
відділом складається корегувальних дій та планується перевірка щодо їх
виконання.
Протягом року відділами академії та її структурними підрозділами
розроблені такі положення щодо діяльності академії:
– «Положення про систему внутрішнього забезпечення якості» СМЯ 04-1642015;
– «Положення про роботу чергово-вахтової служби ХДМА» СМЯ 04-1792015;
– «Положення з охорони, пропускної системи і внутрішнього режиму
ХДМА» СМЯ 04-181-2015;
– «Денний розклад ХДМА» СМЯ 04-35-2015;
– «Правила внутрішнього розпорядку і організації служби для курсантського
складу ХДМА» СМЯ 04-34-2015;
– «Положення про прийняття, переведення та звільнення з посад науковопедагогічних та педагогічних працівників ХДМА» СМЯ 04-172-2013;
– «Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної
комісії» СМЯ 04-157-2015;
– «Положення про відпрацювання пропущених навчальних занять у ХДМА»
СМЯ 04-158-2015;
– «Положення

про

порядок

видачі

довіреностей

представництво інтересів ХДМА» СМЯ 04-160-2015;
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та

доручень

на

– «Тимчасове положення про накопичувальну бально-рейтингову систему
оцінювання якості знань курсантів у ХДМА» СМЯ 04-164-2015;
– Положення про адміністративну раду ХДМА» СМЯ 04-166-2015;
– «Положення про атестацію педагогічних працівників ХДМА» СМЯ 04-1642015;
– «Положення про деканат» СМЯ 04-176-2015;
– «Положення про надання платних освітніх послуг ХДМА» СМЯ 04-1692015;
– «Положення про підвищення кваліфікації та стажування професорськовикладацького складу ХДМА» СМЯ 04-13-2015;
– «Положення про ректорат» СМЯ 04- Р-2015;
– «Положення про студентське самоврядування ХДМА» СМЯ 04-43-2015.
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3. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» невід'ємними рисами
вищого

навчального

закладу

є

здійснення

освітньої

діяльності

за

відповідними рівнями національної рамки кваліфікацій, провадження
наукової, науково-технічної, інноваційної і методичної діяльності.
Організація освітнього процесу в Херсонській державній морській
академії здійснюється на новому підході до навчання за освітньопрофесійними програмами, який направлений не тільки на процес навчання,
але й на його результат – формування різних рівнів компетентностей
здобувачів

вищої

освіти.

Процес

формування

компетентностей

–

комплексний процес, його впровадження обумовило системні зміни в усіх
компонентах освіти в академії:
– оновлення навчальних планів та комплексу навчально-методичного
забезпечення дисциплін;
– розробку

нових

форм,

методів,

технологій

формування

компетентного фахівця;
– удосконалення організації практичної підготовки курсантів/студентів;
– створення комплексної діагностики сформованості компетентностей
різних рівнів, системи оцінювання результатів навчання та контролю якості
освіти;
– модернізації тренажерної та матеріально-технічної бази академії;
– розробку нормативних документів згідно з сучасними вимогами.
На виконання вимог Закону України «Про вищу освіту» колективом
академії було розроблено та затверджено (протокол вченої ради від
26.06.2015 р. № 12) «Положення про організацію освітнього процесу в
Херсонській державній морській академії», що є основним нормативним
документом в Херсонській державній морській академії, який регламентує
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принципи організації і супроводження освітнього процесу за освітніми
програмами вищої освіти на засадах компетентнісного підходу з визначенням
результатів навчання.
Здобуття вищої освіти курсантами/студентами в академії реалізується
з позицій компетентнісного підходу, модульної системи організації навчання,
вільного вибору навчальних дисциплін, накопичувальної бально-рейтингової
системи оцінювання досягнень курсантів/студентів.
Компетентнісний підхід до навчання вимагає певної послідовності у
вивченні навчальних дисциплін, тому в Херсонській державній морській
академії було визначено, що:
– перший блок навчальних дисциплін орієнтований на розвиток у
курсантів ключових компетентностей майбутньої професійної діяльності;
– другий блок навчальних дисциплін орієнтується на «занурення»
курсанта в професійні завдання, засвоєння способів їх розв’язання, які
сприяють

формуванню

базової

компетентності

курсантів

на

основі

сформованих ключових компетентностей;
– третій блок навчальних дисциплін спрямовано на формування
професійної

компетентності

майбутніх

фахівців

на

основі

базової

компетентності.
У процесі реалізації дослідно-експериментальної програми з метою
оптимізації освітнього процесу та підвищення якості знань у курсантів
академії, розклад навчальних занять на факультетах було сформовано за
модулями: у першому модулі викладалися навчальні дисципліни переважно
циклу соціально-гуманітарної підготовки, фундаментальної, природничонаукової та загальноекономічної підготовки, а в другому – дисципліни циклу
професійної та практичної підготовки. В першому і другому модулях для
курсантів старших курсів було виділено в розкладі дні, коли викладалися
тільки дисципліни професійного спрямування. Це дало можливість оволодіти
комплексом загальнонаукових та професійних компетенцій згідно з
вимогами ІМО та національних стандартів.
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Для оволодіння певними професійними компетентностями в освітній
процес для всіх курсантів введено концентровану тренажерну підготовку.
Особливістю організації освітнього процесу в академії є надання
індивідуального графіка навчання курсантам ІІІ–VІ курсів або І–ІІІ курсів (за
скороченою програмою) денної форми навчання, які проходять плавальну
практику або стажування в судноплавних та крюїнгових компаніях на суднах
морського або річкового флоту безпосередньо на робочому місці на підставі
трудової угоди або контракту, якщо термін проходження практики не
збігається з графіком навчального процесу. Індивідуальний графік навчання
– це форма організації навчання за індивідуальним навчальним планом.
Стабільність якості освіти в Херсонській державній морській академії
досягається шляхом втілення стандартів ISO 9001:2008 (ДСТУ– ISO
9001:2009). З метою оптимізації освітнього процесу було розроблено та
введено в дію наступні документовані процедури системи менеджменту
якості:
– «Положення про систему контролю організації освітнього процесу»
(СМЯ 04-163-2014);
– «Організація курсового проектування» (СМЯ 02-11-2015);
– «Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної
комісії» (СМЯ 04-157-2015);
– «Положення про відрахування, переривання навчання, поновлення і
переведення здобувачів вищої освіти в Херсонській державній морській
академії» (СМЯ 02-15-2014);
– «Положення про стипендіальну комісію в Херсонській державній морській
академії» (СМЯ 04-30-2012);
– «Положення про порядок і зберігання дипломних проектів (робіт) у
бібліотеці Херсонської державної морської академії» (СМЯ 04-60-2012);
– «Положення про контроль за відвідуванням навчальних занять курсантами
ХДМА» (СМЯ 04-155-2014);
– «Положення про відпрацювання пропущених навчальних занять у ХДМА»
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(СМЯ 04-158-2015);
– «Положення про надання індивідуального графіка навчання курсантам
Херсонської державної морської академії» (СМЯ 05-156-2014).
Основним елементом управління освітнім процесом у Херсонській
державній морській академії стало втілення єдиної системи оцінювання
навчальних досягнень курсантів – накопичувальна бально-рейтингова
система оцінки успішності студентів, яка призначена для регулярного
оцінювання якості результатів навчання та була введена в дію вже з ІІ
семестру 2014–2015 навчального року.
Контроль якості знань курсантів здійснюється протягом семестру під
час проведення усіх видів аудиторних занять (лекційних, лабораторних,
практичних) та практичної підготовки й оцінюється сумою набраних балів.
Розподіл загальної кількості балів, за якими оцінюється уся поточна
робота, форми проведення контрольних заходів та критерії їх оцінювання
визначаються робочими навчальними програмами і доводяться до відома
курсантів на початку вивчення дисципліни.
В обов’язковому порядку відпрацьовуються усі пропущені заняття, як з
поважної, так і без поважної причин. Відпрацювання пропущених занять
проводиться у двотижневий термін за графіком проведення консультацій та
відпрацювання пропущених занять, який затверджує декан факультету та
доводиться до відома курсантів командирами курсів.
Відпрацювання пропущених навчальних занять відбувається шляхом
самостійного опанування курсантами навчального матеріалу з наступною
перевіркою отриманих знань. З цією метою викладачі завчасно готують і
затверджують на засіданні кафедр завдання для перевірки згідно з
тематичним розподілом навчального матеріалу відповідної дисципліни.
Отримані бали враховуються при оцінюванні знань курсантів при поточних,
модульних та семестрових контролях.
Підсумкова оцінка з вивчення навчальної дисципліни протягом
семестру є сумою балів (ЄКТС), одержаних протягом семестру та під час
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складання заліку або екзамену, яка переводиться в національну систему
оцінювання і служить для оцінки реального місця, яке посідає курсант серед
однокурсників та формування рівня рейтингу курсанта на рівні групи, курсу,
факультету, академії.
Протягом 2014–2015 навчального року в Херсонській державній
морській академії розроблено та опрацьовано «Положення про контроль за
відвідуванням навчальних занять курсантами ХДМА» (СМЯ 04-155-2014).
Командири курсів разом з фахівцями навчального відділу здійснюють
контроль за організацією освітнього процесу, починаючи з ранкового
шикування, протягом дня за розкладом навчання. Кожного дня підводяться
підсумки контролю за відвідуванням навчальних занять курсантами,
з’ясовуються

причини

відсутності.

Деканати

факультетів

разом

із

представниками органів студентського самоврядування за щотижневим
аналізом відвідування навчальних занять приймають рішення про подання
ректору рапортів щодо дисциплінарного стягнення порушникам відповідно
до «Правил внутрішнього розпорядку і організації служби в Херсонській
державній морській академії» (п.6.20.-6.22.).
Інформація про застосування дисциплінарних стягнень до курсантів
друкується у щотижневих інформаційних бюлетенях газети «Вісник
Херсонської

державної

морської

академії»,

які

вивішуються

на

інформаційних стендах факультетів академії, повідомляється батькам
курсантів.
Введення накопичувальної бально-рейтингової системи, опрацьована
система контролю систематичної діяльності курсантів сприяє підвищенню їх
дисципліни, скороченню пропусків занять без поважних причин.
В академії здійснено перехід до трьох рівнів контролю якості освіти, а
саме: поточний контроль здійснюється викладачем за результатами засвоєння
курсантами

змістових

модулів

навчальних

дисциплін

(тематичне

оцінювання); підсумковий семестровий контроль відбувається під час
заліково-екзаменаційних сесій; та завершальний інтегральний контроль рівня
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оволодіння певними компетентностями курсантом у залежності від етапу
навчання здійснюється відповідними комісіями та є або обов’язковою
умовою переведення на наступний курс, або допуском до випускної атестації
здобувачів вищої освіти.
З боку керівництва академії здійснюється постійний контроль за якістю
підготовки фахівців. На вчених радах факультетів, академії, науковометодичній раді академії постійно заслуховуються питання щодо підсумків
екзаменаційних сесій, ректорських контрольних робіт, поточного контролю,
результатів роботи екзаменаційних комісій по випуску.

3.1. Формування контингенту курсантів, студентів, учнів

Постійнодіючим підрозділом академії, що проводить організаційну
роботу серед учнів шкіл, предметно та системно займається формуванням
контингенту курсантів, студентів, є приймальна комісія, яка щорічно
затверджується наказом ректора і діє відповідно до положення про
приймальну комісію вищого навчального закладу.
Сьогодні в Херсонській державній морській академії підготовка фахівців
здійснюється за освітньо-кваліфікаційними рівнями «молодший спеціаліст»,
«бакалавр», «спеціаліст», «магістр» (ліцензія Серія АЕ № 527661, видана
рішенням Акредитаційної комісії від 22.09.2014 р.).
За освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» підготовка здійснюється
за напрямом підготовки: Морський та річковий транспорт (професійне
спрямування
установок»,

«Судноводіння»,
«Експлуатація

«Експлуатація

суднового

суднових

енергетичних

електрообладнання

і

засобів

автоматики»), ліцензований обсяг – 425 осіб по денній і 425 осіб заочній
формах навчання.
За освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», магістр» за
спеціальностями:
– Судноводіння, ліцензований обсяг за ОКР «спеціаліст» – 175 осіб по
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денній і 175 осіб заочній формах навчання; за ОКР «магістр» – 10 осіб по
денній формі навчання;
– Експлуатація суднових енергетичних установок, ліцензований обсяг
за ОКР «спеціаліст» – 100 осіб по денній і 100 осіб заочній формах навчання;
за ОКР «магістр» – 10 осіб по денній формі навчання;
– Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики,
ліцензований обсяг за ОКР «спеціаліст» – 75 осіб по денній і 75 осіб заочній
формах навчання; за ОКР «магістр» – 5 осіб по денній формі навчання.
На базі Морського коледжу здійснюється підготовка за освітньокваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» з 8 спеціальностей:
– Суднокорпусобудування, ліцензований обсяг – 50 осіб по денній
формі навчання;
– Зварювальне виробництво, ліцензований обсяг – 75 осіб по денній
формі навчання;
– Обслуговування

верстатів

з

програмним

управлінням

і

робототехнічних комплексів, ліцензований обсяг – 50 осіб по денній формі
навчання;
– Монтаж і проектування суднових машин і механізмів, ліцензований
обсяг – 50 осіб по денній формі навчання;
– Монтаж

та

обслуговування

електроустаткування

суднового

електрообладнання, ліцензований обсяг – 50 осіб по денній формі навчання;
– Судноводіння на морських шляхах, ліцензований обсяг – 200 осіб по
денній і 200 осіб по заочній формах навчання;
– Експлуатація суднових енергетичних установок, ліцензований обсяг –
150 осіб по денній і 150 осіб по заочній формах навчання;
– Експлуатація електрообладнання та автоматики суден, ліцензований
обсяг – 100 осіб по денній і 100 осіб по заочній формах навчання.
На базі Професійно-морського ліцею ведеться підготовка з таких
робітничих професій (ліцензія Серія АЕ № 636583, видана рішенням
Акредитаційної комісії від 14.04.2015 р.):
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– Моторист (машиніст). Матрос, ліцензований обсяг 90 осіб;
– Офіціант. Бармен. Буфетник, ліцензований обсяг 60 осіб;
– Бармен, ліцензований обсяг 30 осіб;
– Кухар. Пекар, ліцензований обсяг 120 осіб;
– Кухар, ліцензований обсяг 30 осіб;
– Матрос. Електрогазозварник, ліцензований обсяг 30 осіб;
– Кухар-матрос, ліцензований обсяг 30 осіб;
– Художник розмалювання по дереву, ліцензований обсяг 32 особи;
– Офіціант. Адміністратор, ліцензований обсяг 30 осіб;
– Матрос, ліцензований обсяг 120 осіб;
– Моторист (машиніст), ліцензований обсяг – 60 осіб.
Станом на 01.12.2015 року в Херсонській державній морській академії
за

рівнями

бакалавра,

спеціаліста

і

магістра

навчається

3569

курсантів/студентів, із них 28 осіб – іноземні громадяни. У порівнянні з 2014
роком контингент збільшився на 462 особи. За кошти державного бюджету
здобувають вищу освіту за цими рівнями 783 курсантів/студентів. Для
порівняння у 2014 році цей показник складав 814 осіб. На умовах контракту
(за кошти фізичних та юридичних для осіб) зараз навчаються 2786
курсантів/студентів, в минулому році їх було 2293 осіб. (табл. 1)
У звітному році зростання контингенту відбулося, у першу чергу, за
рахунок збільшення кількості здобувачів вищої освіти, що навчаються за
рівням бакалавра (на 473 особи, з них на денній формі навчання – 227
курсантів, на заочній формі навчання – 246 студентів). Натомість зменшилась
кількість курсантів, що навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем
спеціаліста (на 47 осіб). На заочній формі навчання спостерігається
збільшення контингенту за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» (на
51 особу). Кількість курсантів, які навчаються за рівнем магістра зменшилось
всього на 1 особу.
За формами фінансування також відбулися зміни в контингенті
курсантів/студентів академії, а саме, кількість курсантів/студентів, які
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навчаються за кошти фізичних та юридичних осіб збільшився на 493 особи (з
них 195 курсантів денної форми навчання та 298 студентів заочної форми
навчання). На бюджетній формі фінансування навпаки відбулося не суттєве,
але зменшення контингенту – на 31 особу (з них 16 курсантів денної форми
навчання та 15 студентів заочної форми навчання).
У

порівнянні

з

минулим

роком

на

факультеті

судноводіння

спостерігається збільшення контингенту курсантів/студентів на 239 осіб (на
денній формі навчання – 104 курсанта, на заочній формі навчання – 135
студента). На факультеті суднової енергетики навпаки контингент зменшився
на 113 осіб (на денній формі навчання – 39 курсантів, на заочній формі
навчання – 74 студента).
Поновлення, переведення та відрахування
Відрахування, переривання, переведення та поновлення на навчання у
Херсонській державній морській академії відбувається відповідно до
«Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів
вищих закладів освіти», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки
України від 15.07.1996 р. № 245 (зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 07.08.1996 за № 427/1452) та документованої процедури системи
менеджменту якості «Відрахування, переривання навчання, поновлення і
переведення здобувачів вищої освіти в Херсонській державній морській
академії» (СМЯ 02-15-2014).
За 2015 рік із числа курсантів/студентів Херсонської державної
морської академії, які навчаються за кошти фізичних та юридичних осіб, на
вакантні місця державного замовлення було переведено 22 особи. Із числа
переведених ̶ 19 курсантів навчаються на факультеті суднової енергетики,
3 курсанти на факультеті судноводіння.
Станом на 01.12.2015 р. до складу курсантів/студентів Херсонської
державної морської академії було поновлено 154 особи, з них денної форми
навчання – 56 осіб, заочної форми навчання – 98 осіб.
За 2015 рік до складу курсантів/студентів Херсонської державної
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морської академії поновлено 47 осіб (денної форми навчання – 6 осіб, заочної
форми навчання – 41 особа), які навчались у вищому навчальному закладі
окупованої території АР Крим та продовжують здобувати вищу освіту в
нашому навчальному закладі.
Станом на 01.12.2015 р. зі складу курсантів/студентів академії
відраховано 306 осіб, з них денної форми навчання – 97 осіб, заочної форми
навчання – 209 осіб.
Основними причинами відрахування зі складу курсантів на денній
формі навчання стали:
– невиконання вимог навчального плану 43,3%;
– за порушення навчальної дисципліни та правил внутрішнього
розпорядку 35,1%;
за власним бажанням 15,5 %;
– виконали навчальний план, але не атестовані ЕК 5,2%.
Серед відрахованих зі складу студентів заочної форми навчання стали
переважно особи відраховані:
– за невиконання вимог навчального плану 46,6 %;
– виконали навчальний план, але не атестовані ЕК 42,4 %;
– за власним бажанням 10,2 % .

Ступінь вищої освіти бакалавр
«Судноводіння»
«Експлуатація суднових
енергетичних установок»
«Експлуатація суднового
електрообладнання і засобів
автоматики»
Усього

Таблиця 1
Денна форма
Заочна форма
навчання
навчання
бюджет контракт бюджет контракт
267
405
20
837
183
208
18
518
82

62

19

166

532

675

57

1521

Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст
«Судноводіння»
90
90
3
«Експлуатація суднових
40
54
4
енергетичних установок»

216
165
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«Експлуатація суднового
електрообладнання і засобів
автоматики»
Усього

30

8

5

38

160

152

12

419

69

1940

Ступінь вищої освіти магістр
«Судноводіння»
10
4
«Експлуатація суднових
7
10
енергетичних установок»
«Експлуатація суднового
5
5
електрообладнання і засобів
автоматики»
Усього
22
19
714
846
Усього по академії
1560

2009

У Морському коледжі навчається 2351 курсантів/студентів, з них на
денній формі навчання – 1876 курсантів, за кошти державного бюджету –
888 курсантів (Див. Табл.2).
Таблиця 2
Контингент курсантів, студентів Морського коледжу
Спеціальність
5.07010401 «Судноводіння на
морських шляхах»
5.07010403 «Експлуатація суднових
енергетичних установок»
5.05120103 «Монтаж і проектування
суднових машин і механізмів»
5.07010407 «Експлуатація
електрообладнання та автоматики
суден»
5.05120104 «Монтаж і
обслуговування електроустаткування
суднового електрообладнання»
5.05120101
«Суднокорпусобудування»
5.05050401 «Зварювальне
виробництво»
5.05050202 «Обслуговування
верстатів з програмним управлінням і

Денна форма
Заочна форма
навчання
навчання
бюджет контракт бюджет контракт
38
182
290
459

29

175

318

68

1

30

147

-

-

14

64

174

109

69

-

-

-

69

-

-

-

75

1

-

-

68

-

-

-

робототехнічних комплексів»
Всього
РАЗОМ

988

888

82

1876

393
475

– у Професійно-морському ліцеї навчається 387 учнів.
Усього, станом на 01.12.2015 року контингент курсантів, студентів та
учнів Херсонської державної морської академії становить 5965 осіб.

3.2. Випуск фахівців, виконання державного замовлення

Атестація курсантів/студентів Херсонської державної морської академії
здійснюється атестаційними комісіями після завершення навчання на
відповідному освітньому рівні з метою встановлення фактичної відповідності
рівня освітньої підготовки вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики.
Атестаційна комісія здійснює перевірку рівня науково-теоретичної і
практичної підготовки випускників, вирішує питання про присвоєння їм
відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня, ступеню вищої освіти, видання
державного документа про освіту, опрацьовує пропозиції щодо поліпшення
якості освітньо-професійної підготовки спеціалістів в академії. У 2014/15
навчальному році було сформовано 12 атестаційних комісій, їх головами
були призначені провідні фахівці галузевих вищих навчальних закладів
України, капітани далекого плавання, члени Державної кваліфікаційної
комісії Миколаївської філії Інспекції з питань підготовки та дипломування
моряків, що безумовно сприяло вимогливості до випускних робіт і рівня
продемонстрованих на держіспиті знань. Загальна кількість голів АК
складала 8 осіб.
Для виконання обов'язків членів атестації випускників було залучено
20 співробітників академії, у тому числі 5 кандидатів наук, 5 докторів наук. Із
числа членів АК мали вчене звання 6 – професора, 7 – доцента.
У 2014–2015 навчальному році за всіма формами навчання, згідно зі
звітами атестаційних комісій, 722 курсанта/студента закінчили відповідний
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цикл навчання, здобули вищу освіту за відповідними рівнями та отримали
дипломи встановленого зразка.
У звітному році здобули базову вищу освіту та отримали диплом
бакалавра – 409 випускників (із них 9 – з відзнакою), здобули повну вищу
освіту та отримали дипломи спеціаліста –292 випускника (із них 3 – з
відзнакою) та – 21 магістр (із них 8 – з відзнакою). Відсоткове відношення
дипломів з відзнакою у магістрів становить 38%, що на 6% перевищує
відсоткове відношення дипломів з відзнакою у бакалаврів і на 12%
перевищує відсоткове відношення дипломів з відзнакою у спеціалістів, що є
парадоксом з огляду на більш складну програму на вищому рівні.
Найчастіше дипломи з відзнакою отримують бакалаври і магістри
факультету судноводіння (відповідно бакалаври – 31,5%, магістри – 50%).
Названі вище показники доводять необхідність більш відповідального
підходу до оцінювання знань курсантів/студентів як під час навчання, так і на
державній атестації, слід також підвищити відповідальність деканатів за
надання рекомендацій щодо дипломів з відзнакою.

Показники випуску фахівців у 2014–2015 навчальному році

загальна
кількість
дипломів
в т.ч з
відзнакою
загальна
кількість
дипломів
в т.ч з
відзнакою
загальна
кількість
дипломів
в т.ч з
відзнакою

Всього випускників

Професійне
спрямування/спеціальність

Отримали диплом
бакалавра
спеціаліста
магістра

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ
Судноводіння
Експлуатація суднових
енергетичних установок
Експлуатація суднового
електрообладнання і засобів
автоматики
ВСЬОГО

176

80

6

88

1

8

4

68

32

0

27

1

9

1

32

14

1

14

1

4

3

276

126

7

129

3

21

31

8

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ
Судноводіння
239
144
1
95
Експлуатація суднових
158
100
0
58
енергетичних установок
Експлуатація суднового
електрообладнання і засобів
49
39
1
10
автоматики
ВСЬОГО
440
277
2
292

0

–

–

0

–

–

0

–

–

0

–

–

ВЦІЛОМУ по академії
722
409
9
421
3
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За результатами аналізу якості знань випускників академії 2015 року
найвищий показник якості знань (100%) у здобувачів ступеню вищої освіти
«магістр» денної форми навчання зі спеціальностей «Судноводіння»,
«Експлуатація суднових енергетичних установок» та здобувачів ступеню
вищої освіти «бакалавр» екстернатної форми навчання з усіх спеціальностей.
Найнижчі

показники

якості

знань

у

здобувачів

освітньо-

кваліфікаційного рівня «спеціаліст»: 68% зі спеціальності «Судноводіння»
денної

форми

навчання,

70%

зі

спеціальностей

«Судноводіння»,

«Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики» заочної
форми навчання.

задовільно

незадовільно

Якість знань

добре

Пройшли державну
атестацію

8

8

–

–

–

100%

8

6

2

–

–

100%

Захист випускних
робіт

9

6

3

–

–

100%

Захист випускних
робіт

4

3

1

–

–

100%

Професійне
спрямування/
спеціальність

Форма
державної
атестації

Судноводіння

Тестовий
державний
екзамен
Захист випускних
робіт

Експлуатація
суднових
енергетичних
установок
Експлуатація
суднового

Отримано оцінок

відмінно

Магістр

СВО/ОКР

Результати аналізу якості знань випускників 2015 року
ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

32

електрообладнання
і засобів
автоматики

88

32

28

28

–

68%

88

17

46

25

–

72%

Захист випускних
робіт

27

20

6

1

–

96%

Захист випускних
робіт

14

4

8

2

–

71%

Судноводіння

Комплексний
державний
екзамен

80

32

45

3

–

96%

Експлуатація
суднових
енергетичних
установок

Захист випускних
робіт

32

9

16

7

–

78%

Експлуатація
суднового
електрообладнання
і засобів
автоматики

Державний
екзамен з
англійської мови
Комплексний
державний
екзамен

14

5

7

2

–

86%

14

6

4

4

–

71%

Спеціаліст

Судноводіння

Бакалавр

Тестовий
державний
екзамен
Захист випускних
робіт

Експлуатація
суднових
енергетичних
установок
Експлуатація
суднового
електрообладнання
і засобів
автоматики

задовільно

незадовільно

Якість знань

добре

Пройшли державну
атестацію

94

38

28

28

–

70%

95

25

51

19

–

80%

Захист випускних
робіт

58

30

26

2

–

97%

Захист випускних
робіт

10

2

5

3

–

70%

Професійне
спрямування/
спеціальність

Форма
державної
атестації

Судноводіння

Тестовий
державний
екзамен
Захист випускних
робіт

Експлуатація
суднових
енергетичних
установок
Експлуатація
суднового
електрообладнання

Отримано оцінок

відмінно

Спеціаліст

СВО/ОКР

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

33

Бакалавр

і засобів
автоматики
Судноводіння

Комплексний
державний
екзамен

144

32

91

21

–

85%

Експлуатація
суднових
енергетичних
установок

Захист випускних
робіт

100

39

47

14

–

86%

Експлуатація
суднового
електрообладнання
і засобів
автоматики

Державний
екзамен з
англійської мови
Комплексний
державний
екзамен

39

15

14

8

–

78%

39

15

19

6

–

83%

Показники випуску курсантів/ студентів Морського коледжу
Херсонської державної морської академії
2014-2015 навчальний рік

Спеціальність
5.07010401 «Судноводіння на
морських шляхах»
5.07010403 «Експлуатація
суднових енергетичних установок»
5.05120103 «Монтаж і
проектування суднових машин і
механізмів»
5.07010407 «Експлуатація
електрообладнання та автоматики
суден»
5.05120104 «Монтаж і обслуговування електроустаткування
суднового електрообладнання»
5.05120101
«Суднокорпусобудування»
5.05050401 «Зварювальне
виробництво»
5.05050202 «Обслуговування
верстатів з програмним
управлінням і робототехнічних
комплексів»

Всього
РАЗОМ

Денна форма
навчання, з них
отримали дипломи:

Заочна форма
навчання, з них
отримали дипломи:

звичайного
зразка

з
відзнакою

звичайного
зразка

з
відзнакою

162

18

79

–

92

16

61

3

15

1

–

–

48

11

17

3

18

–

–

–

15

2

–

–

15

2

–

–

14

2

–

–

379

52

157

6

431
34

163

У Професійно-морському ліцеї випуск у 2015 році склав 224 учнів, з
яких дипломи з відзнакою отримали 18 учнів.
Усього, станом на 01.07.2015 року випуск курсантів, студентів та учнів
Херсонської державної морської академії становить 1540 осіб.
3.3. Оцінка якості підготовки фахівців
Основною вимогою до вищої освіти за сучасних умов є орієнтація її на
розвиток особистості, здатної творчо вирішувати загальновиробничі та
соціально-економічні проблеми в їх взаємозв’язку. Розв’язання завдань щодо
підготовки фахівців, які відповідають вимогам сьогодення, безпосередньо
залежить від змісту та організації освітнього процесу, оскільки саме в його
перебігу

проходить

професійне

становлення

особистості.

Засобом

визначення кількісних і якісних параметрів технології навчання виступає
контроль як один із невід’ємних компонентів процесу діагностування
навчальних досягнень студентів.
На виконання Закону України «Про вищу освіту» в Херсонській
державній морській академії було розроблено, видано та схвалено Вченою
радою ХДМА Положення «Про систему внутрішнього забезпечення якості».
Метою розробки Положення є удосконалення системи контролю
освітніх здобутків здобувачів вищої освіти, сприяння формуванню системних
знань, організації самостійної роботи здобувачів впродовж усього періоду
навчання; досягнення об’єктивності оцінювання знань та адаптація відомчих
правових актів до вимог Закону України «Про вищу освіту».
Положення про внутрішню систему забезпечення якості освітньої
діяльності в Херсонській державній морській академії включає такі складові:
– конкурсний відбір здобувачів вищої освіти на навчання за ступенями
освіти та освітньо-кваліфікаційними рівнями;
– проведення вхідного контролю якості залишкових знань з математики
та англійської мови курсантів першого курсу навчання;
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– проведення і аналіз результатів семестрового контролю на кафедрах і
вчених радах факультетів, академії;
– проведення і аналіз результатів випускної атестації курсантів на
випускових кафедрах і вчених радах факультетів, академії;
– статистичний аналіз результатів усіх видів контролю з подальшим
обговоренням на науково-методичній раді академії;
– аналіз науково-педагогічного потенціалу кафедр академії з метою
подальшого удосконалення кадрового забезпечення;
– проведення щорічного ректорського контролю якості залишкових
знань курсантів І-ІV курсів;
– визначення щорічного рейтингу науково-педагогічних працівників
кафедр академії.
У Херсонської державної морської академії внутрішня система оцінки
якості освіти співвідноситься з загальнодержавними і регіональними
тенденціями розвитку освіти, стандартами якості освіти, з міжнародним
стандартом якості ДСТУ ISO 9001:2009.
Під внутрішньою системою оцінки якості освіти в ХДМА розуміється
діяльність з інформаційного забезпечення управління освітньою установою,
що заснована на систематичному аналізі якості реалізації освітнього процесу,
його ресурсного забезпечення та результатів.
У звітному році в академії здійснювались заходи з оцінювання та
контролю:
– вхідний контроль з англійської мови та математики на першому курсі;
– поточні і підсумкові (семестрові) оцінювання знань курсантів/
студентів у відповідності до навчальних планів і робочих програм;
– контрольні роботи із контролю залишкових знань, з метою підготовки
акредитаційних справ;
– ректорські контрольні роботи, з метою контролю залишкових знань з
дисциплін навчального плану;
– підсумкове оцінювання випускників на екзаменах і захисті випускних
робіт.
У Херсонській державній морській академії постійно здійснюється
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контроль

за

результатами

заліково-екзаменаційних

сесій

курсантів

факультетів академії, готуються аналітичні довідки, заслуховуються звіти
деканів факультетів на вчених радах факультетів, академії.
Так, за порівняльними даними останніх сесій, показники якості знань
курсантів знаходяться в межах ліцензованих вимог до вищих навчальних
закладів.
Показники якості знань курсантів денної форми навчання по
факультетам академії 2013-2014 – 2014-2015навчальні роки
ФАКУЛЬТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ СУДНОВОЇ
СУДНОВОДІННЯ
ЕНЕРГЕТИКИ

РЕЗУЛЬТАТИ ЛІТНЬОЇ ЗАЛІКОВО-ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ СЕСІЇ
КУРСАНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
ЗА 20132013-2014 н.р. та 2014
2014-2015
2015 н.р.

Абсолютна успішність %
Факультет судноводіння
Факультет суднової енергетики

Якість знань %
Факультет судноводіння
Факультет суднової енергетики
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3.4. Інформаційне забезпечення освітнього процесу

Сучасний етап розвитку світового співтовариства формулює нові
підвищені вимоги до рівня підготовки фахівців будь-якого профілю,
використання інформаційних і комп'ютерних технологій у своїй професійній
діяльності. Тому на перше місце у Херсонської державної морської академії
ставиться

проблема

підвищення

інформаційної

культури

курсантів,

впровадження у підготовку фахівців морських спеціальностей новітніх
інформаційних технологій, їх підготовка до вирішення складних проблем за
допомогою комп'ютерної техніки. В даний час зростає потреба морського
транспорту у фахівцях, здатних розробляти, експлуатувати і обслуговувати
сучасні інформаційні системи управління транспортними технологічними
процесами. Це викликає необхідність створення нових умов навчання, нових
форм представлення навчального матеріалу, методик роботи з новими
засобами навчання та управління самостійною пізнавальною діяльністю, які і
повинні стати основою впровадження нових освітніх технологій.
Використання комп'ютерів у освітньому процесі розвиває не тільки
пізнавальну

діяльність,

а

й

формує

своє

мотиваційне,

емоційне,

комунікативне середовище, відкриває нові перспективи в удосконаленні
системи освіти, придбанні таких нових знань про світ, які складно, а часом і
неможливо отримати без комп'ютера. Функціональні властивості сучасних
комп'ютерних і комунікаційних технологій надають освітньому процесу
можливість реалізації наступних завдань:
 отримання, зберігання, передача, перетворення, аналіз та застосування
різноманітної за своєю природою інформації;
 підвищення доступності освіти з розширенням форм отримання освіти;
 забезпечення безперервності отримання освіти та підвищення кваліфікації
протягом усього активного періоду життя;
 розвиток

особистісно-орієнтованого

випереджаючої освіти;
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навчання,

додаткової

і

 значне розширення

і

вдосконалення організаційного забезпечення

освітнього процесу;
 створення єдиного інформаційно-освітнього середовища навчання;
 незалежність освітнього процесу від місця і часу навчання;
 значне вдосконалення та збагачення методичного та програмного
забезпечення освітнього процесу;
 забезпечення можливості вибору індивідуальної траєкторії навчання;
 розвиток самостійної творчо розвиненої особистості;
 розвиток самостійної пошукової діяльності курсанта, розвиток нових
видів діяльності;
 підвищення мотиваційної сторони навчання та інше.
Всі перераховані можливості дозволяють розробляти нові технології
навчання, що сприяють підвищенню якості освіти. Для досягнення цієї мети
в Херсонській державній морській академії створено всі необхідні умови:
комп'ютерні аудиторії оснащені сучасною комп'ютерною та мультимедійною
технікою, встановлено відповідне програмне забезпечення, є доступ до
інформаційного простору. Так, за кафедрою інформаційних технологій,
комп’ютерних систем і мереж закріплені спеціалізовані лабораторії
інформаційних технологій та лабораторії дистанційного навчання Wi-Fi. Ці
лабораторії оснащені сучасним мультимедійним обладнанням – комп’ютери,
проектори, відеокамери та ін., що дозволяє проводити заняття на самому
високому технічному рівні. Але максимальна перевага використання цих
можливостей – проведення занять у лабораторіях Wi-Fi у режимі відеоконференцій. Це надає викладачеві змогу працювати одночасно з декількома
групами, а курсантам творчо спілкуватися та навчатися колективно
вирішувати фахові проблеми.
Однак, крім технічного забезпечення, потрібно формувати нове
мислення,

що

спирається

на

усвідомлення

безумовної

необхідності

використання та застосування в будь-якому вигляді професійної діяльності
сучасної комп'ютерної техніки. Тому, провідні фахівці академії доклали
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чимало зусиль щодо створення навчально-методичних комплексів дисциплін
з урахуванням компетентнісного підходу до навчання.
З метою інформаційного забезпечення тих, хто навчається або працює
у ХДМА, та просто бажаючих ознайомитися з життям академії у 2012 році
було створено новий сайт академії, дизайн та структура якого відповідають
вимогам сучасності. Цей проект розроблено та впроваджено кафедрою
інформаційних технологій, комп’ютерних систем і мереж. Інформація на
сайті постійно оновлюється, таким чином у кожного є можливість
спостерігати за досягненнями, новинами та моментами життя академії.

Головна сторінка офіційного сайту ХДМА

Новини академії

Сайт містить інформацію про факультети та кафедри академії, про
студентське самоврядування, про основні події, що трапляються в академії,
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про вимоги до вступу в навчальний заклад, аспірантуру, докторантуру.
Особлива гордість академії наукові лабораторії і тренажерні комплекси, що
також можна побачити на сторінках сайту.

Висвітлення основних напрямків роботи академії

Наступним етапом інформаційного забезпечення освітнього процесу в
умовах компетентнісного підходу є впровадження системи дистанційного
навчання. Для таких навчальних закладів як морська академія цей крок є
дуже важливим, оскільки відповідно до навчальних планів курсанти довгий
час знаходяться на плавальної практиці і не можуть безпосередньо
спілкуватися з викладачами та отримувати консультації. Ефективна
організація самостійної роботи створює умови для підвищення рівнів
навчальних досягнень курсантів, розвитку професійно-значимих якостей
особистості, творчих здібностей, самостійності та активності, тим самим
сприяючи становленню та розвитку професійної компетентності майбутнього
моряка.
Впровадження мережевих технологій навчання є одним із засобів
підвищення результативності управління самостійною роботою курсантів як
очної так і заочної форм навчання, що дозволяє оптимізувати цей процес,
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створює сприятливі умови для здійснення всіх етапів пізнавальної діяльності.
У 2015–2016 н.р. кафедра інформаційних технологій, комп’ютерних систем і
мереж почала розробляти, опановувати та впроваджувати в освітній процес
систему дистанційного навчання. Для вирішення цього завдання було
використано платформу системи дистанційної освіти MOODLE. Ця система
забезпечує:
 вибір зручного часу та місця навчання як для викладача, так і для курсанта
(студента);
 міцне засвоєння знань;
 контакт викладача зі студентом по мірі необхідності;
 індивідуалізацію навчання;
 підвищення якості навчання за рахунок застосування сучасних засобів,
електронних бібліотек, та ін.;
 контроль якості навчання.

Сторінка сайту дистанційного навчання на офіційному сайті академії
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Сторінка сайту дистанційного навчання «Вибір кафедри»

Контроль за результатами самостійної роботи курсантів та рівнем
сформованості

фахових

компетенцій

здійснюється

завдяки

наявності

тестових завдань для курсантів за кожним тематичним блоком. Курсанти
отримують можливість проходити тестування у зручний для них час та у
зручній обстановці, навіть знаходячись на морській практиці. Тестовий
редактор автоматично перевіряє та оцінює результати роботи курсантів.

Сторінка сайту дистанційного навчання «Результати тестування»
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Розвиток цього напрямку інформаційного забезпечення освітнього
процесу в умовах компетентнісного підходу надає можливості:
 отримувати вчасну консультативну допомогу курсантам та викладачам
завдяки використанню сайту дистанційного навчання;
 швидко обмінюватись інформацією, ідеями, планами тощо на форумі
сайту;
 формувати у курсантів та викладачів комунікативні вміння, культуру
спілкування, процесу спільного пошуку вирішення проблем, готовності до
дискусії, формуючи навички справжньої дослідницької діяльності;
 навчати пошуку, обробці, збереженню та передачі інформації за
допомогою сучасних комп’ютерних технологій.
Треба зазначити, що впровадження інформаційно-комунiкацiйних
технологій в освітній та науково-дослідницький процеси є обов’язковою
вимогою для реалізації концепції модернізації вищої освіти в Україні.

3.5. Комунікативний підхід у вивченні англійської мови
в Херсонській державній морській академії

Комунікативний підхід до навчання англійської мови рекомендований
усім морським навчальним закладам світу Міжнародною морською
організацією у Модельному курсі 3.17 «Maritime English».
З 2008-2009 навчального року за ініціативи крюїнгової компанії
Марлоу Навігейшн, яка є базовим індустріальним партнером академії, у
Херсонській державній морській академії розпочалось впровадження
комунікативного підходу на заняттях з англійської мови на основі
Модельного

курсу

3.17

«Морська

англійська

мова»,

схваленого

Міжнародною морською організацією та рекомендованого нею

для

використання у морських навчальних закладах світу.
2008-2009 навчальний

рік

став першим етапом впровадження

комунікативного підходу протягом якого викладачі англійської мови академії
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і коледжу були ознайомлені з методами комунікативного підходу.
Другий етап проекту розпочався у 2009-2010 навчальному році. Було
створено творчу групу з розробки нових робочих програм з англійської мови
за професійним спрямуванням та ділової англійської мови, які мали стати
наскрізними від першого курсу коледжу до шостого курсу академії.
Здійснена апробація робочих навчальних програм, розроблених на основі та
за зразком Модельного курсу ММО 3.17.
Уже в 2009-2010 н.р. розроблено навчальний посібник «Welcome
Aboard», побудований на комунікативній основі.
Третій етап проекту здійснювався протягом 2010-2012 навчального
року. Його основна мета – розробити навчальні посібники з англійської мови
професійного спрямування, які б охопили 1-4 курси, тобто бакалаврську
програму.
Результатами третього етапу є: 1) розробка, видання і апробація 5-ти
навчальних посібників для спеціальності факультету судноводіння та 5-ти
навчальних посібників для спеціальностей факультету суднової енергетики,
які повністю відповідають робочим навчальним програмам; 2) завершено
доопрацювання наскрізних робочих програм з англійської мови, англійської
мови професійного спрямування, ділової англійської, які, конкретизуючи
зміст, граматичні і лексичні одиниці та комунікативні вміння курсантів,
відповідають сучасним вимогам теоретичного і прикладного характеру; 3)
затверджено структуру комунікативного заняття типу РРР.
У квітні 2011 року проведено першу Всеукраїнську науковотеоретичну конференцію «Новітні тенденції навчання англійської мови за
професійним спрямуванням», на якій представникам 48 навчальних закладів
України було презентовано результати трирічної напруженої роботи з
впровадження комунікативного підходу.
2012-2014 навчальні роки – це четвертий етап проекту. Основні
завдання етапу – розробка навчального посібника з ділової англійської мови
для 5-6 курсів і впровадження нових форматів комунікативного заняття на 34 курсах (‘Boomerang’) та 5-6 курсах (‘Patchwork’). У квітні 2013 року
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проведено другу Всеукраїнську конференцію «Новітні тенденції навчання
англійської мови за професійним спрямуванням», у якій уже брали участь,
крім України, представники вищих навчальних закладів Латвії, Румунії та
Росії.
П’ятий етап проекту – 2014-2017 навчальні роки, основною метою
якого є інтегрування комунікативного навчання у компетентністний підхід,
що впроваджується академією за наказом Міністерства освіти і науки
України.
Впровадження комунікативного підходу супроводжується постійною
увагою до підвищення методичної компетенції викладачів. Низка науковометодичних

семінарів,

інструктивно-методичних

нарад,

тематичних

семінарів-практикумів, занять з розвитку методичної майстерності за
результатами відвідування занять, відеоаналіз відкритих занять, майстеркласи сприяють покроковому опануванню викладачами сучасних методів і
прийомів навчання.
Усі вищезазначені форми розвитку викладачів проводяться, як і заняття
з англійської мови для курсантів, на основі комунікативного підходу.
Перспектива цього процесу полягає в тому, що кожен викладач
вправно володіє методикою комунікативного навчання курсантів необхідним
компетенціям,

кожен

курсант

вільно

володіє

англійською

мовою

професійного спрямування.
Особливе місце у розвитку методичних умінь викладачів посідають
відкриті заняття. Обов’язкова умова відкритого заняття – включення в нього
особливого прийому роботи, вправи, навчальних матеріалів і т.п. для
навчання викладачів, що відвідують його. Це створює додаткову мотивацію
для появи бажання у викладачів бути присутніми на такому занятті. Формат
плану відкритого заняття ґрунтується на рекомендаціях Модельного курсу
3.17 «Морська англійська мова».
Безумовним

досягненням

методичного

забезпечення

викладання

англійської мови є розроблені наскрізні робочі навчальні програми від 1-го
курсу коледжу до 6-го курсу академії та розробка і видання навчальних
посібників.
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У першому семестрі курсанти перших курсів академії і морського
коледжу навчаються за навчальними посібниками Headway Elementary (Liz
and John Soars, Oxford University Press, the third edition). Мета вивчення
англійської мови на цьому етапі – входження курсантів з різним рівнем
підготовки в іншомовний комунікативний простір, автоматичне правильне
використання тематичної лексики англійської мови повсякденного вжитку та
граматичних конструкцій, необхідних для оформлення власної думки,
звикання до особливостей навчання на комунікативному занятті. Характерні
особливості – інтенсивне використання аудіо матеріалів як у навчальному
процесі на занятті, так і самостійно в домашніх умовах, значна кількість
контрольованих та напівконтрольованих вправ для самостійного виконання,
навчання продуктивному письму, головний акцент на розвитку бажання
активно залучатися до усних обговорень на занятті та умінь висловлювати
власні судження.
Реальним, ґрунтовним надбанням і необхідним інструментом у
комунікативному навчанні є 12 навчальних посібників, які створені
спільними зусиллями викладачів кафедр і методичних комісій. Наш досвід
роботи творчих груп унікальний за своєю суттю. Взаємоперевірка
розроблених розділів, неодноразові засідання з їхнього детального аналізу і
обговорення, удосконалення розділів на основі їхнього практичного
використання усіма задіяними викладачами вимагають багато часу і зусиль,
але вони того варті. Видані навчальні посібники, крім комунікативних вправ,
відрізняються наявністю в них пізнавальних матеріалів з морської історії,
звітів про реальні аварії, уривків з книжок моряків, оригінальним підходом
до вивчення конвенцій і інших морських документів, кольоровими
вставками,

своєрідністю

побудови

і

дизайну.

Навчальні

посібники

вирізняються стилізованими назвами: Meet the World, Welcome Aboard, Seven
Sea Ahead, Lucky Voyage, Across the Ocean, Sail Safe, Manage It, Welcome to
Engine Room, Ship’s Heart, Power the Ship, Increase the Power, MRM cases.
Авторські
внутрішньою

навчальні
структурою.

посібники
Кожний

характеризуються
посібник

уніфікованою

складається

з

п’яти

розділів/модулів. З метою свідомого самостійного навчання курсантів
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найперша інформація розділу – перелік умінь/компетенцій, якими має
оволодіти курсант, а найостанніша – питання для самоперевірки залишкових
знань і умінь. Розділи доповнені тримовними (англійська, російська,
українська мови) списками тематичної лексики.
Неповторність навчальних посібників полягає у забезпеченні кожного
розділу кейсом, що розкриває глибинну сутність теми, що вивчається, морською історією у посібниках для другого-третього семестрів і звітом про
аварійну ситуацію у морі у посібниках для четвертого-восьмого семестрів.
Кейси супроводжуються словником, поясненням скорочень і описом власних
назв, у тому числі географічних, використаних у тексті, послідовною
системою запитань і завдань від розуміння змісту тексту і особливостей
аварійної ситуації до

розробки правильної послідовності дій екіпажу в

аналогічній ситуації.
У другому та третьому семестрах курсанти вивчають морську
англійську мову загального професійного вжитку, тобто необхідну для усіх
членів екіпажу незалежно від професійної спеціалізації, за навчальними
посібниками “Welcome Aboard” та “Seven Seas Ahead”, розроблених
творчими групами викладачів англійської мови Херсонської державної
морської академії, які побудовано на комунікативній основі і мають гриф
Міністерства освіти і науки України. Посібник “Welcome Aboard” має
сертифікат про авторське право.
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У четвертому-восьмому семестрах навчання курсантів англійській мові
за професійним спрямуванням здійснюється з опорою на навчальні
посібники “Lucky Voyage”, “Across the Ocean”, “Sail Safe” для судноводіїв,
“Welcome

to

Engine

Room”,

“Ship’s

Heart”,

“Smart

Control”

для

судномеханіків, “Power the Ship”, “Increase the Power”, “Power the Ship“,
“Increase the Power” для електриків.

Головна особливість цих посібників полягає у значній увазі до
вивчення морських конвенцій, кодексів, публікацій, у яких відображені
базові принципи, правила для неухильного виконання членами екіпажів.
Серед них ПДНВ 78/95, MARPOL, SOLAS, COLREG і т.п. Належне місце у
навчальних посібниках займають Стандартні фрази морського спілкування.
У дев’ятому – одинадцятому семестрах майбутні магістри і спеціалісти
факультету

«Судноводіння»

використовують

посібник

‘Manage

It”.

Відмінність матеріалів навчального посібника у тому, що на додаток до
важливих тем управлінського рівня, вивчаються вісім з чотирнадцяти тем
курсу «Менеджмент морських ресурсів», провайдером якого в Україні є
ХДМА. 70% викладачів двох кафедр англійської мови академії і декілька
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викладачів англійської мови морського коледжу навчалися на триденному
семінарі з менеджменту морських ресурсів за програмою, рекомендованою
Академією Шведського Клубу. Отримавши сертифікати про виконання
програми семінару, ці викладачі добре підготовлені до вивчення курсу на
основі комунікативного підходу.
Для студентів першого та другого курсів скороченої програми
навчання розроблені навчальні посібники «Take Tour Drift».

Авторські навчальні посібники для вивчення англійської мови за
професійним спрямуванням, розроблені викладачами англійської мови
академії та морського коледжу, були представлені на численних освітянських
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виставках. На ХХІV Міжнародній спеціалізованій виставці «Освіта та
кар’єра» – 2014 у листопаді 2013 року у номінації «Інноваційний розвиток
освіти та сучасні педагогічні технології» ХДМА отримала Гран-Прі за
впровадження комунікативного підходу у вивченні англійської мови за
професійним спрямуванням; на V виставці – презентації «Інноватика в
сучасній освіті» у жовтні 2013 року у номінації «Розробка та активне
просування інноваційних комплексних рішень для освіти і науки» - диплом
лауреата конкурсу І ступеня.
З самого початку й усі подальші роки впровадження комунікативного
підходу супроводжувалося щоденним відвідуванням і аналізом занять,
проведенням практичних сесій з розвитку педагогічної майстерності
викладачів,

семінарів-практикумів,

майстер-класів,

щорічних

науково-

практичних конференцій, і що не менш важливо – постійною увагою й
підтримкою з боку керівництва академії.
3.6. Впровадження компетентнісного підходу
в Херсонській державній морській академії

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України за № 1148 від
7.10.2014 р. Херсонська державна морська академія отримала статус
експериментального вищого навчального закладу та розпочала проведення
дослідно-експериментальної роботи з теми «Теоретико-методичні засади
реалізації компетентнісного підходу в системі ступеневої підготовки фахівців
морської галузі».
Експеримент проводиться у 2014–2018 роках спільно з Національною
академією педагогічних наук України.
Науковим керівником в організації та проведенні експерименту від
Національної академії педагогічних наук було призначено академікасекретаря відділення вищої освіти Національної академії педагогічних наук
України професора Євтуха Миколу Борисовича.
Слід зазначити, що цьому експерименту передувала тривала та копітка
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підготовча робота всього науково-педагогічного і викладацького складу
протягом 2012–2014 років.
Головною метою колективу академії є підвищення рівня якості освіти
морських фахівців, конкурентноспроможних на світовому ринку праці,
шляхом експериментального відпрацювання найбільш ефективної методики
підготовки морських фахівців за ступенями: від професії матроса-моториста
до старшого механіка, капітана, яка би поєднала в собі національні позитивні
традиції морської освіти та світові досягнення у навчанні майбутнього
командного складу суден відповідним компетенціям.
Пройшов перший рік роботи академії в умовах експерименту, який ми
визначили як констатувальний, концептуально-діагностичний етап.
Слід зазначити, що цей рік проходив в умовах освітнього процесу,
відповідно до вимог нового Закону «Про вищу освіту» та компетентнісного
підходу. І перше, з чого було розпочато дослідно-експериментальну роботу,
– це вивчення стану розробки проблеми в науковій, методичній,
психологічній, національній і зарубіжній літературі. Такий підхід дозволяє
теоретично

обґрунтувати

концепцію

та

розробити

положення

про

організацію освітнього процесу в академії на основі компетентнісного
підходу з використанням взаємозв’язку принципів фундаментальності та
фахової спрямованості навчання.
Протягом року професорсько-викладацьким складом академії на чолі
з робочою групою було здійснено ряд важливих заходів з реалізації
експерименту, зокрема:
1.

Створено компетентнісні моделі та структурнологічні схеми

підготовки фахівців усіх спеціальностей за всіма рівнями підготовки з
урахуванням
гуманітарного,

міжпредметних
так

і

зв’язків

професійного

навчальних
спрямування

дисциплін
різних

як

циклів.

Відкориговано навчальні плани на засадах компетентнісного підходу з
урахуванням вимог роботодавців і міжнародних нормативних документів,
що регламентують підготовку морських фахівців.
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2.

Розроблено

навчально-методичні

комплекси

навчальних

дисциплін.
3.

Видано

компетентнісного

науково-методичні
підходу,

матеріали

визначення

етапів

із

впровадження

набуття

фахових

компетентностей, відповідно до спеціальностей і дисциплін і з практичної
підготовки, досвіду та результатів комунікативного підходу у вивченні
англійської мови за професійним спрямуванням, визначення ролі і місця
авторського

курсу

«Менеджмент

морських

ресурсів»,

розробленого

викладачами академії, затвердженого Міністерством освіти і науки України
та запровадженого в усіх

морських

навчальних

закладах

України,

удосконалення змістовної складової підготовки морських фахівців.
4.

Розпочато

роботу

із

впровадження

дистанційних

методів

навчання для курсантів, що перебувають на тривалих плавальних практиках,
і для студентів заочної форми навчання. Розробляється сайт дистанційного
навчання

на

основі

модульного

об’єктно-орієнтованого

навчального

середовища «Moodle». Створено студію відеозапису та розпочато запис
циклу відеолекцій.
5.

Розробляються дистанційні засоби діагностики рівня знань

курсантів і студентів.
6.

Запроваджено в освітній процес окремі курси тренажерної

підготовки з відпрацювання навичок роботи зі складним судновим
обладнанням

(електронні

картографічні

системи,

радіо-

та

електронавігаційне обладнання суден тощо) і навичок, пов’язаних із
безпекою на морі (робота з пожежним обладнанням, рятувальними
засобами, надання першої медичної допомоги на борту судна, організація
вантажних операцій із великоваговими вантажами та контейнерами тощо).
Кожен із таких курсів викладається у спеціалізованих лабораторіях,
обладнаних необхідним тренажерним устаткуванням у відповідності до
міжнародних вимог із підготовки морських фахівців і сучасних вимог
роботодавців. За останній рік введено в експлуатацію лабораторію «Перша
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медична допомога на борту судна», чотири кабінети-лабораторії з вивчення
англійської мови на основі комунікативного підходу.
7.

Упорядковано систему роботи навчально-методичної лабораторії

на борту судна «Warnow Jupiter», що дає можливість проводити моніторинг
формування у курсантів професійних компетентностей і коригувати
навчальні плани та програми підготовки відповідно до вимог сучасної
морської індустрії роботодавців. Важливо зазначити, що ця лабораторія
унікальна і є єдиною у світі. Саме на цьому судні наші курсанти
відпрацьовують навички, вміння та набувають необхідних компетенцій.
8.

Стали традиційними постійно діючі науково-методичні семінари

на кафедрах факультетів академії та циклових комісіях Морського коледжу
з питань запровадження компетентнісного підходу до організації освітнього
процесу.
9.
контексті

Переглянуто систему моніторингу якості освіти академії в
компетентнісного

підходу.

Оскільки

ми

вважаємо,

що

компетентнісно-орієнтований підхід в освіті не дозволяє ототожнювати
оцінку освітніх результатів зі звичною системою показників успішності,
тому нами передбачено відстеження рівнів сформованості ключових і
предметних компетентностей, що вимагає в подальшому пошуку та
розробки нових методик щодо підвищення якості освіти.
10. Проведено цикл науково-практичних

конференцій з теми

експериментального дослідження в усіх структурних підрозділах для
професорсько-викладацького складу академії, курсантів і студентів.
11. У лютому 2015 року спільно з Національною академією
педагогічних

наук

проведено

Всеукраїнську

науково-практичну

конференцію «Теоретико-методичні засади реалізації компетентнісного
підходу в системі ступеневої підготовки фахівців морської галузі», в роботі
якої взяли участь представники Національної академії педагогічних наук
України, а також провідних світових крюїнгових і судноплавних компаній, з
якими співпрацює академія.
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12. Розроблено

перспективний

план

підготовки

науково-

педагогічних кадрів академії. Станом на сьогоднішній день в аспірантурі
Херсонської державної морської академії та інших вищих навчальних
закладів навчається 42 викладачі, а також четверо працюють над
докторськими дисертаціями.
У рамках дослідно-експериментальної роботи розпочато науковопедагогічні дослідження, що можуть у подальшому мати статус досліджень
рівня кандидатської дисертації. Результати досліджень будуть оформлені у
вигляді окремих науково-методичних посібників і монографій. Комплекс
пропонованих досліджень надасть можливість сформувати цілісну науково
обґрунтовану методичну систему реалізації компетентнісного підходу в
Херсонській державній морській академії та її структурних підрозділах, що є
однією із заявлених цілей експерименту.
У цілому у виконанні дослідно-експериментальної роботи в академії
задіяні всі структурні підрозділи.
За перший експериментальний рік роботи (2014–2015) професорськовикладацьким

складом Херсонської державної

результатами

проведення

морської

дослідно-експериментальної

академії

роботи

за

було

опубліковано 8 монографій, 25 навчальних посібників, у тому числі з грифом
МОН – 5, видано 104 публікації в наукових виданнях, у тому числі 98 – у
фахових.
Наприкінці

вересня

2015

року

ректор

академії

професор

Ходаковський Володимир Федорович спільно з Президентом Національної
академії педагогічних наук Кременем Василем Григоровичем звітували
перед Міністерством освіти і науки України про результати першого року
реалізації експерименту.
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Звіт ХДМА про проведення експерименту

У рамках експерименту на базі Херсонської державної морської
академії 20 лютого 2015 року відбулася перша науково-практична
конференція «Теоретико-методичні засади реалізації компетентнісного
підходу в системі ступеневої підготовки фахівців морської галузі»,
організаторами якої виступили Міністерство освіти і науки України,
Національна академія педагогічних наук України, крюїнгова компанія
«Марлоу Навігейшн», та Херсонська державна морська академія.
Основна мета заходу – колегіальне обговорення результатів першого
етапу впровадження дослідно-експериментальної роботи на базі ХДМА за
результатами 2014-2015 навчального року, вироблення спільних підходів із
пріоритетних напрямів подальшого розвитку системи морської освіти.
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Виступ наукового керівника експерименту Євтуха М. Б.

30 жовтня 2015 року відбулися Загальні збори Національної академії
педагогічних наук України «Концептуальні засади розвитку професійної
освіти», у яких з доповіддю «Шляхи реалізації компетентнісного підходу в
організації освітнього процесу Херсонської державної морської академії»
приймала участь перший проректор ХДМА, професор Кулікова Л. Б.

Виступ першого проректора ХДМА, професора Кулікової Л. Б.
на загальних борах Національної академії педагогічних наук

Сьогодні колектив академії вже працює над виконанням покрокового
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плану на 2015–2016 н.р. щодо продовження дослідно-експериментальної
роботи за наступними пунктами:


Доопрацювання методичної системи запровадження компетентнісного

підходу до організації освітнього процесу в морських навчальних закладах.


Апробація

та

визначення

ефективності

методичної

системи

запровадження компетентнісного підходу до організації освітнього процесу.


Розробка та корекція методичних рекомендацій щодо використання

інноваційних підходів при опануванні курсантами загальними і фаховими
компетентностями.


Розробка вимог та організаційно-педагогічних умов перевірки рівня

оволодіння

курсантами

кожною

компетентністю,

що

входить

до

компетентнісної моделі фахівця відповідної спеціальності.


Узагальнення досвіду на рівні академії щодо позитивного впливу

запровадження компетентнісного підходу до організації освітнього процесу,
проведення звітної конференції за навчальний рік та підготовка звіту.


Створення та впровадження компетентнісного навчального плану.



Упровадження елементів комунікативної методики навчання у вивченні

дисциплін фундаментального та професійного циклів.
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4. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Навчально-методична робота завжди була і є одним із пріоритетних
напрямів діяльності колективу Херсонської державної морської академії в
цілому.
Однією із важливих її складових є методичне забезпечення
ступеневої підготовки фахівців, впровадження у навчальний процес
новітніх

інформаційних

технологій,

видання

навчально-методичної

літератури та удосконалення методики викладання.
Визначальною у забезпеченні якості підготовки фахівців, підвищенні
рівня викладання дисциплін в академії є діюча система навчальнометодичного забезпечення навчального процесу. Цю систему сформували:
Вчена рада, навчально-методичні комісії з акредитованих та ліцензованих
напрямів (спеціальностей), науковометодичні семінари кафедр.
Їх

головною

забезпечення

метою

навчального

є

процесу

методичними матеріалами відповідно
до вимог ліцензійних умов надання
освітніх послуг у сфері вищої освіти.
Вирішення

цього

питання

здійснюється наступними методами:
– використання

сучасних

інформа-

ційних технологій;
– розробка навчальної документації
для

забезпечення

процесу,
складом

видання
академії

навчального
викладацьким
необхідної

науково-методичної
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літератури

з

використанням своєї поліграфічної бази.
Результати цієї роботи відображено в розробленому бібліотекою
Херсонської державної морської академії «Бібліографічному покажчику».
Навчально-методичне

забезпечення

дисциплін

розробляється

провідними фахівцями кафедр у відповідності з наказом про закріплення
дисциплін. Рукописи розглядаються і рекомендуються до друку науковометодичною радою, вченими радами факультетів та Вченою радою
академії.
В академії навчально-методична робота, як і всі інші напрямки
навчально-виховної роботи спрямовано на кінцевий результат – якісну
підготовку морських фахівців, відповідність їх знань, умінь та навичок
вимогам міжнародних стандартів, а також забезпечення їх захищеності й
конкурентоспроможності на міжнародному ринку праці.
З цією метою у академії були створені робочі групи у складі
провідних викладачів, якими напрацьовано теоретичний матеріал і
вироблено основні підходи до викладання спеціальних та загальних
дисциплін відповідно до національних рамок кваліфікації, визначено
перелік компетенцій з професійної та загальної підготовки необхідних для
формування певної компетентності, перелік дисциплін циклу професійної
та практичної підготовки для опанування певної компетентності з
урахуванням міжпредметних зв’язків.
При науково-методичній раді академії створено профільні комісії з
розгляду та

рекомендації

до

затвердження

навчально-методичного

забезпечення дисциплін кафедр.
Випускові кафедри академії, циклові комісії Морського коледжу,
методичні комісії Професійно-морського ліцею розробили тематичні
плани для фахових дисциплін і сформували пропозиції щодо змісту
навчальних

дисциплін

загально-інженерної,

фундаментальної

та

гуманітарної підготовки.
Окремі питання методичного характеру постійно розглядаються на
60

кафедральних методичних семінарах, де також аналізуються навчальні
програми на предмет їх удосконалення, доповнення з врахуванням вимог
сучасного виробництва, головних замовників та фахівців.
Підготовка здійснюється за навчальними планами які розробляються
випусковими кафедрами відповідно до Державних галузевих стандартів
вищої освіти, враховуючи вимоги Міжнародної конвенції підготовки,
дипломування моряків та несення вахти (ПДНВ 78/95 та Манільських
поправок 2010 року ), ІМО модельних курсів з орієнтацією на потреби
торговельного флоту і суспільства в цілому, перспектив розвитку
судноплавної галузі.
На основі навчальних та робочих навчальних планів розроблено
навчально-методичне забезпечення освітнього процесу.
На даному етапі викладачами розроблено методичне забезпечення
дисциплін з урахуванням нових вимог до змісту та оформлення,
розроблених

навчально-методичним

відділом

академії.

В

кожній

навчальній програмі відображено мету та завдання дисципліни, наведено
перелік компетентностей та зміст знань, вмінь і навичок, які отримає
курсант в результаті вивчення дисципліни. Також значна увага приділена
міжпредметним зв’язкам.
Конспект лекційного курсу складається з теми, плану, зазначення
компетентностей, теоретичної складової та питань для самоконтролю
знань до кожної окремої лекції.
Підготовка в академії, для отримання ступеня бакалавр, здійснюється
за трьома професійними спрямуваннями. Для кожного з них сформовано
перелік дисциплін з анотаціями, в яких визначено актуальність, мету та
завдання, перелік компетентностей зі змістом знань, вмінь та отриманих
навичок, посиланнями на міжнародні нормативні документи, місце
дисципліни в структурі освітньо-професійної програми та використання
лабораторно-тренажерної бази.
Сьогодні більшість навчальних закладів України працює над
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створенням власної конкурентоспроможної системи професійної освіти, ця
проблема є актуальною і для нашого навчального закладу.
Розробка власної конкурентоспроможної системи професійної освіти
академії, яка охоплює всі види діяльності й спрямовано на використання
матеріальних (технічних) і людських ресурсів для найбільш ефективного
задоволення потреб курсантів та роботодавців, є одним із пріоритетних
напрямків діяльності професорсько-викладацького складу академії.
Майбутні фахівці повинні ефективно поєднувати теоретичні знання і
практичні навички відповідно до стандартів підготовки та потреб
роботодавця. Це питання є слушним для нашого навчального закладу.
Саме з метою координації змісту теоретичного навчання в академії, вимог
щодо практичних навиків курсантів безпосередньо на судні, компанією
«Marlow Navigation» разом з навчальним закладом на базі сучасного судна
«WARNOW

JUPITER»

створено

спільну

навчально-методичну

лабораторію, яка є унікальною та єдиною в світі.
Метою організації цієї лабораторії є створення реальних умов для
курсантів, коли вони під час проходження практики використовують вже
отримані теоретичні знання, мають змогу вивчати питання, пов’язані з
професійною підготовкою та удосконалювати практичні навички згідно з
обраними спеціальностями. Ця лабораторія надає можливість курсантам
якісно проходити виробничу практику та виконувати експериментальні
дослідження у межах виконуваних науково-дослідних робіт.
Реалізація

дослідно-експериментальної

роботи

за

темою:

«Теоретико-методичні засади реалізації компетентністного підходу в
системі ступеневої підготовки фахівців морської галузі» невід’ємно
пов’язана з удосконаленням методичного забезпечення навчального
процесу.
Першими кроками на виконання програми реалізації експерименту
стало проведення навчально-методичних семінарів на кафедрах, загальнофакультетських конференцій та конференцій у структурних підрозділах.
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Головними на цих заходах були питання пов’язані з кадровим
забезпеченням,

переходом

на

компетентнісну

модель

організації

освітнього процесу. Цей перехід неможливо здійснити без впровадження
новітніх інноваційних технологій в методику викладання та діагностику
результатів навчання.
Значна увага ректорату направлена на вирішення питань підбору,
розстановки та роботи науково-педагогічних кадрів.
Дані завдання реалізовувалися в таких формах, як підготовка
кандидатів та докторів наук через аспірантуру та докторантуру як в нашій
академії, так і інших вищих навчальних та наукових закладів, стажування
викладачів та спеціалістів академії на провідних підприємствах і в
організаціях галузі, підвищення кваліфікації професорсько-викладацького
складу та спеціалістів через різноманітні курси, семінари, стажування,
участь

в

науково-технічних

та

навчально-методичних

семінарах,

конференціях тощо.
З цих же причин на всіх кафедрах академії проводиться відповідна
робота щодо формування резерву викладацьких кадрів.
Найбільш поширеними формами створення такого резерву є
підготовка кадрів безпосередньо в академії на відповідних випускових
кафедрах.
З цією метою кращі випускники академії ступеня вищої освіти
«магістр» залишаються для подальшої викладацької та наукової роботи на
кафедрах, рекомендуються й вступають до аспірантури, готують та
захищають кандидатські дисертації. Поширеною є й практика закріплення
за провідними лекторами, професорами та доцентами молодих викладачів,
які проводять практичні, семінарські та лабораторні заняття.
Таким шляхом, перспективні молоді викладацькі кадри освоюють
відповідні навчальні курси, набувають необхідних професійних навичок
роботи з курсантами й студентами.
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Обмін досвідом, пошук нових форм і методів викладання дисциплін
реалізується в процесі проведення відкритих занять та майстер-класів
згідно з складеними графіками.

Матеріали презентацій майстер-класів

В академії створена достатньо ефективна система розгляду кадрових
питань, важливе місце в якій займає відповідна постійнодіюча конкурсна
комісія при вченій раді.
Для

підготовки

випускників

академії

залучаються

висококваліфіковані кадри морської галузі – капітани далекого плавання,
старші механіки, електромеханіки І розряду.
Відповідно до «Положення про рейтинг науково-педагогічних
працівників

Херсонської

державної

морської

академії»,

щорічно

проводиться обчислення рейтингу науково-педагогічних працівників
академії, результати якого заслуховуються на засіданні Вченої ради та
доводяться до відома усього колективу академії.
Вагомим результатом роботи професорсько-викладацького складу
академії та її структурних підрозділів за перший рік проведення
експерименту в напрямку методичного забезпечення освітнього процесу, є
видання трьох колективних монографій присвячених впровадженню
компетентнісного підходу, етапам набуття фахових компетентностей у
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розрізі спеціальностей та дисциплін, значенню лабораторно-тренажерної
бази та практичної підготовки, досвіду та результатам комунікативного
підходу у вивченні англійської мови за професійним спрямуванням,
визначенню ролі і місця курсу «Менеджмент морських ресурсів»,
удосконаленню змістовної складової підготовки морських фахівців з
урахуванням вимог Закону України «Про вищу освіту» та Національної
рамки кваліфікацій, а також з імплементацією в національну систему
підготовки і дипломування моряків вимог Міжнародної конвенції про
підготовку, дипломування моряків і несення вахти 1978 року з
Манільськими поправками 2010 року.
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5. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Кадровий потенціал академії формується відповідно до Законів
України «Про вищу освіту», «Про освіту», «Про наукову та науково-технічну
діяльність», «Рекомендація щодо проведення конкурсного відбору при
заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з
ними трудових договорів (контрактів)», затверджених наказом Міністерства
освіти і науки України 05.20.2015 р. № 1005.
На виконання статті 55 Закону України «Про вищу освіту» розроблено
і затверджено рішенням вченої ради ХДМА «Порядок проведення
конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних
працівників та укладання з ними трудових договорів».
Освітній і науковий процес у Херсонській державній морській академії
здійснює колектив учених і висококваліфікованих викладачів, які працюють
на 12 кафедрах, з яких випусковими є:
– кафедра судноводіння та безпеки життєдіяльності на морі, завідувач
кафедри Селіванов Станіслав Євгенович, доктор технічних наук, професор;
– кафедра експлуатації суднових енергетичних установок та загальноінженерної підготовки, завідувач кафедри Букетов Андрій Вікторович,
доктор технічних наук, професор;
– кафедра

експлуатації

суднового

електрообладнання

і

засобів

автоматики, завідувач кафедри Рожков Сергій Олександрович, доктор
технічних наук, доцент.
Освітній процес у академії також забезпечують кафедри:
– управління

судном,

завідувач

кафедри

Товстокорий

Олег

Миколайович, кандидат технічних наук, доцент, капітан далекого плавання;
– гуманітарних дисциплін, завідувач кафедри Кулікова Лілія Борисівна,
доктор педагогічних наук, професор, перший проректор;
– англійської мови в судноводінні, завідувач кафедри Кудрявцева
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Валентина Федорівна, кандидат педагогічних наук, професор;
– англійської мови в судновій енергетиці, завідувач кафедри Літікова
Олександра Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент;
– економіки та морського права, завідувач кафедри Безуглова Ірина
Василівна, кандидат економічних наук, доцент;
– інформаційних технологій, комп’ютерних систем і мереж, завідувач
кафедри Кравцова Людмила Володимирівна, кандидат фізико-математичних
наук, доцент;
– технічної механіки, інженерної та комп’ютерної графіки, завідувач
кафедри Знамеровська Наталія Павлівна, кандидат педагогічних наук,
доцент;
– природничо-наукової підготовки, завідувач кафедри Богомолова
Ірина Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент;
– фізичного виховання, завідувач кафедри Сабадаш Валентин Іванович,
заслужений тренер України, доцент.
У 2014–2015 навчальному році освітній процес в академії забезпечують
2 факультети (судноводіння, суднової енергетики). На 12 кафедрах академії
професорсько-викладацький склад становить 188 осіб, з них 12 докторів наук
(професорів), з яких 8 штатних та 77 кандидатів наук (доцентів), з яких 62
штатних. У їх складі: 3 Заслужених діяча науки і техніки України, 2
Заслужених тренера України і 1 Майстер спорту.
Таблиця 1
Якісний і кількісний склад викладачів ХДМА у 2014-2015 н.р.
Кандидати наук,
доценти

Всього осіб

доктори наук,
професори

кандидати
наук, доценти

25

3

5

21

2

5

28

−

8

17

−

7

Доктори наук,
професори

Назва кафедри

Всього осіб

№

З них штатні
працівники

Факультет судноводіння
1
2

Судноводіння, охорони праці та
навколишнього середовища
Управління судном та безпеки
життєдіяльності на морі
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3

Англійської мови в судноводінні

16

−

3

12

−

3

4

Гуманітарних дисциплін

18

2

8

8

2

5

5

Економіки та морського права

6

−

4

5

−

4

6

Інформаційних технологій,
комп’ютерних систем і мереж

8

−

4

5

−

4

101

5

32

68

4

28

Усього по факультету

Факультет суднової енергетики
Експлуатації суднових
7 енергетичних установок та
загальноінженерної підготовки
Експлуатації суднового
8 електрообладнання і засобів
автоматики
Англійської мови в судновій
9
енергетиці
10 Природничо-наукової підготовки
Технічної механіки, інженерної та
11
комп’ютерної графіки

28

6

11

20

3

10

20

1

14

8

1

7

12

−

4

8

−

3

12

−

10

9

−

9

8

−

5

6

−

4

7

−

1

6

−

1

Усього по факультету

87

7

45

57

4

34

Разом по академії

188

12

77

125

8

62

12 Фізичного виховання

Відповідно до статей 29, 50, 51, 56 частини першої перехідних
положень Закону України «Про вищу освіту», рекомендацій Науковометодичної ради академії, на підставі рішення Вченої ради Херсонської
державної морської академії від 29.05.2015 р. протокол № 10, в академії
визначено поступовий перехід з 900 до 600 годин річного навчального
навантаження за чотири роки наступним чином:
№
з/п

Обсяг навчального навантаження

Посада

2015-16 н.р.

1.
2.

Асистент, викладач
Старший викладач

3.
4.
5.

Доцент
Професор
Завідувач кафедри:
─ вчене звання професор
─ вчене звання доцент

2016-17 н.р.

На 1 ставку:
790
700
640
450
350
450
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2017-18 н.р.

2018-19 н.р.

730
650
580
400

670
600
520
350

600
550
450
300

300
400

250
350

200
300

В академії створено достатньо ефективну система розгляду кадрових
питань, важливе місце в якій займає відповідна постійнодіюча конкурсна
комісія вченої ради.
Комісія здійснює попередній розгляд питань, пов’язаних з конкурсами
на заміщення вакантних посад професорсько-викладацького складу. На
розгляд конкурсної комісії виносились справи щодо оголошення конкурсу на
заміщення вакантних посад завідувачів кафедр, професорів і доцентів.
У 2014-2015 н.р. процедура прийняття, переведення та звільнення з
посад працівників, у тому числі науково-педагогічних (педагогічних), як
працюючих за основним місцем роботи, так і зовнішніх сумісників, зокрема
щодо обрання за конкурсом, здійснюється відповідно до КЗпП України;
Положення про порядок оголошення та проведення конкурсу на заміщення
вакантних посад професорсько-викладацького складу Херсонської державної
морської академії (СМЯ 04-171-2015, (схвалено вченою радою ХДМА від
02.02.2015 р. протокол № 6), який розроблено відповідно Закону України
«Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII; Положення про конкурсну
комісію Херсонської державної морської академії; ДП «Управління
персоналом» СМЯ 02-25-2011; Положення про формування кадрового
резерву у ХДМА СМЯ 04-134-2012; Положення про прийняття, переведення
та звільнення з посад науково-педагогічних та педагогічних працівників
Херсонської державної морської академії, інших нормативно-правових
документів.
На підставі рішень вченої ради академії про обрання за конкурсом у
2014-2015 н.р. ректором академії укладено 52 строкових трудових договори
із професорсько-викладацьким складом на посади:
–

завідувача кафедри – 7;

–

професора – 2;

–

доцента – 12;

–

старшого викладача – 15;

–

викладача – 6;
69

–

асистента – 10.

Враховуючи вимоги роботодавців, а також той факт, що робота на сучасних
суднах світового флоту вимагає від курсантів знання найновішого і
найсучаснішого обладнання та сучасних принципів організації роботи
суднового

екіпажу,

до

навчального

процесу

академії

залучаються

висококваліфіковані фахівці морської галузі – капітани далекого плавання,
старші помічники капітана, механіки та електромеханіки першого розряду.
Такі фахівці мають високий потенціал для здійснення фахової підготовки
морських спеціалістів, володіють сучасними професійними знаннями.
Практикується поєднання викладацької діяльності таких фахівців в академії
та їх роботи на флоті відповідно до укладених контрактів з судновласниками
чи крюїнговими компаніями. Таке поєднання діяльності є можливим завдяки
тривалим перервам між рейсами (до 6 місяців) і у вільний від роботи в морі
час, такі фахівці залучаються до викладання найбільш важливих дисциплін
практичного характеру, які потребують постійного оновлення знань
викладачів у зв’язку з модернізацією флоту. Частині таких фахівців за
рішенням вченої ради академії дозволено викладання лекційних курсів.
Кількість працівників Херсонської державної морської академії, які
працювали на суднах далекого плавання
№
1
2
3
4
5
6

Посада

Всього

Капітан далекого
плавання
ІІ помічник
капітана
ІІІ помічник
капітана
Старший механік
ІІ механік
Радисти

11

З них
Штатні
Сумісники
9
2

2

2

-

1

1

-

5
3
2

5
3
2

-

Питання підготовки висококваліфікованих кадрів відображені у
колективному

договорі

і

передбачають

відповідні

можливості

для

працівників колективу самостійно працювати над підвищенням наукових
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ступенів, а також залучення для навчання здібних фахівців – випускників
академії.

5.1. Підвищення кваліфікації науково-педагогічних
і педагогічних працівників

Згідно з «Положенням про підвищення кваліфікації та стажування
педагогічних

і

науково-педагогічних

працівників

вищих

навчальних

закладів» від 24.01.13 р. № 48 та «Положення про підвищення кваліфікації та
стажування професорсько-викладацького складу ХДМА» (СМЯ 04-13-2015)
науково-педагогічні працівники академії підвищують кваліфікацію один раз
на п’ять років. Підвищення кваліфікації шляхом стажування в академії
відбувається відповідно до графіку, який затверджується ректором в кінці
поточного навчального року на наступний навчальний рік, відповідно до
поданих пропозицій та потреб науково-педагогічних працівників.
Станом на 2015 рік Херсонська державна морська академія має п’ять
діючих угод про організацію підвищення кваліфікації науково-педагогічних
працівників, а саме:


Договір

про

організацію підвищення

викладацького

складу

з

кваліфікації

Херсонським

інститутом

професорськоПриватного

акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад» «Міжрегіональна
академія управління персоналом»;


Договір

про

організацію підвищення

кваліфікації

професорсько-

викладацького складу з Міжнародним університетом бізнесу і права;


Договір

про

організацію підвищення

кваліфікації

професорсько-

викладацького складу з Херсонським державним університетом;


Договір про організацію підвищення кваліфікації науково-педагогічних
працівників

з

Херсонською

філією

Національного

університету

кораблебудування ім. адм. Макарова;


Договір про організацію підвищення кваліфікації співробітників з
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Комунальним вищим навчальним закладом «Херсонська академія
неперервної освіти».
Протягом 2014–2015 р. підвищення кваліфікації та стажування
пройшли загалом 60 викладачів та педагогічних працівників академії. Із
загальної кількості викладачів 20 співробітників академії підвищили
кваліфікацію у вищих навчальних закладах (Національний університет
кораблебудування ім. адм. Макарова, Херсонський державний університет,
Херсонський національний технічний університет, Національний авіаційний
університет),

10

–

у

Херсонській

філії

державного

підприємства

«Адміністрація морських портів України» та 26 співробітників успішно
пройшли курси підвищення кваліфікації шляхом стажування щодо питань
практичної підготовки курсантів академії в ТОВ «Марлоу Навігейшн
Україна», 4 пройшли програму науково-педагогічного стажування у
Комунальному

вищому

навчальному

закладі

«Херсонська

академія

неперервної освіти» Херсонської обласної ради та один стажувався у
регіональному представництві Регістру судноплавства України.
Впродовж 2014–2015 навчального року організовано підвищення
кваліфікації на кафедрах академії, які пройшли 6 викладачів із Херсонського
національного технічного університету, 6 з Херсонського державного
університету та один з Херсонського державного аграрного університету.
У червні 2015 року проведено аналіз наявності документів про
підвищення кваліфікації педагогічного та професорсько-викладацького
складу академії. Відповідно до виявлених недоліків у графік підвищення
кваліфікації шляхом стажування професорсько-викладацького складу на
2015–2016 н.р., затвердженого 18 червня 2015 р., внесено кандидатури 21
викладача.
З

метою

підвищення

професійної

компетентності

викладачів

факультету суднової енергетики Херсонської державної морської академії, у
період з 09.01.2015 р. по 13.01.15 р. керівництвом факультету було
організовано короткострокове стажування провідних викладачів факультету,
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що не мають морської освіти. Стажування проводилося в рамках
співробітництва з компанією «Укрферри».
Викладачі факультету в складі групи технічних експертів, створеної на
базі кафедри суднових енергетичних установок і технічної експлуатації
флоту Одеського національного морського технічного університету, взяли
участь у теплотехнічних випробуваннях головних двигунів великого
автомобільно-залізничного порому «Greifswald» під час виконання рейсу
Іллічівськ-Стамбул-Іллічівськ.
Автомобільно-залізничний

пором

«Greifswald»

–

сучасне

вантажопасажирське судно, побудоване в Німеччині. Знаходиться під
класифікаційним наглядом Німецького Ллойда. Має сертифікат книги
рекордів Гіннеса як найбільше судно у світі в класі автомобільно-залізничних
пасажирських поромів.

Автомобільно-залізничний пором «Greifswald» і його машинне відділення

Від факультету суднової енергетики ХДМА до складу групи ввійшли:
Білоусов Євгеній Вікторович, к.т.н., доц., декан факультету суднової
енергетики ХДМА;
Рожков Сергій Олександрович, д.т.н., доц., зав. кафедрою експлуатації
суднового електроустаткування й засобів автоматики ХДМА;
Агеєв Максим Сергійович, к.т.н., доц., доц. кафедри експлуатації
суднових енергетичних установок і загальноінженерної підготовки ХДМА;
Савчук Володимир Петрович, к.т.н., доц. кафедри експлуатації
суднових енергетичних установок і загальноінженерної підготовки ХДМА.
У якості основного завдання групи було проведення випробувань із
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метою визначення теплотехнічних характеристик чотирьох головних дизелів
порома «Greifswald» і їх зв'язок з параметрами газотурбінного наддування.
Крім того, у рейсі було визначено параметри робочого процесу і зроблено
діагностику ЦПГ, ТА й МГР у рамках наукових досліджень, проведених на
кафедрах факультету суднової енергетики ХДМА. Матеріали випробувань
згодом були використані при розробці циклу лабораторних робіт з
дисципліни «Технічне обслуговування і ремонт суднових технічних засобів».
Під час рейсу викладачі факультету мали можливість ознайомитися із
судном і його енергетичною установкою, судновими механізмами й
устаткуванням в умовах роботи машинної команди і штурманської служби, а
так само безпосередньо взяти участь у теплотехнічних випробуваннях
головних двигунів.

Доцент кафедри Експлуатації суднових енергетичних установок і загальноінженерної підготовки
ХДМА Савчук В. П. і професор Варбанець Р. А. проводять індиціювання головного двигуна судна
системою комп'ютерного діагностування D4.0H
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Члени робочої групи в приміщенні центрального поста керування енергетичною
установкою

Особиста участь у теплотехнічних випробуваннях дозволило викладачам
краще засвоїти на практиці специфіку виконання даного виду випробувань у
реальних умовах роботи на судні, щоб у перспективі краще донести цю
специфіку до курсантів і студентів.

Доцент кафедри Експлуатації суднових енергетичних установок і загальноінженерної
підготовки ХДМА Агеєв М. С. знайомство з устаткуванням навігаційного містка.

Вивчення засобів автоматики, що використовуються на судні здійснено
під час рейсу зав. кафедрою експлуатації суднового електрообладнання і
засобів автоматики ХДМА Рожковим С. О. у результаті чого було
використано в розробці проектів нових лабораторій, створення яких у
перспективі планується на факультеті суднової енергетики.
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Завідувач кафедри експлуатації суднового електроустаткування і засобів автоматики
ХДМА Рожков С. О. знайомиться з роботою автоматики сепараторної установки судна

Для визначення параметрів робочого процесу було використано
систему комп'ютерного діагностування D4.0H, розроблену на кафедрі
суднових енергетичних установок й технічної експлуатації флоту Одеського
національного морського технічного університету. Ця система знайшла
широке застосування на багатьох судах світового торговельного флоту, а
також використовується в освітньому процесі ХДМА при вивченні дисциплін
«Суднові двигуни внутрішнього згоряння» і «Технічне обслуговування і
ремонт суднових технічних засобів». Під час стажування викладачі
факультету разом з розробником освоїли прийоми роботи з системою
діагностики.
У ході стажування було накопичено значний обсяг даних, які лягли в
основу наукового дослідження з визначення технічного стану двигуна за
результатами його індиціювання.
За результатами цих досліджень було виголошено доповідь на XX
Міжнародному конгресі будівельників двигунів і опубліковано статтю
«Визначення

параметрів

робочого

процесу

й

діагностика

головних

середньобертових дизелів т/х «Greifswald»» (автори Р. А. Варбанець,
Є. В. Білоусов, В. П. Савчук, В. І. Кирнац) у професійному виданні «Двигуни
внутрішнього згоряння».
У такий спосіб мети стажування було досягнуто повною мірою
ознайомлення із судном, судновими машинами й механізмами, умовами
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роботи команди і проведення наукових досліджень.

Використання системи комп'ютерного діагностування D4.0H у навчальній лабораторії
«Двигуни внутрішнього згоряння» ХДМА

Досвід проведення стажування показав надзвичайно високу його
ефективність. Провідні викладачі факультету навіч змогли ознайомитися з
умовами роботи машинної команди, що дозволить їм краще розуміти
специфіку підготовки морських фахівців і вимоги до їхніх компетентностей.
У перспективі керівництво факультету планує продовжити практику таких
стажувань для співробітників факультету й академії.
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6. ПІДГОТОВКА ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН

Херсонська державна морська академія отримала право готувати
іноземних

громадян

за

базовими

акредитованими

напрямами

(спеціальностями) морської галузі 30 червня 2010 року. З метою реалізації
цього права в академії було створено відділ по роботі з іноземними
студентами, який розпочав діяльність згідно з вимогами нормативноправових актів щодо навчання іноземних громадян в Україні.
У 2015 році ХДМА отримала дозвіл на підготовку іноземних громадян
у вищі навчальні заклади.
На даний момент у Херсонській державній морській академії
навчаються 29 іноземних громадян (а саме, громадян Латвії – 1, Росії – 6,
Азербайджану – 2, Камеруну – 4, Бангладешу – 4, Іраку – 2, Грузії – 3, Нігерії
– 3, Єгипту – 1, Сирії – 1, Португалії – 1, Вірменії – 1) та 2 іноземних
громадян навчаються у структурному підрозділі ХДМА Морському коледжі громадяни Молдови та Росії.
У 2015 н. р. закінчив навчання та отримав диплом ОКР «бакалавр» 1
іноземний курсант – громадянин Камеруну.
Протягом 2014-2015 н. р. у відділі по роботі з іноземними студентами
здійснювалася робота за наступними напрямами:
I. Організаційно-правове та діагностичне забезпечення роботи відділу:
- забезпечення

правильного

та

своєчасного

виконання

актів

законодавства, інших нормативних документів, а також подання керівництву
пропозицій щодо навчання в Херсонській державній морській академії
іноземних студентів;
- систематичне оновлення відомостей про рух контингенту іноземних
студентів в академії, регулярне внесення змін до бази даних іноземних
студентів;
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- забезпечення ведення та збереження особових справ іноземних
студентів, які навчаються в академії;
- забезпечення контролю за медичними сертифікатами іноземних
студентів, а також страхових полісів на надання невідкладної медичної
допомоги.

Іноземні студенти з працівниками відділу по роботі
з іноземними студентами ХДМА

II. Організація роботи з іноземними студентами:
– оформлення реєстраційних документів для іноземних громадян, які
прибули на навчання до Херсонської державної морської академії, контроль
за правомірністю їх перебування в Україні та терміном дії їх віз і посвідок на
тимчасове місцепроживання;
– систематичне проведення інструктажів для іноземних курсантів щодо
дотримання правил та академічних вимог Херсонської державної морської
академії;

правил

перебування

у

студентському

гуртожитку

або

в

орендованому помешканні;
– попередження порушення іноземними студентами громадського
порядку та правил перебування в Україні, протидія проявам нелегальної
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міграції і забезпечення своєчасної реєстрації; інструктаж щодо особистої
безпеки та безпеки особистого майна, зберігання особистих документів;

Іноземні студенти з викладачем кафедри англійської мови в судновій енергетиці

- контроль за відвідуванням іноземними студентами усіх навчальних та
виховних заходів для якісної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного
рівня «бакалавр» («спеціаліст», «магістр») для зарубіжних країн;
– відвідування підрозділами Херсонської державної морської академії
гуртожитку, в якому проживають іноземні студенти, для перевірки
дотримання ними правил проживання;
– надання факультетам та кафедрам допомоги щодо організації
навчального процесу для іноземних студентів, виконання інших разових
доручень керівництва академії; участь у роботі засідань, оперативних нарад
за участю керівництва Херсонської державної морської академії.
Науково-моніторинговий супровід діяльності працівників відділу:
– розробка плану роботи відділу на 2015–2016 навчальний рік.
Рекламно-інформаційна робота:
– розміщено інформацію про діяльність відділу по роботі з іноземними
студентами на сайті Херсонської державної морської академії, а також про
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правила прийому іноземних громадян до Херсонської державної морської
академії;
– надання інформації про вступ іноземних громадян до Херсонської
державної морської академії у телефонному режимі та через засоби
електронного зв’язку у мережі Інтернет.
У плані роботи з суспільно-громадськими організаціями:
– забезпечено взаємодію з відділами УМВС України в Херсонській
області, управлінням Державної міграційної служби України в Херсонській
області щодо питань реєстрації та правомірності перебування іноземних
студентів на території України, також з Херсонським прикордонним загоном
Державної прикордонної служби України;
– налагоджено контакти з організаціями, які мають ліцензію на надання
інформаційних послуг щодо вищих навчальних закладів України, і
безпосередньо займаються набором студентів з іноземних держав на
навчання в українських вузах;
– укладено

договір

із

Державним

підприємством «Український

державний центр міжнародної освіти» Міністерства освіти і науки України
стосовно набору іноземних громадян на навчання у ХДМА.
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7. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ
ХЕРСОНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ МОРСЬКОЇ АКАДЕМІЇ

Міжнародна діяльність Херсонської державної морської академії (далі
– академія), відповідно до затвердженої концепції розвитку, спрямована на
розбудову навчального закладу, інтеграцію в європейський та світовий
освітній простір, поглиблення науково-дослідної роботи, вдосконалення
професійного рівня педагогічного складу, покращення якості надання
освітніх послуг. Вимогою процесу інтеграції є приведення у відповідність
освітніх, методичних, наукових матеріалів та обладнання до вимог
міжнародних освітніх, регуляторних органів, установ у сфері підготовки,
перепідготовки курсантів та моряків.
Міжнародні зв’язки академії та її діяльність характеризуються роботою
з наступних напрямків:


набуття, обмін, відпрацювання, вдосконалення навчально-методичних

освітніх програм, курсів, навчальних матеріалів, посібників, монографій;


обмін та співпраця з вирішення та реакції на проблеми та виклики в

галузі судноплавства, освіти, підготовки та перепідготовки курсантів,
студентів;


запровадження та участь у програмах обміну викладачами, вченими,

аспірантами, студентами;


участь

у

спільних

міжнародних

науково-методичних

проектах,

конференціях, симпозіумах;


підвищення кваліфікації викладацького складу;



стажування викладачів та курсантів на суднах закордонних компаній;



працевлаштування курсантів на суднах закордонних компаній;
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вдосконалення та розбудова навчально-тренажерної бази академії

шляхом придбання, встановлення, вдосконалення тренажерів, лабораторій,
обладнання, програмного забезпечення;
Провідне місце в міжнародній співпраці та діяльності Академії займає
спільна робота з «Марлоу Навігейшн» – однією з найбільших компаній у
галузі судноплавства. Базовий договір «Про співробітництво в підготовці та
працевлаштуванні морських офіцерів» з цією компанією був укладений в
2007 році у Лімасолі (Кіпр). Відтоді, академія та «Марлоу Навігейшн»,
оцінюючи результати співпраці за кожний рік, щороку подовжують дію
базового договору, а також доповнюють базовий договір, у відповідності зі
змінами, з огляду на нові напрямки співробітництва.
Ґрунтовність співпраці між академією та «Марлоу Навігейшн»
знаходить своє відображення у ретельності та довготривалому підході до
підготовки та відбору курсантів Академії для проходження плавальної
практики та подальшого працевлаштування. Щороку, представники компанії
«Марлоу Навігейшн» обирають 100 курсантів (60 судноводіїв та 40
механіків) 2 курсу для участі у кадетській спонсорській програмі, яка
передбачає проходження плавальної практики на сучасних суднах (перший
етап

практики

на

посаді

практиканта,

другий

етап

–

на

посаді

матроса/моториста 2-го класу, третій – на посаді молодшого офіцера (Junior
Officer).
У 2011 році, в рамках виконання стратегії з розвитку морської освіти,
до співпраці Академії з компанією «Марлоу Навігейшн» долучилися органи
державної влади України у рамках укладеного чотирьохстороннього
договору «Про співробітництво між Міністерством освіти і науки, молоді та
спорту України, компанією «Марлоу Навігейшн», Херсонською обласною
державною адміністрацією та Херсонською державною морською академією
про співробітництво в питаннях поліпшення якості морської освіти».
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Відкриття лабораторії морської англійської мови у 2015 році

Відлунням євроінтеграційних процесів, залучених інвестицій, у рамках
реалізації

міжнародного

науково-інноваційного

проекту

«Підготовка

командного складу для торгівельного флоту Європи» та за 2011-2014 р.р., в
академії, при постійній співпраці та залученні провідних світових компаній
були реалізовані наступні заходи:
1.

Встановлено тренажер по роботі з негабаритними великоваговими

вантажами, що включає в себе 2 кабіни симулятора суднового важкого крана,
панель управління баластними операціями, симулятор виду з навігаційного
містка. Цей тренажер було встановлено індійською фірмою ARI (Advanced
Research International).
2.

Введено

в експлуатацію навчальну лабораторію

«Тренажерний

комплекс по відпрацюванню навичок безпеки на воді», що включає водний
басейн для відпрацювання навичок порятунку на воді та рятування з
вертолітної кабіни, рятувальну шлюпку закритого типу, протипожежний
полігон. Всі роботи по встановленню обладнання тренажерного комплексу
виконала ірландська компанія SEFtec.
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3.

Введено в експлуатацію навчальну лабораторію-тренажер «Засоби

електронної навігації» на базі новітнього тренажера - Navi - Trainer
Professional 5000, який включає в себе повнофункціональний навігаційний
місток, лабораторію електронної картографії (ECDIS) та ЗАРП/РЛТ.
4.

Створено лабораторію високовольтного (до 1000 В) суднового

електрообладнання (виробництва компанії «Шнайдер Електрик», Франція).
5.

Створено та введено до експлуатації типографію з сучасним

обладнанням, яка на даний час може забезпечувати випуск практично всіх
видів методичних матеріалів та підручників для навчального процесу в
Академії.
6.

Створено та введено в навчальний процес спеціалізовану лабораторію

для навчання електромеханіків, яка обладнана сучасними мультимедійними
засобами навчання.
7.

Створено аудіо-відео студію, оснащену сучасними мультимедійними

засобами запису та обробки інформації, для створення навчальних фільмів,
мультимедійних презентацій.
8.

Впроваджено проект комунікативного підходу у вивченні англійської

мови, результатом якого є постійне зростання рівня володіння англійською
мовою курсантами та позитивні відгуки компаній-роботодавців.
9.

Спільно з компанією «Марлоу Навігейшн» створено навчально-

методичну лабораторію на сучасному судні «Warnow Jupiter» з метою
накопичення методичного, практичного та дослідницького досвіду при
проходженні курсантами практичної підготовки на навчально-виробничому
судні «Warnow Jupiter», з послідуючим його впровадженням у навчальний
процес академії, поліпшення якості проходження практичної підготовки на
морських суднах інших судноплавних компаній.

85

Офіційна зустріч з керівництвом Міжнародної ради працедавців морського транспорту
(ІМЕС) з приводу реалізації спільного інвестиційного проекту

Загалом за роки плідної співпраці з 2007 по 2015 рік Академія та
«Марлоу Навігейшн» втілили низку спільних проектів, спрямованих на
розбудову навчально-тренажерної бази академії та розвитку кадетської
спонсорської програми на загальну суму 26,4 млн доларів США.
У вересні 2014 р., у ході переговорів у головному офісі «Марлоу
Навігейшн» на Кіпрі, було досягнуто згоди щодо реалізації проекту, який
передбачає створення цілої низки нових лабораторій протягом 2015-2017
р.р., серед яких «Тренажер машинного відділення ERS 5000», офшорний
навігаційний симулятор «Тренажер динамічного позиціювання», лабораторія
«Перша медична допомога на судні», «Тренажер GMDSS» (Global Maritime
Distress and Safety System), тренажерний комплекс «Швартовна станція»,
модернізація

водно-тренажерної

бази

Академії

для

приведення

у

відповідність вимогам ІМО.
Будучи офіційним членом Міжнародної ради роботодавців морського
транспорту (IMEC), німецька компанія «Marlow Navigation», як базове
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підприємство академії, виступає ініціатором залучення коштів від цієї
організації, яка об’єднує більше ніж 200 судноплавних та крюїнгових
компаній світу, та здійснює свою діяльність із офісів, розташованих у
Лондоні (Великобританія) та Манілі (Філіппіни). Останнім часом до цього
співробітництва долучилася ще одна з найбільших крюінгових компаній
світу – Columbia Shipmanagement, яка також є дійсним членом IMEC.
У зв’язку з цим, до Херсонської державної морської академії 30
вересня 2015 року з дводенним візитом для переговорів щодо подальшої
співпраці й ознайомлення з навчально-тренажерною базою прибули
виконавчий директор IMEC Франческо Гаржіуло, менеджер з розвитку угод
Міжнародної федерації робітників транспорту (ITF) Бранко Кржнаріч,
менеджер з навчання та роботи з персоналом Міжнародної ради морських
роботодавців (IMEC) Адам Льюїс та заступник голови Профспілки
робітників морського транспорту України Григорюк Олег Ігорович.
Врахувавши позитивний досвід освоєння іноземних інвестицій у
розвиток навчально-тренажерної бази Херсонської державної морської
академії за період з 2011 по 2014 рік, керівництво фонду IMEC розглянуло
проект інвестування у розвиток тренажерних лабораторій академії та
підтвердило виділення інвестиційного гранту у розмірі 2,2 млн. доларів США
на створення сучасних тренажерних лабораторій, необхідність яких
викликана сучасними вимогами Міжнародної морської ради та Кодексу
дипломування моряків і несення вахти, та висловив впевненість, що академія
має всі можливості щодо освоєння цих інвестицій. Також була досягнута
домовленість щодо встановлення довгострокового співробітництва між
Херсонською державною морською академією та IMEC у питаннях
поліпшення якості підготовки морських фахівців.
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Підписання договору про співпрацю між ХДМА та компанією «Марлоу Навігейшн»

На сьогодні, Херсонська державна морська академія, має угоди з понад
30

іноземними

судноплавними

та

крюїнговими

компаніями

про

співробітництво щодо надання курсантам можливості проходження практики
з їх подальшим працевлаштуванням.
Міжнародна співпраця з методичної, наукової та освітньої співпраці
ґрунтується на умовах викладених у наступних договорах про науковотехнічне і навчально-методичне співробітництво з такими установами як:
Бременський

університет

прикладних

наук

(Німеччина),

Академія

шведського клубу (Швеція), Міжнародний морський тренажерний трест –
IMTT (International Maritime Training Trust), державна морська академія ім.
адмірала С.О. Макарова, Морський державним університетом ім. адмірала
Г.І.Невельського,

Harren

&

Partner

ShipManagement

GmbH&Co.KG.,

навчальний центр компанії Марлоу Навігейшн у Манілі (Філіппіни).
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8. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАКТИКИ, ДИПЛОМУВАННЯ ТА
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ КУРСАНТІВ

Діяльність колективу академії в напрямку забезпечення курсантів
практичною підготовкою здійснюється на підставі вимог Міжнародної
Конвенції щодо підготовки та дипломування моряків і несення вахти 1978
року, з поправками (далі – Конвенція ПДНВ, з поправками), «Положення про
порядок присвоєння звань особам командного складу морських суден»,
затверджене наказом Міністерства інфраструктури України 07.08.2013 р.,
№ 567, «Положення про організацію та проведення практики курсантів та
студентів ХДМА», «Положення про проведення практики студентів вищих
навчальних закладів України» від 08.04.1993 р. № 93.
Для підвищення якості практичної підготовки курсантів, враховуючи
впровадження компетентнісного підходу в освітній процес в академії,
відділом практики були проведені комплексні заходи, направлені, перш за
все, на приведення системи планування та контролю освоєння курсантами
компетентностей під час практичної підготовки, які є обов’язковими
відповідно до вимог Конвенції ПДНВ з поправками.
З метою контролю проходження практики курсантами та закріплення
набутих практичних знань відділом організації практики, дипломування та
працевлаштування (далі відділом практики) була розроблена та впроваджена
у освітній процес Книга звітів з практичної підготовки. Книга звітів з
практичної підготовки, як і Книга реєстрації практичної підготовки, є
документальним підтвердженням виконання курсантом програми практики й
одним із звітних документів. Книга звітів розрахована на усі види практики,
що дає змогу простежити якість та обсяг навчальної роботи курсанта, яку він
виконує під час проходження практичної підготовки. Складовою частиною
Книги звітів з практичної підготовки курсанта є щомісячний звіт курсанта, в
якому подається інформація про виконання завдань з необхідного обсягу
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компетентностей відповідно до Книги реєстрації практичної підготовки
курсанта.
Книга звітів заповнюється курсантом на судні та завіряється підписами
капітана,

офіцером-керівником

практики

та

судновою

печаткою

на

щомісячних звітах курсанта. Заповнена Книга звітів разом з Книгою
реєстрації практичної підготовки пред’являються курсантом на заліку з
практики в академії в якості звітних документів, як підтвердження виконання
ним програми практики.
Відділом практики разом з випускаючими кафедрами за минулий
навчальний рік були розроблені, оновлені наскрізні та робочі програми з усіх
видів практик для кожного освітньо-кваліфікаційного рівня на основі
компетентнісного підходу (таблиця 1). Мета і завдання нових програм
практики формуються на основі змістовного аналізу дисциплін навчального
плану та відповідних компетенцій, яких курсант має набути на певному етапі
навчання.
Таблиця 1
Реєстр наскрізних і робочих програм практик
Судноводіння
ступінь вищої освіти «бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти
Наскрізна програма практики
Шифр № V-НПП-Б-Д/3-В, реєстр № 1,216/П-44, від 23.04.2015р
Робоча програма плавальної навчальної
Шифр № V-РПП-ПНП-Д/3-В, реєстр № 1практики (1)
1/С-24, від 23.04.2015р
Робоча програма плавальної навчальної
Шифр № V-РП-ПНП-Д/3-В, реєстр № 1,2практики (2,3/3з)
22/П-44, від 23.04.2015р
Робоча програма виробничої плавальної
Шифр № V-РП-ВПП-Д/3-В, реєстр № 1,2практики (3,4/4,5)
21/П-44, від 23.04.2015р
ступінь вищої освіти «бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого
спеціаліста
Наскрізна програма практики
Шифр № V-НПП-Б-П-Д/3-В, реєстр № 1,220/П-44, від 23.04.2015р.
Робоча програма виробничої плавальної
Шифр № V-РП-ВПП- П-Д/В, реєстр № 1практики (1сп)
18/П-44, від 23.04.2015р.(
Робоча програма виробничої плавальної
Шифр № V-РП-ВПП- П-З/В-П, реєстр № 2практики (2сп)
17/П-44, від 23.04.2015р
Робоча програма виробничої плавальної
Шифр № V-РП-ВПП- П-Д/В, реєстр № 191

практики (3сп)

19/П-44, від 23.04.2015р
освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»
Наскрізна програма плавальної практики
Шифр № XI -НППП-С-Д/3-В, реєстр № 1,214/Г-20, Л-03, від 11.02.2015р
Робоча навчальна програма переддипломної Шифр № XI –РНП-ППП-С-Д/3-В, реєстр №
плавальної практики
1,2-11/Г-20, Л-03, від 11.02.2015р
ОКР магістр
Наскрізна програма плавальної практики
Шифр № XI-НППП-М-Д/3-В, реєстр № 1,213/Г-20, Л-03, від 11.02.2015р.
Робоча навчальна програма переддипломної Шифр № XI-РНП-ППП-М-Д/3-В, реєстр №
плавальної практики
1,2-12/Г-20, Л-03, від 11.02.2015р.

Експлуатація суднових енергетичних установок
ступінь вищої освіти «бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти
Наскрізна програма практики
Шифр № ХІІ-НПП-Б-Д/З в, реєстр № 1,23/М-06, Ш-86
Робоча програма навчальної практики (1/2)
Шифр № ХІІ-РП-НП-Б-Д/З в, реєстр № 1,28/М-06, Ш-86
Робоча програма виробничої практики (2,3) Шифр № ХІІ-РП-ВП-Б-Д/З в, реєстр № 1,29/М-06, Ш-86
Робоча програма виробничої,
Шифр № ХІІ-РП-ППП-Б Д/З в, реєстр № 1переддипломної практики (3,4/5)
2 11/ М-06, Ш-86
ОКР бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
Наскрізна програма практики
Шифр № ХІІ-НП-Б-П-Д/З в, реєстр № 1,21/М-06, Ш-86
Робоча програма виробничої практики
Шифр № ХІІ-РП-ВП--П-Д/З в, реєстр №
1,2-6/М-06, Ш-86
Робоча програма виробничої,
Шифр № ХІІ-РП-ПП Б-П-Д/З в, реєстр №
переддипломної практики
1,2-5/М-06, Ш-86
ОКР спеціаліст
Наскрізна програми
Шифр № ХІІ-НПП-С-Д/З в, реєстр № 1,24/М-06, Ш-86
Робоча програма виробничої-плавальної та
Шифр № ХІІ-РП-ВП-ПП-С-Д/З в, реєстр №
переддипломної практики
1,2-7/М-06, Ш-86
ОКР магістри
Наскрізна програма
Шифр № ХІІ-НП-М Д в, реєстр № 1-2 / М06, Ш-86
Робоча програма переддипломної практики
Шифр № ХІІ-РП-ППП-М Д в, реєстр № 110/ М-06, Ш-86

Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики
ступінь вищої освіти «бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти
Наскрізна програма практики
Шифр № XIII-НПП-Б-Д/3-В, реєстр № 1,225/К-47, Ш-85, від 16.01.2015р.
Робоча програма навчальної/технологічної
Шифр № XIII-РП-НТП-Б-Д/3-В, реєстр №
практики (1,2)
1,2-27/К-47, Ш-58, від 29.01.2015р.
Робоча програма виробничої практики
Шифр № XIII-РП-ВП-Б-Д/3-В, реєстр №
(2,3/3)
1,2-28/К-47, Ш-58, від 29.01.2015р.
Робоча програма виробничої
Шифр № XIII-РПВ-ПП-Б-Д/3-В, реєстр №
переддипломної практики (4,5)
1,2-29/К-47, Ш-58, від 29.01.2015р.
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ступінь вищої освіти «бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого
спеціаліста
Наскрізна програма практики
Шифр № XIII-НПП-Б-П-Д/3-В, реєстр №
1,2-26/К-47, Ш-85, від 16.01.2015р.
Робоча програми виробничої практики (1сп) Шифр № XIII-РП-ВП-Б-П-Д/В, реєстр № 130/К-47, Ш-58, від 29.01.2015р.
Робоча програма виробничої практики (2сп) Шифр № XIII-РП-ВП-Б_П-3/В, реєстр № 231/К-47, Ш-58, від 29.01.2015р.
Робоча програма виробничої,
Шифр № XIII-РП-ПП-Б-П-Д/В, реєстр № 1переддипломної практики (3сп)
32/К-47, Ш-58, від 29.01.2015р.
освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»
Наскрізна програма практики
Шифр № XIII-НП-С-Д/З-В, реєстр № 1,249/Д-04, ш-58, від 03.02.2015.
Робоча програма практики переддипломної
Шифр № XIII-РНП-С-Д/З-В, реєстр № 1,23/І-44/Д-04, Ш-58, від 03.02.2015.
ступінь вищої освіти «магістр»
Наскрізна програма практики
Шифр № XIII-НПП-М-Д/З-В, реєстр № 150/Д-04, Ш-58 від 03.02.2015.
Робоча програма практики переддипломної
Шифр № XIII-РНП-М-Д -В, реєстр № 145/Д-04, Ш-58, від 03.02.2015.

Основною

вимогою

при

написанні

програм

практики

було

відображення переліку компетентностей відповідно до Книги реєстрації
практичної підготовки, у якій детально визначено базові вимоги щодо
практичної підготовки для досягнення стандарту компетентності відповідно
до Конвенції ПДНВ з поправками. Усі компетентності з Книги реєстрації
практичної підготовки курсанта розділено по програмах практики згідно з
навчальним планом. Завдяки цьому, виконуючи всі програми практик за
період навчання, курсант підтверджує свою кваліфікацію та отримує право
на присвоєння першого звання особи командного складу морських суден.
Усі курсанти перед початком проходження першої плавальної
практики

проходять

тренажерну

підготовку

на

базі

лабораторно-

тренажерного комплексу академії. Кожен курсант обов’язково отримує
необхідну підготовку з питань безпеки життєдіяльності на борту судна та
використання рятувальних

засобів, що

в подальшому засвідчується

сертифікатом міжнародного зразка.
Відділом практики академії також проводиться робота з організації
проходження навчальної до підготовки на отримання робітничої професії
матроса, моториста 2-го класу для курсантів академії та Морського коледжу.
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Кожного року приблизно 60% курсантів отримують документи матроса
та моториста 2-го класу, і таким чином мають можливість проходити другу
плавальну практику вже на посадах рядового складу на морських суднах.
Відділом

практики

організовано

роботу

щодо

перевірки

та

комплектації особових справ випускників рівня «бакалавр» академії для
передачі їх до Миколаївської регіональної філії Інспекції з питань підготовки
та дипломування моряків на отримання першого робочого диплому.
Здійснюється контроль щодо отримання випускниками 4-го курсу академії та
Морського коледжу ХДМА перших робочих дипломів міжнародного зразка
(вахтовий помічник капітана, вахтовий механік та електромеханік 3-го
розряду).
Враховуючи важливість питання забезпечення практикою курсантів та
їх

працевлаштування,

керівництво

академії

приділяє

значну

увагу

налагодженню зв’язків для співробітництва з судноплавними та крюїнговими
компаніями, пошуку вакансій для проходження практики курсантів і
студентів з їх подальшим працевлаштуванням.
Керівництво академії постійно проводить роботу з пошуку і
розширення кола судноплавних та крюїнгових компаній, що згодні приймати
курсантів академії на плавальну практику з подальшим працевлаштуванням.
Організовано роботу щодо розподілу курсантів-випускників та узгоджено її з
деканатами.

Відділом

практики

надсилалися

листи-запрошення

в

судноплавні та крюїнгові компанії на розподіл випускників академії та МК
ХДМА. У розподілі курсантів академії та МК ХДМА, який проходив 28
травня 2015 року, брали участь такі компанії та підприємства: ТОВ «Марлоу
Навігейшн Україна», ТОВ «Коламбія Шипменеджмент Україна», ТОВ
«Єврокрюїнг», АСК «Укррічфлот».
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Зустріч курсантів з представниками крюїнгових компаній

За результатами остаточного розподілу 100% курсантів-випускників
були працевлаштовані на підприємства морської галузі.
Інформація щодо розподілу випускників 2015 р.
Ступінь вищої
освіти/
освітньокваліфікаційний
рівень
Бакалавр

126

Кількість
випускників, які
працевлаштовані у
«Марлоу
Навігейшн»
52*

Спеціаліст

121

49

72

-

Магістр

20

11

8

1

Усього

267

112

90

65

Загальна
кількість
випускників

Кількість
Кількість
випускників, які випускників, які
були
продовжили
працевлаштовані навчання/роботу
в інші компанії
в ХДМА
10
64

* – Примітка: 51 курсант з 52, які уклали спонсорську угоду з компанією «Марлоу Навігейшн
Україна», продовжили навчання в ХДМА.

У 2014–2015 навчальному році ХДМА було укладено договір про
співробітництво щодо проходження практики та працевлаштування з ТОВ
«Коламбія Шипменеджмент Україна» та переукладено договір з ПрАТ
«Українське Дунайське пароплавство».
На даний час академія має укладені договори з потенційними
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роботодавцями, а саме: ТОВ «Марлоу Навігейшн», ДП «Херсонський
морський торговельний порт», ТОВ «Маріупольський морський центр
підготовки плавскладу», ТОВ «Фоліо Марін», ПрАТ «Українське Дунайське
пароплавство»,

ТОВ

«Бетельгейзе»,

ТОВ

«Л-СТРІМ»,

дочірнім

підприємством АСК «Укррічфлот» «Херсонський річний порт», ВАТ
«Суднобудівний завод», ВАТ «Херсонський завод карданних валів», ХДЗ
«Палада», ТОВ «Стелла Марін», ТОВ «Єврокрюінг», ТОВ «Коламбія
Шипменеджмент Україна», «W. Bockstiegel Maritime Service GmbH &Co.
KG», «Harren & Partner Ship Management GmbH & Co. KG», ДАТ
«Чорноморнафтогаз».
Крім вищезазначених судноплавних компаній, морських агенцій,
установ та організацій курсанти проходять плавальну практику та
працевлаштовуються в інші судноплавні та крюїнгові компанії, такі як: ТОВ
«Джерела Мерітайм Сервісез», ДП «В. Шипс», ТОВ «Сі-Стар-1», ТОВ
«Еніре», ТОВ «Ізіда», МА «Марін Ман», МА «Маринброк», ПП «Марін Про
Сервіс», ТОВ «Світова Лінія», ТОВ «Акварель», ТОВ «Мурена», СК «Арго»
та інші.
За 2014–2015 навчальний рік для налагодження співробітництва з
академією відвідали представники таких судноплавних компаній та
організацій, як «Марлоу Навігейшн», «Коламбія Шипменеджмент Україна»,
«Spliethoff Beheer B.V.», «Wagenborg Shipping BV», «ALP Maritime Services
B.V.», International Maritime Employers’ Council, «Єврокрюінг», «Wijnne &
Barends B.V.».
Високим досягненням для Херсонської державної морської академії
став вступ до складу асоціації «Всеукраїнського об’єднання крюїнгових
компаній», з нагоди чого делегатам академії було вручено свідоцтво про те,
що академія є асоційованим членом ВОКК.
Така співпраця спрямовує роботу академії на розвиток мореплавства,
якісну підготовку морських фахівців та працевлаштування своїх випускників.
На базі Херсонської державної морської академії 25 вересня 2015 року
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проведено одне з чергових засідань асоціації «Всеукраїнське об’єднання
крюїнгових компаній».

Окремо в академії представлено робота з компанією «Marlow
Navigation», а саме – організація проходження практики в цій компанії.
Особлива увага при цьому приділяється спільній роботі по організації
проходження практики курсантами на суднах, якими опікується ця компанія.
Починаючи з 2008 року склалася послідовна та упорядкована система
підготовки та проведення відбору курсантів, організацією якого займаються
відділи практики академії та Морського коледжу ХДМА.
Відбір курсантів проводить комісія представників компанії «Марлоу
Навігейшн», яка традиційно складається з 3–4 осіб (тренінг-офіцери
компанії). Відбір проводиться у форматі вільного спілкування (інтерв’ю)
англійською мовою між представником компанії та курсантом.
Щорічно представники компанії «Марлоу Навігейшн» відбирають 84
курсанти 2-го курсу ХДМА та 3-го курсу Морського коледжу ХДМА для
кадетської програми (60 судноводіїв та 24 механіка), яка передбачає
проходження плавальної практики на сучасних суднах (перша практика на
посаді кадета, друга – на посаді матроса/моториста 2-го класу, третя – на
посаді молодшого офіцера (Junior Officer).
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Кадетська програма в компанії «Марлоу Навігейшн», яка також носить
назву спонсорської програми, передбачає для відібраних курсантів укладання
трьохсторонніх спонсорських угод (компанія «Марлоу Навігейшн» – ХДМА
– курсант) щодо проходження практики та подальшого працевлаштування в
компанії. Слід зазначити, що за домовленістю з компанією виплата
спонсорської допомоги для відібраних курсантів 2-го курсу з 2010–2011 н.р.
здійснюється у вигляді нетбуків, на які встановлено необхідне програмне
забезпечення та методичні матеріали з профільної підготовки. Крім того,
компанія «Марлоу Навігейшн» піклується про малозабезпечених курсантів та
курсантів-сиріт: оплачує навчання 20-ти малозабезпеченим курсантам з
академії та Морського коледжу.
Компанія «Марлоу Навігейшн» гарантує кар'єрний ріст для всіх
курсантів, пропонуючи працевлаштування на суднах компанії на посадах
молодших офіцерів.
Інформація щодо курсантів академії та МК ХДМА,
які уклали спонсорську угоду з компанією «Марлоу Навігейшн»
НАВЧАЛЬНИЙ РІК
Загальна кількість курсантів
ХДМА та МК ХДМА
Загальна кількість курсантів
ХДМА та МК ХДМА, які
уклали спонсорську угоду з
компанією «Марлоу
Навігейшн»

2007- 2008- 2009- 2010- 2011- 2012- 2013- 20142008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1082 1282 1491 1738 1964 2624 2657 2773
115

193

271

352

430

438

418*

433

*Примітка: відбір курсантів Морського коледжу ХДМА в 2014 р. не проводився, у зв’язку із
переходом на нові навчальні плани та переносом відбору на 3-й курс.
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Зустріч курсантів, відібраних компанією «Марлоу Навігейшн» з представниками компанії

Після кожного відбору представники компанії «Марлоу Навігейшн»
надають свої рекомендації. На даний момент система відбору вийшла на
якісно новий рівень, коли інтерв’юери беруть до уваги не лише рівень
володіння англійською мовою, але й знання компетенцій з профільних
дисциплін: математики, фізики, астрономії, теорії та будови судна тощо. До
критеріїв відбору входять не лише знання з профільних дисциплін.
Інтерв’юери

також

враховують

потенціал

курсанта,

а

саме:

його

цілеспрямованість, мотивацію до навчання, комунікабельність, лідерські
якості, спроможність працювати в команді.
У свою чергу академія дуже ретельно ставиться до вимог роботодавця:
аналізуються та вдосконалюються програми навчальних дисциплін, введено
дисципліну «Оглядовий курс комплексної тренажерної підготовки до
морської практики та державної атестації» з метою підготовки курсантів до
плавальної практики, при викладанні фахових дисциплін використовується
суднова термінологія англійською мовою, забезпечується проведення Marlins
Test (тест на перевірку рівня підготовки з англійської мови) на базі
комп’ютерних класів тощо.
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За результатами перших відборів компанія надала рекомендацію щодо
підвищення рівня володіння англійською мовою курсантами. Починаючи з
2008–2009

навчального

року

в

академії

успішно

впроваджується

комунікативний підхід у навчанні англійської мови, заснований на
Модельному курсі 3.17 «Maritime English» Міжнародної морської організації.
Ця методика передбачає максимальне заглиблення курсанта в мовний
процес, що досягається за допомогою зведення апеляції курсанта рідною
мовою до мінімуму. Як результат, за останні чотири роки не було жодної
рекламації, тобто зауваження не лише від «Марлоу Навігейшн», але й від
інших судноплавних та крюїнгових компаній стосовно знань англійської
мови курсантами.
Академія підтримує тісний зв’язок з роботодавцем, компанією
«Марлоу

Навігейшн».

Відділ

практики

постійно

контролює

етапи

проходження практики курсантами, адже спільно з офісом компанії веде базу
даних, в якій міститься інформація про дати посадки на списання курсантів з
суден роботодавця. Згідно з цією інформацію відділ організації практики,
дипломування та працевлаштування двічі на місяць надає в деканати
відомості про дати готовності курсантів до наступного рейсу.
Майбутні фахівці повинні ефективно поєднувати теоретичні знання й
практичні

навички

відповідно

до

стандартів

підготовки

та

потреб

роботодавця. Це питання є слушним для нашого навчального закладу. Саме з
метою координації змісту теоретичного навчання в академії, вимог щодо
практичних навичок курсантів безпосередньо на судні і оволодіння на
практиці певними компетенціями, компанією «Marlow Navigation» разом з
навчальним закладом на базі сучасного судна «WARNOW JUPITER»
створено спільну навчально-методичну лабораторію Херсонської державної
морської академії і компанії «Marlow Navigation».
Мета створення та роботи лабораторії – накопичення методичного,
практичного та дослідницького досвіду при проходженні курсантами
практичної

підготовки

на

навчально-виробничому
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судні

«WARNOW

JUPITER» з подальшим його впровадженням у освітній процес академії. Ця
лабораторія надає можливість курсантам якісно проходити виробничу
практику та виконувати експериментальні дослідження у межах виконуваних
науково-дослідних робіт.
Діяльність лабораторії спрямовано на виведення у систему координації
зусиль професорсько-викладацького складу академії та працівників компанії
«Марлоу Навігейшн», базового підприємства академії, удосконалення
порядку проходження виробничої практики та виконання експериментальних
досліджень у межах виконання науково-дослідних робіт, створення умов для
отримання курсантами знань, вмінь та навичок при роботі з найсучаснішим
судновим обладнанням.
Найкращі курсанти ІІ курсу Херсонської державної морської академії
(8 осіб), які ввійшли до «марловських груп», разом з висококваліфікованим
спеціалістом

(тренінг-офіцером

компанії)

відправляються

компанією

«Marlow Navigation» для проходження плавальної практики на судно
«WARNOW JUPITER».
Практика і досвід проведення підготовки курсантів на навчальновиробничому судні під керівництвом тренінг-офіцера є унікальними і
вимагають детального аналізу для складання відповідних висновків, з метою
подальшої оптимізації освітнього процесу. Саме тому, двічі на рік керівник
плавальної практики курсантів на судні після повернення з рейсу надає звіт
про роботу під час проходження практики.
В

рамках

реалізації

експерименту

щодо

впровадження

компетентнісного підходу, відділом практики «WARNOW JUPITER» було
розроблено та впроваджено у навчальну діяльність лабораторії шаблон звіту
тренінг-офіцеру.
Мета цього звіту полягає у тому, щоб максимально підвищити рівень і
якість підготовки курсантів

академії

та МК ХДМА судноводійної

спеціальності до першої плавальної практики на суднах компанії «Марлоу
Навігейшн» із доповненням робочих навчальних планів, змісту дисциплін та
101

внесення рекомендацій в робочий процес академії та МК ХДМА.
Звіт складається за повний період практичної підготовки на навчальновиробничому судні «WARNOW JUPITER» одного потоку курсантів (8 осіб) і
містить інформацію про повний цикл підготовки курсантів. До звіту також
можуть

увійти

зауваження

та пропозиції

щодо

поліпшення

якості

теоретичної підготовки курсантів академії і МК ХДМА. Керівник практики
на судні (тренінг-офіцер) додає до звіту методичні рекомендації, що
відносяться до умінь і навичок, враховуючи компетентнісний підхід при
підготовці морських фахівців.
У

звіт

записується

інформація

щодо

термінів

та

тривалості

проходження практики. Вноситься обліковий склад курсантів-практикантів,
проблеми, які були пов'язані при ознайомленні курсантів з судном і
виконанням ними правил техніки безпеки, ставлення курсантів до несення
різного роду вахт, а також якість такої роботи. У звіті описуються навички
підготовки при проведенні якірно-швартовних операцій, яких набули
курсанти, а також всі пов'язані з цим зауваження вносяться керівником
практики у звіт. Описуються спостереження, пов'язані з озброєнням трапа
для безпечного підйому-спуску на берег, у тому числі й прийом-здача
лоцмана, проведення операції з прийому-здачі різного роду вантажів, а також
експлуатації палубного обладнання (люкові закриття, управління кранами,
кріплення вантажу тощо).
У звіті заповнюються таблиці, що відповідають трьом компетентнісним
функціям, при освоєнні яких виникали труднощі й проблеми. Номер і зміст
компетентності вказується відповідно до Книги реєстрації практичної
підготовки.
Крім цього, звіт містить відомості про рівень володіння курсантамипрактикантами англійською мовою, хід і якість виконання проектів,
організацію та проведення теоретичних занять у навчальному класі.
Наприкінці звіту описується загальна оцінка діяльності курсантівпрактикантів на судні і всі зауваження пропозиції, які не увійшли в попередні
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пункти. У висновку керівник практики складає рейтингову таблицю, в якій
оцінюються результати за видами діяльності курсантів на навчальновиробничому судні.
Складений звіт передається капітану судна, старшому механіку,
старшому помічнику капітана для ознайомлення і внесення своїх висновків і
зауважень. Повністю складений звіт завіряється підписами керівника
практики, капітаном судна та скріплюється печаткою. Звіт надається в
академії та Морському коледжі ХДМА для подальшого аналізу та складання
повного звіту практичної підготовки курсантів на судні «WARNOW
JUPITER». Оформлені навчальні документи передаються в ХДМА для
подальшого розгляду на засіданні вченої ради та використання його рішень в
освітньому процесі.
На даний момент співпраця Херсонської державної морської академії
та компанії «Марлоу Навігейшн» є дійсним прикладом піклування
роботодавців про якість підготовки майбутніх морських фахівців. Компанія
«Марлоу Навігейшн» практично взяла на себе обов’язки базового
підприємства ХДМА та його структурних підрозділів: Морського коледжу та
Професійно-морського ліцею.
Понад

два

роки

ХДМА

співпрацює

з

компанією

«Коламбія

Шипменеджмент Україна». У грудні 2014 року та травні 2015 були проведені
співбесіди

з

курсантами

академії

та

Морського

коледжу

ХДМА

представниками компанії «Коламбія Шипменеджмент Україна». Відділом
практики було організовано збір інформації про середній бал, створено
рейтинговий список, складено план-графік проведення відбору. Відбір
курсантів проводили фахівці відповідних кваліфікацій. На інтерв’ю
представники компанії ставили питання як загальної, так і спеціальної
професійної компетенції.
За

результатами

відборів,

проведених

компанією

за

минулий

навчальний рік, було відібрано 54 курсанти академії та Морського коледжу
ХДМА (25 судноводіїв, 11 механіків та 17 електромеханіків). Відділ
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практики протягом усього року підтримує тісний зв'язок з компанією
«Коламбія

Шипменеджмент

Україна»

щодо

проходження

практики

відібраними курсантами за допомогою бази даних, яка ведеться та
оновлюється спільно з компанією.
Компанія «Коламбія Шипменеджмент Україна» вперше у цьому році
взяла участь у розподілі випускників академії та її структурного підрозділу
Морського коледжу на підставі договору про співробітництво у сфері
практичної підготовки та працевлаштування курсантів ХДМА, який було
укладено 27 березня 2015 р. між компанією «Коламбія Шипменеджмент
Україна» та Херсонською державною морською академією.
Щорічно курсанти академії проходять практичну підготовку як за
графіком освітнього процесу, так і за індивідуальним графіком. Різноманітні
крюїнгові та судноплавні компанії надають нашим курсантам місця для
проходження

практики.

Серед

них

є

як

компанії

з

іноземними

судновласниками, так і вітчизняні компанії.
Загалом, протягом 2014–2015 навчального року на практику було
направлено за графіком освітнього процесу та за індивідуальним графіком
1122 курсанти, з них від іноземних компаній – 662 курсанти.
Статистика направлення курсантів на плавальну практику в іноземні та
вітчизняні компанії наведена у таблиці.

Назва спеціальності

Судноводіння
Експлуатація
суднових
енергетичних
установок

Рівень вищої освіти

«бакалавр»
«спеціаліст»
«магістр»
Загальна кількість
«бакалавр»
«спеціаліст»
«магістр»
Загальна кількість
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Кількість
курсантів,
направлених на
практику
513
126
12
651
281
65
9
355

Кількість
курсантів,
направлених
на практику
від іноземних
компаній
260
122
12
394
134
64
9
207

Експлуатація
«бакалавр»
86
31
суднового
«спеціаліст»
22
22
електрообладнання
«магістр»
8
8
і засобів
Загальна кількість
116
61
автоматики
1122
662
Всього
Щороку кількість курсантів, які проходять практичну підготовку від
іноземних компаній збільшується, що свідчить про підвищення інтересу
іноземних судноплавних та крюїнгових компаній до курсантів Херсонської
державної морської академії та підвищує їх конкурентоспроможність на
ринку праці.
Інформація про кількість курсантів академії,
направлених на практику
2011-2012
Загальна кількість
курсантів, направлених на
практику
Кількість курсантів,
направлених на практику у
іноземні компанії

2012-2013 2013-2014 2014-2015

660

786

932

1122

390

414

543

662
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9. ОРГАНІЗАЦІЯ ТРЕНАЖЕРНОЇ ПІДГОТОВКИ

Херсонська

державна

морська

академія

повсякчас

дбає

про

підвищення якості знань морських фахівців і ставить за мету надання
якісної тренажерної підготовки курсантам усіх підрозділів, відповідно до
стандартів Міжнародної морської організації (ІМО).
Кожний кандидат на отримання диплома вахтового помічника капітана,
вахтового механіка або електромеханіка, незалежно від форми навчання
(денної чи заочної) повинен завершити заплановану та структуровану
програму підготовки, спрямовану на надання допомоги майбутній особі
командного складу в досягненні стандарту компетентності, відповідно до
таблиці А-ІІ/1 А-ІІІ/1, А-ІІІ/6 Кодексу ПДНВ, з поправками.
У академії за останні п’ять років за сприянням базового підприємства
ХДМА – компанії «Marlow Navigation» створено унікальний для України
лабораторно-тренажерний

комплекс

для

підготовки

фахівців,

конкурентоспроможних на світовому ринку праці. Наявність тренажерного
комплексу та лабораторій дають можливість курсантам під час проходження
практики в реальних умовах використовувати отримані теоретичні знання,
мати можливість вивчити питання, пов'язані з професійною підготовкою, та
вдосконалити практичні навички відповідно до обраних спеціальностей, що
значною мірою підвищує конкурентоспроможність курсантів та випускників
Херсонської державної морської академії.
Навчально-лабораторна і тренажерна бази відповідають вимогам
Міжнародної морської організації (ІМО) та Міжнародної Конвенції ПДНВ
78/95. Підтвердженням того є висновки чисельних інспекційних перевірок
різними морськими агенціями стану системи навчання, тренажерної
підготовки та дипломування моряків.
До складу лабораторно-тренажерного комплексу увійшли навчальні
лабораторії:
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– навчальна лабораторія «Тренажерний комплекс для відпрацювання
навичок безпеки на воді»;
– навчальна

лабораторія-тренажер

«Вантажні

операції

з

великоваговими вантажами»;
– навчальна

лабораторія-тренажер

із

експлуатації

суднового

високовольтного електрообладнання;
– навчальна лабораторія-тренажер «Шлюпка вільного падіння»;
– навчальна лабораторія-тренажер «Пожежний полігон»;
– навчальна лабораторія-тренажер «Обслуговування та кріплення
морських контейнерів»;
– навчальна лабораторія-тренажер «Засоби електронної навігації»;
– лабораторія - тренажер «Швидкісна рятувальна шлюпка»;
– навчально-методична лабораторія на судні «Warnow Jupiter».
Комплекс є структурним підрозділом Херсонської державної морської
академії. Його основна мета – здійснення якісної тренажерної підготовки
курсантів та професійної підготовки, перепідготовки командного та рядового
плавскладу морських суден, берегових морських організацій, а також
інженерно-педагогічних працівників морських навчальних закладів.
Основні завдання, які були покладені на лабораторно-тренажерний
комплекс підготовки полягають у:
 проведенні

навчання

із

використанням

навчально-імітаційної

та

тренажерної бази комплексу академії;
 здійсненні цільової підготовки морських фахівців для зацікавлених
підприємств та установ;
 забезпеченні ефективного використання, навчально-лабораторної та
виробничої бази як модульних складових, що якісно підвищують
загальний рівень безпеки мореплавання курсантів та слухачів комплексу.
Функціональна

діяльність

лабораторно-тренажерного

комплексу

спрямовано на:
 здійснення підготовки фахівців за існуючими формами навчання та
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спеціальностями в терміни, що визначені навчальними планами, з
урахуванням обов’язкових навчально-тренувальних занять у комплексі з
метою практичної підготовки курсантів/слухачів до дій в екстремальних
ситуаціях;
 організацію

та

забезпечення

навчально-тренажерного

процесу

у

комплексі відповідно до вимог ІМО та національних стандартів
підготовки морських фахівців;
 залучення до проведення занять у комплексі академії фахівців високої
кваліфікації,

які

вільно

володіють

англійською

з

урахуванням

професійного спрямування і мають досвід роботи на морському флоті та
офшорних установках.
Лабораторно-тренажерний комплекс укомплектовано тренажерним
устаткуванням, навчальними посібниками і матеріалами, відповідно до
рекомендацій Міжнародної морської організації (ІМО) і національних вимог.
Наявність тренажерного комплексу та лабораторій дають можливість
курсантам

під

час

проходження

практики

в

реальних

умовах

використовувати отримані теоретичні знання, мати можливість вивчати
питання, пов'язані з професійною підготовкою, та вдосконалити практичні
навички відповідно до обраних спеціальностей, що значною мірою підвищує
конкурентоспроможність курсантів та випускників Херсонської державної
морської академії.
На базі лабораторно-тренажерного комплексу академії було розпочато
навчання в рамках тренажерної підготовки за напрямками:
 Basic Safety Training (базова підготовка з питань безпеки);
 Container

Lashing

Familiarization

(ознайомлення

з

кріпленням

контейнерів);
 Crane Handling Course (управління судновим краном);
 Personal Survival Crafts (рятувальні засоби);
 Refer Container Familiarization (ознайомлення з рефрижераторним
контейнером);
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 High

Voltage

Familiarization

(ознайомлення

з

високовольтним

обладнанням);
 ECDIS/RADAR ARPA – підготовка з електронної картографії та
ЗАРП/РЛТ.
Вся навчально-тренажерна підготовка проводиться на новітньому
тренажерному обладнанні з відпрацюванням практичних навичок роботи з
обладнанням та устаткуванням тренажерів в умовах, наближених до
реальних.
Проходження

навчально-тренажерної

підготовки

з

безпеки

є

обов‘язковим для всіх курсантів академії та Морського коледжу ХДМА
перед

початком

першої

плавальної

практики.

Відділом

практики

розробляється та узгоджується графік навчально-тренажерної підготовки для
курсантів академії та Морського коледжу ХДМА з максимальним
використанням

лабораторій

та

обладнання

лабораторно-тренажерного

комплексу, яке знаходиться у спільному користуванні академії та ХМСТЦ.
Графік складається таким чином, щоб раціонально використати
навчальний

час

при

проходженні

навчально-тренажерної

підготовки

курсантами за рахунок компактного планування курсів (наприклад: курс
«BST – базова підготовка з питань безпеки» викладається 4 дні по 4 пари).
Кафедри ХДМА разом з відділом практики у тісній взаємодії з тренажерним
центром об’єднали і систематизували навчальні плани ХМСТЦ та навчальні
дисципліни академії та Морського коледжу ХДМА з навчально-тренажерної
підготовки, що дає можливість тренажерному центру ХМСТЦ проводити
допідготовку

курсантів

академії

та

Морського

коледжу

ХДМА

за

інтегрованими планами для отримання сертифікатів «Базова підготовка з
питань безпеки», «Рятувальні засоби», «Боротьба з пожежею за розширеною
програмою». Для проведення занять у комплексі академії залучаються лише
висококваліфіковані фахівці, які вільно володіють англійською мовою з
урахуванням професійного спрямування і мають досвід роботи на морському
флоті.
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Робочі програми з тренажерних курсів, які проходять курсанти академії
та Морського коледжу ХДМА створені у відповідності стандартам
компетентності, зазначеним у пункті 2 розділу А-VI/1, пунктах 1, 2, 3 і 4
розділу А-VI/2, пунктах 1, 2, 3 і 4 розділу А-VI/3 та пунктах 1, 2 і 3 розділу
А-VI/4 Кодексу ПДНВ; контроль рівня володіння компетентностями
перевіряється за допомогою тестів.
Інформація щодо тренажерної підготовки курсантів
академії та Морського коледжу ХДМА
№

1.

Назва курсу

Рятувальні
засоби

Назва структур

Сфери компетентності у
відповідності до Кодексу
ПДНВ, IMO модельним
курсам

Тренажери
«Шлюпка вільного
падіння»/
«Швидкісна
рятувальна
шлюпка»

Розділ А-VI/2, Таблиця А VI/2-1
ПДНВ,
компетентність
«Командування
рятувальною
шлюпкою,
рятувальним плотом або
черговою шлюпкою під час
їх спуску та після спуску»,
«Управління людьми та
керування
рятувальною
шлюпкою і плотом після
залишення судна»
Модельний курс IMO 1.23

Кількість курсантів
академії та МК ХДМА,
які пройшли даний курс
у 2014–2015 н. р.

517

Розділ А-VI/2, Таблиця А VI/2-2 ПДНВ «Специфікація
мінімального
стандарту
компетентності для фахівців
з
швидкісних
чергових
шлюпок»
Модельний курс IMO 1.23
2.

3.

Тренажер
«Вантажні операції
з великоваговими
вантажами»

Розділ А-II /2, Таблиця АII/2
ПДНВ,
функція
«Обробка та розміщення
вантажів
на
рівні
управління», компетентність
«Планування
та
забезпечення
безпечного
завантаження, розміщення,
кріплення, догляду під час
рейсу та розвантаження
вантажів»
Ознайомлення з Тренажер
Розділ А-II /1, Таблиця А-II
«Обслуговування
кріпленням
/1 ПДНВ, функція «Обробка
та
кріплення та розміщення вантажів на
контейнерів
морських
рівні
експлуатації
»,
контейнерів»
компетентність
Вантажні
операції
з
великоваговими
вантажами
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654

307

№

Назва курсу

Назва структур

Сфери компетентності у
відповідності до Кодексу
ПДНВ, IMO модельним
курсам

Кількість курсантів
академії та МК ХДМА,
які пройшли даний курс
у 2014–2015 н. р.

«Планування
та
забезпечення
безпечного
завантаження, розміщення,
кріплення, догляду під час
рейсу та розвантаження
вантажів»

4.

5.

6.

7.

Боротьба
пожежею
розширеною
програмою

з
за

Пожежний полігон

Розділ А-VI/1, Таблиця А VI/1-2
ПДНВ,
компетентність «Зведення
до мінімуму ризику пожежі
та
підтримання
стану
готовності до дій у випадку
аварійних
ситуацій,
пов'язаних з пожежею»,
«Боротьба з вогнем та
гасіння пожежі»
Модельний курс IMO 2.03.
Тренажерний
Базова
Розділ А-VI/1, Таблиця А по VI/1-1
підготовка
з комплекс
ПДНВ,
відпрацюванню
питань безпеки
компетентність «Виживання
навичок безпеки на в морі у випадку залишення
воді
судна»
Модельні курси IMO 1.19,
1.20, 1.21
з Розділ А-III/6, Таблиця АОзнайомлення з Тренажер
високовольтним експлуатації
III/6
ПДНВ,
функція
суднового
обладнанням
«Електрообладнання,
високовольтного
електронна апаратура та
електрообладнання
системи управління на рівні
експлуатації»,
компетентність
«Експлуатація та технічне
обслуговування
силових
систем з потужністю більше
ніж 1000 вольт»
Підготовка
з Навігаційні
Розділ А-II /1, Таблиця А-II
інформаційні
електронної
/1
ПДНВ,
функція
системи НІС
картографії
«Судноводіння на рівні
експлуатації»
компетентність
«Використання ЕКНІС для
забезпечення
безпеки
плавання»
Розділ А-II /2, Таблиця А-II
/2
ПДНВ,
функція
«Судноводіння на рівні
управління» компетентність
«Забезпечення безпечного
плавання
шляхом
використання ЕКНІС та
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661

651

312

361

№

Назва курсу

Назва структур

Сфери компетентності у
відповідності до Кодексу
ПДНВ, IMO модельним
курсам

Кількість курсантів
академії та МК ХДМА,
які пройшли даний курс
у 2014–2015 н. р.

пов’язаних
з
нею
навігаційних систем, що
полегшують
процес
прийняття рішень»
Модельний курс IMO 1.27
8.

Підготовка
ЗАРП і РЛС

з

Тренажер
«Використання
засобів
автоматизованої
прокладки ЗАРП і
РЛС»

Розділ А-II /1, Таблиця А-II
/1
ПДНВ,
функція
«Судноводіння на рівні
експлуатації»,
компетентність
«Використання
радіолокатора та ЗАРП для
забезпечення
безпеки
плавання»,
Розділ А-II /2, Таблиця А-II
/2
ПДНВ
функція
«Судноводіння на рівні
управління», компетентність
«Забезпечення безпечного
плавання
шляхом
використання інформації від
інформаційного обладнання
та систем, що полегшують
процес прийняття рішень»
Модельний курс IMO 1.07
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10. РОБОТА БІБЛІОТЕКИ

У єдиному інформаційному просторі вищих навчальних закладів чільне
місце відводиться бібліотеці як бібліотечно-інформаційному центру.
Нині бібліотека Херсонської державної морської акдемії зазнає
суттєвих трансформацій в умовах нового соціокомунікативного середовища,
визначальними ознаками якого стали електронні засоби зберігання, обробки,
розповсюдження та використання інформації.
Процеси навчання й виховання відбуваються в умовах становлення
інформаційного освітнього простору на базі інформаційно-комунікаційних
технологій.
Бібліотека Херсонської державної морської академії у своїй діяльності
керується:
- Конституцією України;
- Законом України «Про освіту»;
- Законом «Про бібліотеки і бібліотечну справу»;
- Указом «Про національну доктрину розвитку освіти»;
- Нормативними актами та документами з бібліотечної справи
органами управління ВНЗ України, Міністерства культури і
туризму;
- Статутом Академії;
- Положенням про бібліотеку Херсонської державної морської
академії.
Загальне методичне керівництво бібліотекою здійснює науковометодична комісія Міністерства освіти і науки України, зональний (півдня
України) методичний центр (Одеська наукова бібліотека ім. І. Мечникова) та
обласний методичний центр вузівських бібліотек (бібліотека Херсонського
державного університету).
За останній час бібліотека академії стала центром надання послуг як
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курсантам, так і викладачам у методиці пошуку необхідних джерел
інформації.

Основним напрямком діяльності бібліотеки залишається забезпечення
бібліотечного,

бібліографічного

та

інформаційно-тематичного

обслуговування курсантів, студентів, учнів, викладачів та співробітників
академії.
Загальний фонд бібліотеки складає 334152 примірників.
Фонди бібліотеки розкривають 8 алфавітно-предметних каталогів, 12
систематичних картотек статей, картотеки брошурного фонду, тематичні
картотеки, краєзнавчо-інформаційні картотеки.
Щорічно

структурними

підрозділами

бібліотеки

обслуговуються

приблизно 6 тисяч читачів, щорічна книговидача складає близько 400 тисяч
видань, кількість відвідувань – близько 100 тисяч.
Схема обслуговування читачів наступна:
Підрозділ

Адреса

Основна пр. Ушакова,42
бібліотека

Абонемент
1, література
універсальна,
обслуговуються
викладачі, співпрацівники,
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Читальний зал
1, література
універсальна,
обслуговуються всі
категорії читачів

Філія №1

вул. 40
Жовтня,
бібліотека
ХДМА

років
25,
МК

Філія №2

вул.
Червонофлотська,
122, Професійноморський ліцей

курсанти академії денної
форми навчання та
суднобудівного відділення
коледжу академії
1, література
1, література
універсальна,
універсальна,
обслуговуються
обслуговуються всі
викладачі, співробітники, категорії читачів
курсанти коледжу,
академії, всі
першокурсники
(відділення
загальноосвітньої
підготовки) та студенти
заочного відділення
коледжу, академії.
абонемент і читальний зал (1 пункт видачі),
література універсальна, на абонементі
обслуговуються учні, викладачі та співробітники
ліцею, в читальному залі - всі категорії читачів.

Однією з умов якісного забезпечення навчальної і наукової роботи є
стан

автоматизації,

інформатизації

та

комп’ютеризації

бібліотечно-

інформаційних процесів і для виконання цих вимог у бібліотеки академії є всі
можливості.
Користувачі

бібліотеки

ХДМА

мають

змогу

ознайомитися

з

літературою з фонду електронної бібліотеки, скопіювати інформацію на
електронні носії.
Щорічно компанією «Марлоу Навігейшн» надаються підручники,
навчальні посібники та електронні носії для курсантів, студентів та
викладачів академії, з метою використання їх у освітньому процесі.
Перелік літератури, наданої компанією «Марлоу Навігейшн»:
Модельні курси IMO= Model Course
1. 1.07 Радиолокационная навигация, радиолокационная прокладка и
использование САРП = Radar Navigation, Radar Plotting and USE of
Arpa. – Лондон, 1999. – 68с.
2. 1.08 Радар, САРП. Совместная работа на мостике, поиск и спасение.
Радиолокационная навигация на уровне управления = Radar, Arpa,
Bridge Teamwork and Search and Rescue. – Лондон, 1999. – 48с.
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3. 1.10 Опасные, рискованные и вредные грузы = Dangerous, Hazardous
and Harmful Cargoes. – Лондон, 2003. – 196с.
4. 1.13 Элементарная первая помощь: курс лекций + конспект =
Elementary First Aid. – Лондон, 2001. – 60с.
5. 1.14 Первая медицинская помощь: курс лекций + конспект = Medical
First Aid. – Лондон, 2000. – 128с.
6. 1.15 Медицинский уход. Т.1.: курс лекций + конспект = Medical
Care. – Лондон, 2001. – 158с.
7. 1.15 Медицинский уход. Т.2.: курс лекций + конспект = Medical
Care. – Лондон, 2001. – 200с.
8. 1.19

Технические

навыки

и

умения

при

использовании

индивидуальных спасательных средств = Proficiency in Personal
Survival Techniques. – Лондон, 2000. – 46с.
9. 1.20 Предупреждение пожаров и борьба с пожарами = Fire
Prevention and Fire Fighting. – Лондон, 2000. – 56с.
10.1.21 Личная безопасность и социальная ответственность = Personal
Safety and Social Responsibilities. – Лондон, 2000. – 64с.
11.1.25 Основные сертификаты операторов ГМССБ: курс лекций +
конспект = General Operator’s Certificate for the Global Maritime
Distress and Safety System. – Лондон, 2004. – 100с.
12.1.27 Использование дисплея электронных карт и информационных
систем (ECDIS) = The Operational Use of Electronic Chart Display and
Information Systems (ECDIS). – Лондон, 2000. – 56с.
13.1.28 Управление толпой и безопасность пассажиров. Обучение
безопасности

персонала,

обеспечивающего

непосредственное

обслуживание пассажиров в пассажирских помещениях = Crowd
Management, Passenger Safety and Safety Training for Personnel
Providing Direct Services to Passengers in Passenger Spaces. – Лондон,
2000. – 116с.
14.1.30 Аттестация на борту = ON-BOARD ASSESSMENT. – Лондон,
2001. – 120с.
116

15.2.03 Усовершенствованный тренинг в борьбе с пожарами: курс
лекций + конспект = Advanced Training in Fire Fighting. – Лондон,
2001. – 118с.
16.3.03 Освидетельствование машинного оборудования = Survey of
Machinery Installations. – Лондон, 2004. – 416с.
17.3.03 Освидетельствование машинного оборудования: конспект =
Survey of Machinery Installations. – Лондон, 2004. – 284с.
18.3.03 Освидетельствование машинного оборудования: конспект =
Survey of Machinery Installations. – Лондон, 2004.
19.3.04

Освидетельствование

электрооборудования

=

Survey of

Electrical Installations. – Лондон, 2004. – 212с.
20.3.05 Освидетельствование противопожарного оборудования и
снабжения: курс лекций + конспект = Survey on Fire Appliances and
Provisions. – Лондон, 2004. – 484с.
21.3.07 Освидетельствование корпуса и конструкций = Hull and
Structural Surveys. – Лондон, 2004. – 282с.
22. 3.07 Освидетельствование корпуса и конструкций: конспект. Т.1, ч.
A,C,D,E… = Hull and Structural Surveys. – Лондон, 2004. – 476с.
23. 3.07 Освидетельствование корпуса и конструкций: конспект. Т.2, ч.
В. = Hull and Structural Surveys. – Лондон, 2004. – 556с.
24. 3.08 Освидетельствование навигационных средств и оборудования:
курс лекций + конспект = Survey of Navigational Aids and Equipment.
– Лондон, 1990. – 156с.
25. 3.09 Контроль государства порта = Port State Control. – Лондон,
2001. – 188с.
26. 3.12 Аттестация, оценка и дипломирование моряков. Т.1 =
Assessment, Examination and Certification of Seafarers. – Лондон,
2000. – 196с.
27. 3.12 Аттестация, проверка и дипломирование моряков. Т.2 =
Assessment, Examination and Certification of Seafarers. – Лондон,
2000. – 344с.
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28. 3.17 Английский для моряков = Maritime English. – Лондон, 2000. –
160с.
29. 7.01 Капитан и старший помощник = Master and Chief Mate. –
Лондон, 1999. – 318с.
30. 7.02 Старший механик и второй механик = Chief Engineer Officer and
Second Engineer Officer. – Лондон, 1999. – 356с.
31. 7.03 Вахтенный помощник капитана = Officer in Charge of A
Navigational Watch. – Лондон, 1999. – 248с.
32. 7.04 Вахтенный механик = Officer in Charge of an Engineering Watch.
– Лондон, 1999. – 284с.
Щорічно бібліотека підписує періодичні фахові видання (газети та
журнали),

здійснює

закупівлю

спеціалізованих

навчальних

сучасних

посібників та підручників. Викладачі, курсанти та студенти академії дарують
навчальну, художню та краєзнавчу літературу.
За 2010-2015 роки придбано 10295 екземплярів навчальної літератури
на суму 922 тис.990грн. 65 коп.
За 2010-2015 роки до бібліотеки надійшло в дар від професорськовикладацького складу, курсантів та студентів 2907 екземплярів книг на суму
56 тис. 571грн. 95 коп.
Відповідно до «Угоди про співпрацю» з Херсонською обласною
універсальною науковою бібліотекою О. Гончара працівники бібліотеки
приймають участь у науково-методичних об’єднаннях республіканського
масштабу з метою обміну досвідом та підвищення кваліфікації наших
співробітників.
Відповідно до «Угоди про співпрацю» з централізованою бібліотечною
системою м. Херсона, яка налічує 24 бібліотеки філії міста працівники
бібліотеки приймають участь:
- у круглих столах міського масштабу;
- спільних масово-інформаційних заходах.
У

бібліотеці

академії

створено

потужний

сектор

злагоджено працюють відділи абонементу та читальної зали.
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бібліографії,

Щорічно співробітники відділу бібліографії виконують близько 180
складних бібліографічних довідок по запитам професорко-викладацького
складу академії.
Щомісяця

для

випуску

бібліографічної

оперативної

інформації

проходять обробку біля 80-ти найменувань газет і журналів. Бібліографічна
база даних щорічно поповнюються на 1500 записів.
Бібліографічна продукція:
- інформаційні списки;
- інформаційні листівки;
- календарі дат;
- бюлетені нових надходжень.
Створено науковий відділ, у фондах якого відображено:
- праці професорсько-викладацького складу ХДМА;
- матеріали науково-практичних конференцій;
- матеріали «Наукового вісника ХДМА»;
- автореферати дисертацій.
Згідно з Законом «Про обов’язковий екземпляр», за домовленістю з
адміністрацією академії бібліотека отримує 10 екземплярів методичних
розробок кожного найменування нашого видавництва.
З метою впровадження компетентністного підходу до організації
освітнього процесу в Херсонській державній морській академії розроблено
методичні бібліографічні заходив, а саме:
– створено тематичну картотеку «Компетентністний підхід в освіті»;
– сформовано тематично-інформаційні матеріали:
- «Компетентність сучасного бібліотекаря»;
- «Компетентністний підхід в освіті» (для викладачів);
- «Компетентністний підхід в освіті» (для курсантів та студентської
молоді);
– підготовлено тематичні стенди:
- «Компетентність – ключ до оновлення змісту бібліотечної роботи»;
- «Книги, книги – дум людських скарбниця»;
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- «Бібліотечний вісник»;
- «Бібліотека ХДМА: інформаційний ресурс»;
- «Інформаційний поступ бібліотеки ХДМА»;
- «Бібліотека – дзеркало історії та буття»/
Основними пріоритетами роботи бібліотеки ХДМА на найближчі п’ять
років є:
- компетентнісний підхід в освіті;
- підвищення комунікативного підходу в освітньому процесі ХДМА;
- використання

інформаційно-бібліографічних

ресурсів

для

забезпечення якісного обслуговування користувачів;
- подальша

автоматизація,

інформатизація

та

комп’ютеризація

бібліотечно-інформаційних процесів;
- співпраця з Херсонським обласним бібліотечним товариством.
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11. ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВОЇ ТА НАУКОВОДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ

За

минулий

рік

у

Херсонській

державній

морській

академії

керівництвом та провідними науковцями здійснено низку важливих заходів
щодо зміцнення основ наукової діяльності вищого навчального закладу. На
кафедрах академії ведуться наукові дослідження з 14 наукових тем,
відповідно до пріоритетних тематичних напрямків наукових досліджень та
розробок на 2010–2015 рр. згідно з Наказом МОН від 07.06.2011 № 535:
-

Фундаментальні проблеми сучасного матеріалознавства;

-

Фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та

гуманітарних наук;
-

Технології використання нових видів палива, скидних енергоресурсів,

відновлюваних та альтернативних джерел енергії. Теплонасосні технології;
-

Створення

та

застосування

технологій

отримання,

зварювання,

з’єднання та оброблення конструкційних, функціональних і композиційних
матеріалів.
-

Найважливіші проблеми фізико-математичних і технічних наук.
Усі науково-дослідні роботи, які виконуються в академії, мають

інноваційний характер, конкурентоспроможні і мають важливе значення для
практичного застосування на суднах річкового та морського флоту держави.
У 2015 році в ХДМА за рахунок видатків загального фонду державного
бюджету за КПКВ 22010040 «Дослідження, наукові та науково-технічні
розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами та
державним замовленням, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка
наукової інфраструктури, наукової преси та наукових об'єктів, що становлять
національне

надбання,

забезпечення

діяльності

Державного

фонду

фундаментальних досліджень» виконувались одна прикладна та дві
фундаментальні науково-дослідні роботи загальним обсягом фінансування на
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2015 рік 455,6 тис.грн.:
- «Інноваційні технології формування професійної культури працівника
морського та річкового транспорту при вивченні гуманітарних
дисциплін» (номер державної реєстрації 0115U002518), керівник –
д.пед.н., проф. Кулікова Л.Б.
- «Дослідження енергозберігаючих суднових електроенергетичних
систем і комбінованих електромеханічних пропульсивних комплексів»
(номер державної реєстрації 0115U002516), керівник – к.т.н., доцент
Іщенко І.М.
- «Розробка систем підтримки прийняття рішень судноводія» (номер
державної реєстрації 0115U002517), керівник – к.т.н., доцент Бень А.П.
Таблиця – Кількість виконаних робіт та обсяги їх фінансування
2015
Категорії робіт
кількість
тисяч
одиниць
гривень
Фундаментальні
Прикладні
Госпдоговірні

2
1
-

239,0
216,6
-

Планування наукової роботи кафедр академії здійснювалось за
наступними напрямами: науково-дослідні теми, публікації, захист дисертацій
на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук, отримання вчених
звань професора і доцента, навчання у докторантурі та аспірантурі,
складання

кандидатських

іспитів,

стажування

науково-педагогічних

працівників, проведення наукових та науково-методичних конференцій і
науково-практичних

семінарів

міжнародного,

всеукраїнського

та

регіонального рівнів.
За результатами наукових досліджень протягом звітного періоду в
Херсонській державній морській академії було опубліковано 4 монографії, 14
підручників та навчальних посібників, здійснено 199 публікацій, з них 52
публікації у фахових наукових виданнях та 1 публікація у зарубіжному
виданні, що входить до наукометричної бази даних.
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Для вирішення актуальних наукових проблем упровадження сучасних
ресурсо- та енергозберігаючих технологій у промисловості та на транспорті,
з метою широкого залучення викладачів, докторантів, аспірантів і курсантів
до вирішення важливих наукових завдань, а також забезпечення навчального
процесу при випускаючих кафедрах Херсонської державної морської
академії створені науково-дослідні лабораторії:
-

лабораторія ресурсозберігаючих технологій при кафедрі суднових
енергетичних установок та загальноінженерної підготовки, керівник
доктор технічних наук, професор Б.В. Малигін;

-

лабораторія

суднових

енергозберігаючих

електроенергетичних

комплексів при кафедрі експлуатації суднового електрообладнання і
засобів автоматики, керівник кандидат технічних наук, професор
І.М. Іщенко;
-

лабораторія експертного оцінювання і моніторингу загальної міцності
суден для убезпечення мореплавства при кафедрі управління судном та
безпеки життєдіяльності на морі, керівник кандидат технічних наук,
доцент В.І. Прадюх;

-

лабораторія екології моря при експлуатації суден, керівник доктор
технічних наук, професор В.Є. Лєонов;

-

лабораторія полімерні композитні матеріали в суднобудуванні, керівник
доктор технічних наук, професор А.В. Букетов.
У

Херсонській

державній

морській

академії

особлива

увага

приділяється питанням захисту інтелектуальної власності. Академія є
власником 63 патентів України на корисну модель та 10 патентів України на
винахід, з них 13 патентів отримано за 2015 рік (2 на винахід та 11 на
корисну модель). До Державного департаменту інтелектуальної власності
Міністерства освіти і науки України у 2015 році подано 10 заявок на патенти
України (з них: 3 – на винахід, 7 – на корисну модель).
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Таблиця – Отримані об’єкти інтелектуальної власності винахідниками
ХДМА
Форма об’єкта
2011
2012
2013
2014
2015
інтелектуальної власності
Отримані патенти України на
корисну модель
Отримані патенти України на
винахід

З

метою

14

6

7

20

11

-

3

1

2

2

ефективного

використання

наукового

потенціалу

професорсько-викладацького складу та сприяння комерціалізації об’єктів
права інтелектуальної власності, що створюються при виконанні науковотехнічних розробок, академія постійно приймає участь у регіональних та
всеукраїнських виставках та форумах.
12-14 березня 2015 року Херсонська державна морська академія взяла
участь у VІ Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти - 2015», яка
проходила у Палаці дітей та юнацтва міста Києва. У результаті участі
Херсонська

державна

морська

академія

отримала

«Гран-Прі

Лідер

міжнародної діяльності» (у рейтинговому виставковому конкурсі), золоту
медаль у номінації «Сучасний заклад як соціокультурний осередок
громадянсько-патріотичного виховання дітей та студентської молоді»,
диплом за творчу працю з підвищення якості національної освіти та почесну
грамоту - ректору ХДМА В.Ф. Ходаковському за вагомий особистий внесок
і плідну організаторську діяльність з модернізації та оновлення галузі освіти.
За підсумками участі у Міжнародній виставці «Освіта та кар’єра»
робота якої проходила 16-18 квітня 2015 року в Українському домі у місті
Києві ХДМА отримала почесне звання «Лідер вищої освіти України» та
«Гран-Прі у номінації «Компетентнісний підхід в освітній діяльності вищої
школи».
22-23

квітня

2015

року

академія

брала

участь

у

роботі

ІІІ Міжнародного форуму «Освіта, підготовка та працевлаштування
моряків», яка відбулася у Морському вокзалі Одеського морського
торговельного порту. Херсонська державна морська академія отримала
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диплом за активну участь у заходах в рамках виставки.
20-22 жовтня 2015 року у м. Київ проходив VІІ Міжнародний форум
«Інноватика в сучасній освіті». Метою форуму була презентація досягнень
навчальних

закладів

і

наукових

установ

у

створенні

національної

інноваційної системи освіти. За підсумками національного виставкового
конкурсу Херсонська державна морська академія стала переможцем
національного конкурсу «Електронний освітній ресурс» Видатні науковопрактичні

досягнення

в

освіті

«Вища

математика

для

майбутніх

мореплавців», та отримала почесний диплом лауреата Доброштан О.О.,
асистента кафедри природничо-наукової підготовки ХДМА за навчальнометодичний комплекс «Вища математика для майбутніх мореплавців»,
отримано Диплом за активне впровадження інноваційних технологій у
процес

навчання

і

виховання»,

Професійно-морський

ліцей

ХДМА

відзначено дипломом лауреата конкурсу І ступеня у номінації «Вектори
інноваційного розвитку системи професійно-технічної освіти» та дипломом
за активне впровадження інноваційних технологій у процес навчання і
виховання», ректора ХДМА Ходаковського В.Ф. відзначено подякою за
наполегливу працю та системну організаторську діяльність з інноваційного
оновлення національної освіти.
В академії створено всі умови для забезпечення всебічного висвітлення
результатів

науково-технічної

діяльності

професорсько-викладацького

складу.
Відповідно до постанови президії ВАК України №1-05/3 від 30 березня
2011 року науковий журнал «Науковий вісник Херсонської державної
морської академії» внесено до Переліку наукових фахових видань, в яких
можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових
ступенів доктора і кандидата наук в галузі технічні науки. У 2014 році
журнал включено до міжнародної наукометричної бази «Наукова електронна
бібліотека

E-Library.Ru»

(Російського

індексу

наукового

цитування – РІНЦ) (договір № 732-11/2014 від 24.11.2014 р.). З моменту
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реєстрації видано 12 номерів наукового журналу.
На базі академії протягом 2015 року проведено 6 науково-практичних
конференцій:

міжнародна

науково-практична

конференція

«Сучасні

інформаційні та інноваційні технології на транспорті (MINTT-2015)»;
міжнародна науково-практична конференція «Безпека життєдіяльності на
транспорті та виробництві – освіта, наука, практика»; науково-практична
конференція «Теоретико-методичні засади реалізації компетентнісного
підходу в системі ступеневої підготовки фахівців морської галузі»;
міжкафедральна

науково-практична

конференція

«Впровадження

компетентнісного підходу: досягнення і виклики»; всеукраїнська студентська
наукова конференція «Сучасні проблеми морського транспорту та безпека
мореплавства».
Відповідно

до

Указу

Президента

України

«Про

відзначення

державними нагородами України з нагоди Дня науки», за вагомий особистий
внесок у розвиток вітчизняної науки, зміцнення науково-технічного
потенціалу України орденом «За заслуги» І ступеня нагороджено ректора
Ходаковського В.Ф.
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Херсонська державна морська академія входить до складу Науковокоординаційної ради Південного наукового центру НАН України і МОН
України в Херсонській області.
Основними напрямами діяльності Південного наукового центру НАН
України в м. Херсоні та Херсонській області є забезпечення інноваційного
розвитку регіону, розв’язання важливих науково-технічних та соціальноекономічних проблем міста та області, сприяння реалізації результатів
науково-дослідних

та

проектно-конструкторських

робіт,

розвиток

фундаментальних та прикладних досліджень і розробок з необхідності
зменшення ресурсоємності виробництва, заощадження енергетичних та
трудових витрат, заміни екологічно-шкідливих технологій, підтримки
перспективних

наукомістких

виробництв

з

метою

підвищення

їх

конкурентоздатності.
Херсонська державна морська академія має 23 договори про науковотехнічне співробітництво з вищими навчальними закладами, науковими
установами та підприємствами.

11.1. Науково-дослідна робота курсантів
Важливий напрям наукової діяльності академії – робота з обдарованою
студентською молоддю. Наукова діяльність студентів ХДМА за звітний
період здійснювалась за такими основними напрямами: робота курсантів в
проблемних групах, створених на кафедрах академії; участь у виконанні
науково-дослідних тем кафедр; участь у Всеукраїнських олімпіадах і
конкурсах студентських наукових робіт; апробація результатів наукових
досліджень на студентських наукових конференціях.
Наукова робота на кафедрах академії спрямована на наукові
дослідження студентів, отримання конкретних результатів, що можуть
складати їх інтелектуальну власність і безпосередньо використовуватися у
подальшій роботі.
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Науково-дослідна робота курсантів поділяється на три основні види
залежно від змісту і характеру проведення: науково-дослідна робота
курсантів, яка передбачена навчальними планами і програмами та є
обов’язковою; науково-дослідна робота курсантів, що доповнює освітній
процес (поза межами безпосередньої освітньої програми); дослідження
курсантів, які проводяться в позааудиторний час разом з науковцями
академії.
В рамках щорічного Фестивалю науки протягом квітня-травня
проведено конкурс наукових досліджень курсантів ХДМА. 21 травня 2015
року на підсумковій конференції 11 курсантами представлено 8 наукових
досліджень. Кращі роботи курсантів Чумаченка Віталія Олеговича, Колегіна
Юрія Андрійовича, Шварца Сергія Сергійовича було відзначено дипломами
та цінними призами.
Представники ради студентського самоврядування, ради наукового
товариства курсантів та курсантського активу ХДМА 9 вересня 2015 року
взяли участь у презентації Міжнародної програми «Молодь змінить
Україну», яка відбулась в приміщенні Херсонської обласної державної
адміністрації за ініціативи Світового економічного форуму, Римського клубу
та Світової академії мистецтв та наук. Відповідно до цієї програми
здійснюється набір активної молоді на 2016 рік на стажування у країни
Європи.
19 листопада 2015 року на базі Херсонської державної морської
академії проведено V Всеукраїнську студентську наукову конференцію
«Сучасні проблеми морського транспорту та безпека мореплавства». Загалом
у роботі конференції взяли участь 104 студенти та молоді вчені з восьми
вищих навчальних закладів України. За підсумками діяльності конференції
видано збірку наукових праць загальним обсягом 16,75 друкованих аркушів
до якої ввійшло 69 доповідей.
У грудні 2014 року курсант академії Авраменком О.М. під
керівництвом кандидата технічних наук, доцента Проценка В.О. розробили
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конструкцію безпечної шлюпбалки, при використанні якої можливо
підвищити безпеку екіпажу шлюпки. У березні 2015 року отримано патент
України на корисну модель № 97149. У 2015 році ще 4 заявки курсантів
ХДМА подано до ДП «Український інститут інтелектуальної власності» та
знаходяться на розгляді формальної та кваліфікаційної експертизи.
Важливе місце у формуванні професійної компетентності майбутнього
фахівця морської галузі в академії відводиться стратегіям розвитку
критичного мислення: теоретичним (прийоми ведення дослідницької роботи;
встановлення причинно-наслідкових зв’язків; зіставно-порівняльний аналіз;
уміння визначати надійність джерел інформації; визначення точки зору;
дослідження

під

час

навчання;

будування

доказових

міркувань;

відокремлення проблеми від пов’язаних з нею питань; визначення
прорахунків у мисленні тощо) та практичним (навички розрізняти факти,
висновки, судження; шукати свідчення; уміння встановлювати протиріччя
повсякденності, тощо).

Під час проведення щорічного конкурсу курсантських робіт

У Херсонській державній морській академії в середньому біля 20%
дипломних та курсових робіт курсантів носять дослідницький характер і
захищаються на основі проведених спільно з керівниками наукових
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досліджень. А це є важливим елементом поєднання компетентнісного
підходу та науково-дослідної роботи, оскільки саме тут проявляється творча
складова отриманих компетенцій, можливість застосування отриманих знань
у комплексі.
Беручи участь у науково-дослідній роботі курсанти мають можливість
отримати науковий досвід, реалізувати свої творчі здібності у обраній
спеціальності, формувати навички самостійного проведення досліджень,
мають перспективи вступу до аспірантури з метою поглиблення та
розширення своїх наукових досягнень та кар’єрного зростання.

Підсумкова конференція щорічного конкурсу наукових досліджень серед курсантів ХДМА

В академії створено та діє координуючий та консультативно-дорадчий
орган, покликаний сприяти розвитку науково-дослідної діяльності та творчої
ініціативи здібних курсантів академії – наукове товариство курсантів (НТК).
Наукове товариство створене на основі спільності інтересів курсантів, котрі
займаються науково-дослідницькою діяльністю. Отже, в Херсонській
державній морській академії створено всі умови для забезпечення всебічного
висвітлення

підсумків

науково-дослідної

діяльності,

як

результату

дослідницької компетентності курсантів академії.
Уміння і навички дослідницької діяльності важливі для майбутнього
фахівця морської галузі та складають одну із ключових складових його
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професійного успіху.
З цією метою в академії кожного року проводиться Всеукраїнська
студентська наукова конференція «Сучасні проблеми морського транспорту
та безпека мореплавства», студентська науково-практична конференція
«Іноземні

мови

у

сучасному

комунікативному

просторі»,

І

тур

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих,
технічних та гуманітарних наук, в рамках щорічного Фестивалю науки
проводиться конкурс наукових досліджень курсантів академії. Також
курсанти мають можливість перевірити та реалізувати свої знання, взявши
участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді з навчальних дисциплін, які
викладаються в академії. До тематики конференції включено секцію
«Компетентнісний підхід у підготовці фахівців морського транспорту», до
якої ввійшло п’ять статей студентів.

Всеукраїнська наукова конференція студентів «Сучасні проблеми морського транспорту
та безпека мореплавства»
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Цього року за результатами проведення І туру Всеукраїнського
конкурсу для участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових
робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук загалом було подано
три роботи з двох галузевих напрямів. За підсумками захисту конкурсних
робіт один курсант отримав диплом І ступеню та два курсанта дипломи ІІІ
ступеню.
В рамках щорічного Фестивалю науки протягом квітня-травня провели
конкурс наукових досліджень курсантів академії. 21 травня 2015 року на
підсумковій конференції 11 курсантів представили 8 наукових досліджень.
Кращі роботи було відзначено дипломами та цінними призами.
Наукова робота на кафедрах академії спрямовується на наукові
дослідження студентів, отримання конкретних результатів, що можуть
складати їх інтелектуальну власність і безпосередньо використовуватися у
подальшій роботі. Так, у 2015 році курсантами академії отримано 2 патенти
України на корисну модель та подано ще 4 заявки для розгляду до
Державного підприємства «Український інститут промислової власності».

11.2. Робота аспірантури та докторантури

Херсонська державна морська академія готує наукові та науковопедагогічні кадри вищої кваліфікації відповідно до Національної стратегії
розвитку освіти в Україні до 2021 року, затвердженої Указом Президента
України 25 червня 2013 року та спрямованої на підвищення якості та
конкурентоспроможності освіти в нових економічних і соціокультурних
умовах, і забезпечує виконання ключового завдання, яке стоїть перед освітою
у ХХІ столітті: розробка стандартів вищої освіти, зорієнтованих на
компетентнісний підхід.
В галузі підготовки кадрів вищої кваліфікації академія займає гідне
місце серед вищих навчальних закладів Херсонської області. У 2011 році в
академії відкрито постійнодіючу аспірантуру зі спеціальностей 05.26.01 –
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Охорона праці 05.02.01 – Матеріалознавство та 05.13.07 – Автоматизація
процесів керування.
Відповідно до наказу МОН № 511 від 06.05.2015 р. «Про затвердження
рішень атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності аспірантури та
докторантури від 28 квітня 2015 року» у Херсонській державній морській
академії

відкрито

докторантуру

зі

спеціальності

05.02.01

–

Матеріалознавство.
Усі наукові спеціальності, за якими проводиться підготовка кадрів
вищої кваліфікації у академії, забезпечується високопрофесійним науковим і
науково-педагогічним
експериментальною

потенціалом,
та

сучасною

матеріально-технічною

науково-дослідною,
базами,

підкріплені

науковими школами та потужними науковими дослідженнями.
На сьогодні в аспірантурі академії навчається 28 аспірантів, в тому
числі за державним замовленням 21 особа (8 осіб – з відривом від
виробництва і 13 осіб – без відриву від виробництва) та 7 осіб було
зараховано до аспірантури на умовах контракту. Також в докторантуру
зараховано 1 особу за державним замовленням.
16

16

16

16
14
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9
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9

9

спеціальність 05.02.01

7

8
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5

спеціальність 05.13.07
5

спеціальність 05.26.01

4

4
2
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Рис. 1. Загальна кількість аспірантів у ХДМА, осіб
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Таблиця – Основні показники підготовки науково-педагогічних кадрів у
Херсонській державній морській академії
Роки
2012
2013
2014
05.02.01 - Матеріалознавство
1
4
1
1
2
1
0
2
0
5
9
9
2
4
4
3
5
5
0
0
1
0
0
1
0
0
1

2011
Прийом (всього, осіб)
у т.ч. за денною формою
за заочною формою
Контингент (всього, осіб)
у т.ч. за денною формою
за заочною формою
Випуск (всього, осіб)
у т.ч. за денною формою
з них із
захистом в
установлений
термін
за заочною формою
з них із
захистом в
установлений
термін
Кількість випускників, з числа
захищених, які залишились
працювати у ВНЗ

Прийом (всього, осіб)
у т.ч. за денною формою
за заочною формою
Контингент (всього, осіб)
у т.ч. за денною формою
за заочною формою
Випуск (всього, осіб)
у т.ч. за денною формою
з них із захистом в
установлений
термін
за заочною формою
з них із захистом в
установлений
термін
Кількість випускників, з числа
захищених, які залишились
працювати у ВНЗ
Прийом (всього, осіб)
у т.ч. за денною формою
за заочною формою
Контингент (всього, осіб)

4
1
3
4
1
3
0
0
0

2015
2
1
1
7
4
3
4
1
1

0
0

0
0

0
0

0
0

3
1

0

0

0

1

2

Роки
2011
2012
2013
2014
2015
05.13.07 – Автоматизація процесів керування
4
6
7
2
4
1
0
3
0
3
3
6
4
2
1
4
9
16
16
16
1
1
4
3
5
3
8
12
13
11
0
0
0
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
-

0
0

0
0

0
0

0
0

1
-

0

0

0

1

-

05.26.01 – Охорона праці
7
3
2
1
0
0
6
3
2
7
9
11
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1
1
5

у т.ч. за денною формою
за заочною формою
Випуск (всього, осіб)
у т.ч. за денною формою
з них із захистом в
установлений
термін
за заочною формою
з них із захистом в
установлений
термін
Кількість випускників, з числа
захищених, які залишились
працювати у ВНЗ

-

1
6
0
0
0

1
9
1
0
0

1
10
0
0
0

1
4
0
0
-

-

0
0

1
1

0
0

-

-

0

1

0

-

У Херсонській державній морській академії розроблено та затверджено
«Перспективний план підготовки науково-педагогічних кадрів», який
укладено у відповідності до завдань перспективного розвитку ХДМА, як
морського науково-освітнього центру регіону, перетворення його в академію
європейського рівня з високою якістю проведення наукових досліджень
тощо.
Перспективний план спрямовано на поліпшення рівня підготовки
науково-педагогічних

кадрів,

підвищення

професійної

компетентності

професорсько-викладацького складу, створення резерву керівного складу
кафедр, факультетів, ректорату, та складається з шести розділів: загальні
положення, динаміка змін показників ефективності підготовки науковопедагогічних кадрів, аналіз виконання перспективного плану, основні
чинники аналізу щодо довгострокової потреби у підготовці науковопедагогічних

кадрів,

персоніфіковані

плани

підготовки

докторів

та

кандидатів наук за складом співробітників, аспірантів та докторантів, основні
організаційні питання та заходи з виконання перспективного плану роботи
підготовки науково-педагогічних кадрів у ХДМА.
Даний план передбачає контроль за підготовкою аспірантів та
докторантів академії, які навчаються за спеціальностями 05.02.01 –
матеріалознавство, 05.13.07 – автоматизація процесів керування, 05.26.01 –
охорона праці, а також співробітників, що навчаються в аспірантурі та
докторантурі інших вузів за цільовим призначенням для академії, а також
визначає завдання на найближчу і довгострокову перспективу та обумовлює
135

необхідність постійної, наполегливої системної роботи, яка спрямована на
зростання

науково-педагогічного

потенціалу

Херсонської

державної

морської академії. До основних завдань відносять такі:

які

відкриття в аспірантурі та докторантурі академії нових спеціальностей,
відповідають

перспективам

науково-технічного,

інформаційного,

соціально-гуманітарного розвитку суспільства і потребують відповідного
кадрового забезпечення;


необхідність суттєвого укріплення керівного складу академії, усіх

структурних підрозділів особами, які мають наукові ступені, вчені звання
докторів наук, професорів та створення дієвого резерву на керівні посади із
співробітників, що мають науковий ступінь доктора наук або працюють над
докторськими дисертаціями;


розвиток

наукових

досліджень,

досягнення

вагомих

наукових

результатів загальнодержавного, міжнародного рівня передбачає як суттєве
нарощування кадрового потенціалу, утворення нових наукових шкіл, так і
створення розвинутих наукових, науково-виробничих структур, наукових
інститутів, лабораторій тощо, з потужним кадровим складом, у тому числі і з
науковими співробітниками, які мають наукові ступеня та вчені звання і
працюють у цих підрозділах на штатних засадах;


збільшення кількості

спецрад

із

захисту дисертацій, кількості

спеціальностей в них;


професійна

діяльність

кожного

викладача

академії

має

супроводжуватися зростанням його наукової, професійної кваліфікації,
компетентності;


наявність Морського коледжу, який є структурним підрозділом

Херсонської державної морської академії, зумовлює необхідність залучення
до викладацької роботи в коледжі на штатних засадах осіб з науковими
ступенями та вченими званнями.
Виконання

перспективного

плану

дозволить

підвищити

рівень

підготовки науково-педагогічних кадрів для Херсонської державної морської
академії.
Ректором академії забезпечено належний рівень організації наукової
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підготовки в аспірантурі. Звіти про роботу аспірантів протягом року
заслуховуються на засіданнях відповідних кафедр та вченої ради академії.
В рамках запровадження Закону України «Про вищу освіту», створення
науково-технічного кластеру в південному регіоні, академія розглядає
варіанти обміну аспірантами та докторантами з Херсонським національним
технічним університетом, Херсонським державним аграрним університетом,
Миколаївським

національним

університетом

адмірала Макарова.
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кораблебудування

імені

12. ОРГАНІЗАЦІЯ КУЛЬТУРНО-МАСОВОЇ, СПОРТИВНОЇ
ТА ВИХОВНОЇ РОБОТИ

Національне виховання в Херсонській державній морській академії та її
структурних

підрозділах

здійснюється

відповідно

до

Концепції

національного виховання студентської молоді, затвердженої Рішенням
колегії МОН України від 25.06.2009 р. (протокол № 7/2-4), Концепції
національного виховання студентської молоді, затвердженої Рішенням
колегії МОН України від 27.03.2015 р., розпорядчих актів і методичних
рекомендацій

Міністерства

освіти

і

науки

України,

відповідними

положеннями Херсонської державної морської академії.
Виховна діяльність у Херсонській державній морській академії та її
структурних підрозділах координується Радою з питань виховної роботи.
Засідання Ради проводяться щотижня; на них розглядаються питання
організації

навчально-виховного

процесу,

культурно-масової

та

фізкультурно-оздоровчої роботи, дозвілля і побуту, стан навчальної
дисципліни тощо.
Головною метою виховання курсантської, студентської та учнівської
молоді є формування свідомого громадянина, патріота української держави,
активного представника української національної еліти через формування у
майбутніх морських фахівців національної свідомості, активної громадянської
позиції, високих моральних якостей і духовних потреб.
Система національного виховання Херсонської державної морської
академії має власну структуру та реалізується через комплекс відповідних
заходів, визначених:
- Перспективним планом навчально-виховної роботи в умовах широкої
автономії студентського самоврядування академії на 2011-2015 рр.;
- Планом

навчально-виховної

підрозділів

на

навчальний

роботи
рік,
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ХДМА

що,

за

та

її

структурних

потреби,

коригується

щомісячними та щотижневими планами-графіками навчально-виховної
роботи;
- Планом роботи Студентського клубу на поточний навчальний рік;
- Планом роботи Спортивного клубу на поточний навчальний рік;
- Планом роботи Студентської ради, яка діє на підставі Положення про
студентське самоврядування Херсонської державної морської академії
та її структурних підрозділів, Положення про Студентську раду
Херсонської державної морської академії та її структурних підрозділів.
Система національного виховання курсантської, студентської та
учнівської молоді академії включає такі напрямки:
– національно-патріотичне виховання;
– громадянсько-правове виховання;
– морально-етичне виховання;
– інтернаціональне виховання;
– інтелектуально-духовне виховання;
– художньо-естетичне виховання;
– екологічне виховання;
– трудове виховання;
– фізичне виховання та утвердження здорового способу життя.
Координовані дії відділу виховної роботи, студентського і спортивного
клубів, методичного об’єднання кураторів академічних груп, командирів рот,
старшинського складу й органів студентського самоврядування забезпечують
належний рівень організації виховного процесу, всебічний контроль за станом
успішності та відвідування, дотриманням правил внутрішнього розпорядку
курсантами, студентами й учнями морського навчального закладу.
Створено і постійно поповнюється банк методичних матеріалів для
проведення класних і кураторських годин.
Реалізацію

завдань

художньо-естетичного

виховання

в

академії

покладено на Студентський клуб, на базі якого постійно функціонують
гуртки художньої самодіяльності:
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– хореографічний;
– вокальний, вокально-інструментальний;
– театральний;
– літературного читання;
– духових інструментів;
– КВК.
Серед урочистих і культурно-масових заходів Херсонської державної
морської академії найбільше виховне значення мають традиційні: «Естафета
морських поколінь» (посвята в курсанти), творчі вечори-зустрічі з воїнамиінтернаціоналістами з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на
території інших держав, Дня визволення міста Херсона від німецькофашистських загарбників, участь у заходах з нагоди Дня Перемоги у другій
світовій війні, ритуал посвяти в Почесні курсанти академії та коледжу
випускників і ветеранів навчального закладу, ритуал посвяти в Почесні
професори видатних особистостей, які зробили значний внесок у розвиток
академії, та інші.

Посвята у курсанти
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У 2015 році основним завданням виховання майбутніх морських
фахівців

стало

формування

загальнокультурної,

громадянської,

здоров’язберігаючої та соціальної компетентностей через систему навчальновиховної роботи в умовах широкої автономії студентського самоврядування.
Із метою формування загальнокультурної компетентності студентської
молоді протягом 2015 року в Херсонській державній морській академії та її
структурних підрозділах організовано і проведено наступні заходи:

Конкурс навчальних проектів англійською мовою «Welcome to Kherson

 кураторські години «Ми різні, але ми разом», «Толерантні стосунки на
міжетнічному рівні», «Гуманізація стосунків – встановлення соціальної
справедливості в освітньому просторі України», «Націоналізм і нацизм:
у чому різниця?», «Ксенофобія в Україні: статистика взаємної
неприязні», «Природа і майбутнє етнічних конфліктів», «Гендерна
взаємодія у поліетнічному суспільстві» та інші;
 книжкові виставки «Культурна спадщина – духовна криниця Європи»,
 перегляд відеофільму «Пам’ятки Європи»
 екскурсії до Херсонського обласного художнього музею, краєзнавчого
музею, музею морської освіти і слави України тощо;
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 конкурс навчальних проектів англійською мовою «Welcome to
Kherson»;
 культурно-масові заходи «День вишиванки», «Країни Європи –
єднання через культуру», «Welcome to Germany» (конкурс презентацій
англійською мовою), «Перлини народних звичаїв», вечори поезії в
бібліотеках ХДМА та її структурних підрозділів, «Дві країни – два
поети», «Україно моя», літературні вітальні та інші;
 участь курсантів і студентів в обласному конкурсі презентацій про
країни Європи (І місце), святкуванні Дня Європи в Україні та ін.
Формуванню у студентської молоді громадянської компетентності
сприяє система правовиховної роботи, організована виховним відділом
спільно з юридичною службою. У 2015 році:
 проведено місячник права (травень 2015р.);
 випущено інформаційні бюлетені «СТОП КОРУПЦІЯ!», «Витяг із
Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення
вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я
населення»», «Сепаратизм: поняття, вплив, наслідки» та інші;
 організовано

книжкові

тематичні

виставки,

книжкові

полички,

індивідуальні тематичні бесіди зі студентами у бібліотеці ХДМА:
-

«Правова освіта курсантів, студентів і учнів»;

-

«Міжнародне морське право – орієнтир у галузі світових морських
ресурсів»;

-

«Правознавство – керманич у дотриманні законодавства»;

-

«Законодавчі акти про вищу освіту України».

 проведено інформаційні бесіди з правової тематики:
-

профілактика правопорушень, шкідливих звичок та інших
асоціальних явищ;

-

захист прав студентів профспілками та органами студентського
самоврядування
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 зустріч з юристом академії «Запитай у юриста» за питаннями,
заздалегідь підготовленими курсантами, студентами й учнями та інші.
З

метою

набуття

досвіду

формування

у

курсантів

правової

компетентності, представники відділу виховної роботи академії взяли
активну участь у всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні
проблеми правового виховання учнівської та студентської молоді в умовах
становлення громадянського суспільства», яка пройшла в м. Київ 15-16
квітня 2015 року.
Протягом року в усіх академічних групах проведено кураторські
години «Сепаратизм: поняття, сплив, наслідки», «Попередження сексуальних
злочинів», «Україна – унітарна держава», «У героїзмі має бути сенс…
Пам’яті героїв Крут присвячується», «Формування суспільної думки про
неприйнятність ідей федералізації України», «Єдність нації – національна
ідея», «День соборності і свободи України», «Голодом вбивали нашу
свободу» та ін.
У червні 2015 року курсанти Херсонської державної морської академії
започаткували в Херсоні «Естафету єдності», урочисто прийнявши бойовий
прапор від учасників АТО.

Під час «Естафети єдності»
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З метою оволодіння курсантами, студентами й учнями соціальними
компетенціями психологічною службою академії організовано систему
відповідної роботи.
Особлива увага приділяється адаптації новоприбулих курсантів,
студентів, учнів. З метою покращення адаптаційних процесів у всіх
структурних

підрозділах

психологами

організовано

діагностичні

дослідження індивідуальних особливостей першокурсників. У ХДМА також
визначаються комунікативні і організаторські здібності курсантів, схильність
до суїцидальної поведінки.
У професійно-морському ліцеї побудовано психологічний профіль
особистості учнів І курсу та майстрів виробничого навчання. Проективні
методики дозволили виявити особливості характеру учнів та стали
підґрунтям для індивідуальних бесід з метою гармонізації розвитку
особистості.
За результатами діагностики у всіх структурних підрозділах у 2015 році
проведені індивідуальні консультації з курсантами, студентами, учнями
(всього 105 консультацій), надані рекомендації майстрам виробничого
навчання, класним керівникам, кураторам та розроблені рекомендації з
питань зниження емоційної напруги.
У ХДМА розроблено рекомендації «Напрямки роботи кураторів
академічних груп», проведено нараду з кураторами

щодо особливостей

діяльності у поточному навчальному році, де розглянуто питання адаптації
курсантів.
Достатня увага протягом навчального року приділялась корекційнорозвивальній та профілактичній роботі.
Так у ПМЛ на початку навчального року в усіх групах І курсу пройшли
тренінги «Знайомство». Для старост груп організовано тренінг «Особистісні
якості лідера». Метою багатьох тренінгових занять було навчити учнів
методам саморозвитку, створити атмосферу взаєморозуміння. Протягом року
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у ПМЛ проведено тренінги: «Де живе інтуїція?», «Хто я?», «Я і мої
субособистості», «Дерево життя». «Моя творчість», «Я та мої кордони», «Ятеперішній», «Маска», «Прийняття рішень». Пройшли й індивідуальні
тренінги:

«Публічний

виступ»,

«Лінія

життя»,

«Типи

сприйняття».

Тренінговою роботою у ліцеї охоплено 260 учнів.
У цьому році започатковано нову для ліцею форму розвивальної
роботи – кінолекторій: перегляд короткометражних фільмів, їх обговорення,
виконання тренінгових вправ. Тематика кінолекторію: ефекти сприйняття
людини людиною; прив’язаність у відносинах; можливості свідомого вибору
поведінки і відповідальність за цей вибір.
Протягом року у Морському коледжі реалізовувалась психокорекційна
програма «Я бажаю змінитися», мета якої встановлення контакту з молодими
людьми, які мали досвід вживання алкоголю та наркотичних речовин,
розвиток

у

них

позитивного

світосприймання,

вироблення

навичок

самопізнання, формування в них установки на здоровий спосіб життя,
формування мотивації до самовиховання та саморозвитку. Впроваджено
програми превентивного виховання. Проведено профілактичну роботу з
учнями групи ризику та корекція поведінки за напрямками:
 компенсація проблематики розвитку за рахунок створення ситуацій
успіху у принадних сферах життєдіяльності;
 активізація позитивної суспільно-корисної діяльності;
 звільнення від психологічних комплексів та переживань за рахунок
формування впевненості у собі, власних силах, усвідомлення широти
свого творчого потенціалу;
 допомога у подоланні депресивних станів та запобігання суїцидальної
поведінки.
Протягом року програму пройшли 3 курсанта, у 2-х з них
спостерігається позитивна динаміка.
У ХДМА з метою формування комунікативної компетенції курсантів
проведено 12 годинний тренінг із формування ораторських умінь і
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комунікативних навичок. За результатами тренінгу видано 9 сертифікатів
учасників.
Із метою психологічної підготовки до плавальної практики та
запобігання

негативним

проявам

поведінки

організовано

тестування

курсантів ІІ курсу. Вивчено індивідуальні особливості і нервово-психічна
стійкість молодих людей. Результати надано у відділ практики, є можливість
їх використання при направленні на практику. Також проведені індивідуальні
консультації для курсантів за результатами тестування (57 консультацій),
надано рекомендації щодо самовдосконалення.
Із метою формування здоров’язберігаючої компетентності у 2014-2015
навчальному році спортивним клубом спільно з кафедрою фізичного
виховання проведено комплексну спартакіаду із наступних видів спорту:
плавання, міні-футбол, легкоатлетичний крос, настільний теніс, комплексні
змагання з атлетичної гімнастики (підтягування, віджимання, стрибок з
місця), волейбол, баскетбол, міні-футбол, легка атлетика.

Спортивне життя курсантів
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Значна увага приділялася просвітницько-профілактичній роботі зі
студентами,

спрямованій

на

формування

здоров’язберігаючої

компетентності, із залученням кваліфікованих фахівців із різних установ і
організацій.
У Морському коледжі ХДМА проведено щорічний фестиваль «Молодь
обирає здоровий спосіб життя» присвячений Всесвітньому Дню боротьби зі
СНІД та Дню порозуміння з ВІЛ-позитивними людьми для курсантів та
студентів Морського коледжу ХДМА з метою формування у курсантів та
студентів системи поглядів, принципів, норм проведення здорового способу
життя, попередження поширення ВІЛ/СНІД, вживання алкоголю, паління,
наркотичних речовин. У заході прийняли участь начальник служби у справах
дітей, психолог «Клініки дружньої до молоді» КЗ «Херсонська міська
клінічна лікарня», лікар-нарколог Херсонського обласного наркологічного
диспансеру та інші фахівці з цих питань.
З метою збереження репродуктивного здоров’я молоді та формування
позитивної моделі майбутнього подружнього життя у ХДМА

в рамках

всеукраїнського тижні сім’ї організовано зустріч курсантів І курсу із
спеціалістами міського центру планування сім’ї та репродукції людини. У
ході зустрічі розглянуто питання збереження репродуктивного здоров’я,
попередження інфекцій, що передаються статевим шляхом, юридичні та
психологічні аспекти громадянського шлюбу.
Напередодні Дня закоханих спільно із громадською організацією
«Успішна жінка» проведено просвітницьку акцію «Плануй своє майбутнє»,
де в інтерактивній формі курсанти були ознайомлені із засобами планування
сім’ї.
Крім того, протягом 2014-2015 навчального року випущено наступні
інформаційні бюлетені: «Наркотикам – НІ!», «Знання про туберкульоз як
здоров’язберігаюча компетентність», «Пиво – алкогольний напій», «Правила
поведінки у громадських місцях», «Тероризм як соціальне явище», «Молодь
обирає здоровий спосіб життя», «Грамотне планування майбутнього –
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необхідна життєва компетенція» та інші.

Під час зустрічі зі співробітниками центру планування сім’ї

Психологічною службою академії продовжено роботу «Школи медіації»,
основним завданням якої є навчити майбутніх морських фахівців вирішенню
конфліктів шляхом посередництва. Сертифікати отримали 20 курсантів,
студентів і учнів.
У жовтні 2014 р. на VІ Міжнародному форумі-презентації «Інноватика
в сучасній освіті» у номінації «Інноваційні технології професійної діяльності
працівників

психологічної

служби»

проект

«Медіація

ровесників»,

започаткований у ХДМА в минулому навчальному році посів перше місце,
що підтверджено відповідним дипломом.
З метою формування здоров’язберігаючої компетентності протягом
навчального року в академії та її структурних підрозділах проведено
кураторські години «Вплив лихослів’я на здоров’я людини», «Шкідливість
куріння та відповідальність за порушення законодавства», «Культура
поведінки у громадських місцях», «Правила поведінки в морському екіпажі»,
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«Наркоманія серед підлітків та молоді як соціальна проблема».
Психологічною службою академії у вересні 2014 року розроблено
методичні рекомендації для кураторів академічних груп і класних керівників
по виявленню і профілактиці вживання курсантами, студентами, учнями
наркотичних засобів.
З метою виховання у студентської молоді співчуття, небайдужості до
проблем інших, органами студентського самоврядування академії двічі
організовано акцію «Щедрість морської душі», спрямовану на допомогу
вихованцям

Комунального

закладу

Херсонської

обласної

ради

«Цюрупинський дитячий будинок-інтернат».
Курсанти академії та коледжу придбали для інтернату необхідні ліки,
канцелярське приладдя, медичні приладдя, іграшки та влаштували для малечі
святковий стіл із солодощами. Керівництво дитячого будинку надіслало
ректору академії листа зі сподіваннями на подальшу співпрацю.
Робота відділу виховної роботи спільно з іншими відділами та
службами

щодо

формування

життєвих

компетенцій

триватиме

і

удосконалюватиметься. До організації та проведення тренінгів із вироблення
соціальних, комунікативних, організаторських компетенцій планується
залучити органи місцевого самоврядування і громадські організації.
Фізичне виховання курсантської, студентської та учнівської молоді
здійснюється спортивним клубом академії, у якому є 16 секцій з 11 видів
спорту: волейбол, баскетбол, настільний теніс, футзал, футбол, легка
атлетика, шахи, гребля, вітрильний спорт, туризм і спортивне орієнтування.
У вересні кожного року проводиться анкетування курсантів, студентів
та учнів нового набору з метою виявлення серед них спортсменів і бажаючих
займатися у спортивних секціях.
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Під час проведення спортивних змагань

У ХДМА спортивним клубом спільно з кафедрою фізичного виховання
проводиться щорічна комплексна спартакіада з легкої атлетики, волейболу,
баскетболу, настільного тенісу та шахів.
Збірні команди структурних підрозділів академії постійно беруть
участь в обласних студентських спортивних іграх, обласній Універсіаді,
естафетах і пробігах, приурочених до визначних і пам’ятних дат, де
посідають призові місця.
Питання

утвердження

здорового

способу

життя

серед

молоді

вирішується Спортивним клубом спільно з кураторами академічних груп,
Психологічною службою та органами студентського самоврядування академії.

12.1 Розвиток студентського самоврядування

Студентське самоврядування у Херсонській державній морській
академії є гарантованим державою правом курсантів, студентів і учнів
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самостійно або через виконавчі органи вирішувати питання, віднесені до їх
повноважень.
У ХДМА діють такі органи студентського самоврядування:
– конференція курсантів, студентів і учнів академії;
– студентська рада ХДМА;
– конференції курсантів, студентів та учнів факультетів і структурних
підрозділів ХДМА;
– студентські ради факультетів та структурних підрозділів;
– студентські ради екіпажу та гуртожитків;
– органи студентського самоврядування на рівнях відділення, курсу,
академічної групи.
Студентське самоврядування забезпечує захист прав та інтересів
курсантів, студентів і учнів у Херсонській державній морській академії та її
структурних підрозділах, їх участь в управлінні академією.
За погодженням зі студентською радою приймаються рішення про:
– відрахування осіб, які навчаються у Херсонській державній морській
академії та її структурних підрозділах, та їх поновлення на навчання;
– переведення осіб, які навчаються у навчальному закладі за
державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів
фізичних та юридичних осіб;
– переведення осіб, які навчаються у навчальному закладі за
контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, на навчання за
державним замовленням;
– призначення заступника декана, проректора, які відповідають за
роботу зі студентами;
– поселення осіб, які навчаються у навчальному закладі, в екіпаж і
гуртожиток, виселення з екіпажу та гуртожитку;
– затвердження рішень з питань екіпажу і студентських гуртожитків
для проживання осіб, які навчаються у Херсонській державній морській
академії та її структурних підрозділах.
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Фінансовою основою діяльності студентського самоврядування академії
є кошти, визначені Вченою радою Херсонської державної морської академії у
розмірі 0,5 відсотка коштів спеціального фонду, що у 2015 році склало понад
300 тисяч гривень.
За рахунок коштів, передбачених на фінансування діяльності органів
студентського самоврядування, оплачуються:
- створення належних умов для здійснення статутної діяльності органів
студентського самоврядування;
- відрядження на Всеукраїнські та Міжнародні заходи студентського
самоврядування, на предметні олімпіади, спортивні змагання, фестивалі та
конкурси;
- організація студентським клубом культурно-масових заходів;
- організація спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи;
- наукова діяльність курсантів, студентів і учнів, у т.ч. проведення
студентських наукових конференцій, семінарів і конкурсів (у 2015 році
профінансовано проведення конкурсу студентських наукових робіт і V
Всеукраїнської студентської наукової конференції «Сучасні проблеми
транспорту та безпека мореплавства»).
Особливе

значення

для

налагодження

тісних

зв’язків

між

командуванням і органами студентського самоврядування є традиційні
робочі

зустрічі

ректора

академії

з

представниками

студентського

самоврядування, під час яких розглядаються нагальні питання організації
навчально-виховного процесу, дозвілля та побуту, питання захисту прав
курсантів, студентів і учнів.
У 2015 році проведено 2 такі зустрічі: 1 квітня та 16 грудня. За
результатами відвертого діалогу ректором надано відповідні доручення щодо
вирішення питань, порушених представниками курсантського, студентського
та учнівського самоврядування.
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Під час зустрічі студентського самоврядування з ректором академії

Протягом

2015

року

представники

органів

студентського

самоврядування приймали участь у роботі Херсонської міської молодіжної
ради та Херсонської обласної молодіжної ради, зустрічах студентської
молоді з головою Херсонської обласної державної адміністрації, міським
головою, керівниками департаментів і управлінь ОДА.
Голову студентської ради академії обрано секретарем Херсонської
обласної молодіжної ради.
Два члени студентської ради пройшли 4-місячне стажування у
виконавчому комітеті Херсонської міської ради, під час якої взяли участь у
циклі тренінгів «Проектний менеджмент малих і середніх проектів», що
проводилися

в рамках програми «Студенти для органів місцевого

самоврядування».

За

результатами

стажування

курсанти

отримали

посвідчення.
Студентська рада ХДМА є членом Української асоціації студентського
самоврядування і постійним учасником її засідань.
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Протягом 2015 року представники студентського самоврядування взяли
участь у наступних всеукраїнських заходах:
- Генеральна

асамблея

Української

асоціації

студентського

самоврядування;
- Всеукраїнська студентська конференція «Перспективи та виклики
реформ вищої освіти: студентський погляд»;
- Всеукраїнський

з’їзд

представників

регіональних

осередків

Національного студентського союзу «Приїдь, навчись, реалізуй»;
- Всеукраїнський семінар для представників органів студентського
самоврядування «Участь студентів у забезпеченні якості вищої освіти»
та ін.
Лідери студентського самоврядування взяли участь у міських
тренінгах, що проводились Херсонською молодіжною ініціативною групою
«Кіп’яток» за підтримки фонду громади міста «Захист», де молоді люди мали
можливість поглибити навички студентських молодіжних лідерів та
активістів ораторської майстерності, розвинути лідерські якості, навчитися
основам проектного менеджменту, опанувати практичні навички ведення
молодіжної політики. У тренінгу місцевих активних громадян (15-17 травня
2015 р.), що проводився Херсонським обласним благодійним фондом
«Об’єднання»

спільно

з

Британською

радою,

учасники

отримали

компетентність у сприянні міжкультурному діалогу, плануванні соціальних
дій і співпраці у соціальних мережах.
Співпраця з органами студентського самоврядування інших вищих
навчальних закладів з 2016 року переходить від рівня набуття до рівня
передачі досвіду організації діяльності самоврядування.

12.2. Заходи щодо роботи з дітьми-сиротами і дітьми, позбавленими
батьківського піклування
У Херсонській державній морській академії та її структурних
підрозділах

соціально-психологічний
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супровід

дітей-сиріт

і

дітей,

позбавлених батьківського піклування, здійснюється відповідно до Законів
України «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційноправових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування»
Зміст роботи базується на спілкуванні з курсантами, студентами,
опікунами, викладачами та тісній співпраці з відповідними службами міста
(Центр соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді, Служби у справах дітей
міста, Клініка дружня до молоді КЗ «Херсонська міська клінічна лікарня»,
обласний центр профілактики та боротьби зі СНІД, ХОБФ «Мангуст»,
Молодіжний християнський рух «Анастасіс», міський центр планування
сім’ї, та інші).
У ХДМА на даний час отримують освіту 142 курсанта, студента та
учня, які мають статус дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського
піклування, а також осіб з їх числа (яким вже виповнилось 18 років). З них:
У академії – 35;
У Морському коледжі – 74;
У Професійно-морському ліцеї - 33
У цьому навчальному році до академії та її підрозділів вступили 44
особи вищезазначених категорій (ХДМА – 9; МК – 16; ПМЛ - 19).
На даний час у гуртожитках ХДМА проживають 62 особи, які
позбавлені піклування батьків (28 – у екіпажі, 34 – у гуртожитку). Мешканці
екіпажу харчуються безкоштовно, а мешканці гуртожитку отримують
відповідну компенсацію.
На кожного новоприбулого курсанта, студента, учня зазначеної
категорії заведено особову справу та

індивідуальну картку соціально –

педагогічного супроводу. Підготовлено листи до служб у справах дітей для
надання документів, яких не вистачає в особових справах. Здійснено
обстеження житлово-побутових умов їх проживання. Результати відображені
у актах обстеження.
На засіданні студентського самоврядування 16 вересня 2015 р.
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розглянуто питання «Про забезпечення у 2015-2016 навчальному році
соціального захисту курсантів, студентів та учнів Херсонської державної
морської академії та її структурних підрозділів (з числа дітей-сиріт та
позбавлених батьківського піклування)»
Проведено психодіагностичне обстеження курсантів студентів та
учнів нового набору з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування з метою виявлення психохарактерологічних особливостей їх
особистості,

виявлення

ризику

суїцідальних

тенденцій,

визначення

комунікативних і організаторських здібностей, акцентуації характеру тощо.
За результатами діагностики надано 38 психологічних консультацій, де
курсанти, студенти та учні отримали необхідні рекомендації щодо організації
власного навчання та спілкування з оточуючими.
У рамках семінару для кураторів академічних груп «Розвиток
соціальних компетенцій майбутніх спеціалістів морської галузі» 16.09.2015 р.
розглянуто

питання

«Здійснення

соціально-педагогічного

супроводу

курсантів соціально незахищених категорій», надано рекомендації щодо
роботи з курсантами з числа сиріт та позбавлених батьківського піклування.
Проведено анкетування щодо виявлення інтересів та схильностей,
вивчення потреб. Дані анкетування використовуються для залучення дітей
позбавлених

батьківського

піклування

до

спортивно-оздоровчої

та

культурно-масової роботи.
Проводяться консультування опікунів на актуальні для них теми: з
питань здорового способу життя дітей, організацією дозвілля, оздоровлення,
дотримання

прав дітей, які позбавлені батьків. На даний час таких

консультацій проведено 18.
У Морському коледжі та ХДМА організовано систему наставництва.
Протягом навчального року до психологічної служби класними керівниками
надаються рапорти про роботу, проведену дітьми сиротами та позбавленими
батьківського піклування.
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12.3. Стан забезпечення належних умов проживання курсантів, студентів
та учнів Херсонської державної морської академії

Курсанти академії та коледжу мешкають в екіпажі Херсонської
державної морської академії (вул. 40 років Жовтня, 25), студенти коледжу та
учні ліцею – в студентському гуртожитку (просп. Ушакова, 42).
Правила проживання в екіпажі регламентовані Положенням про екіпаж
Херсонської державної морської академії.
Станом на кінець грудня 2015 року в екіпажі (за адресою вул. 40 років
Жовтня, 25) проживає 384 курсанти за наявності ліміту поселення 420
спальних місць. Решта мешканців екіпажу перебувають на плавальній
практиці.
Курсанти розміщені на 4-х поверхах гуртожитку екіпажу (ІІ поверх –
факультет судноводіння ХДМА, ІІІ – судноводійне відділення МК, ІV –
судномеханічне та електромеханічне відділення МК, V поверх – факультет
суднової енергетики ХДМА).
У період підготовки до нового навчального року силами співробітників
і курсантів проведено наступні ремонтні та саморемонтні роботи:
1. Капітальний ремонт у 21-у кубрику.
2. Проведено косметичний ремонт у 98 житлових кубриках
3. Завершено ремонт санвузлів на всіх поверхах
4. На ІІ поверсі відремонтовано побутову кімнату.
5. Проведено утеплення дверей і віконних блоків коридорів за планом
підготовки до осінньо-зимового періоду.
6. Проведено заміну 50-и радіаторів.
За кожним поверхом закріплено відповідального командира роти, який
забезпечує виконання курсантами розпорядку дня та контролює санітарний
стан кубриків і місць загального користування.
Щодня на кожному поверсі призначається добовий наряд у складі
чергового та трьох днювальних для забезпечення дисципліни і порядку в роті
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протягом доби.
Заміна постільної білизни проводиться 1 раз на тиждень.
Лазня на території екіпажу працює щодня, пропускна здатність лазні
дозволяє протягом 3-х годин приймати душ всім курсантам екіпажу.
У банно-пральному комплексі встановлені 3 пральні машини, яких для
потреб курсантів не вистачає.
Медичною

частиною,

яка

знаходиться

на

території

екіпажу

забезпечується цілодобове медичне обслуговування курсантів.
Щодня з 11.00 до 12.00 комісією у складі медичного працівника,
командира роти, заступника начальника ОСВ та чергового гуртожитку
екіпажу проводиться санітарний огляд кубриків та місць загального
користування. Результати огляду заносяться до журналу санітарного стану
роти.
Начальник МСЧ ХДМА щотижня звітує про санітарний стан в екіпажі
на Раді з питань виховної роботи.
Щочетверга в екіпажі проводиться велике прибирання, на яких
здійснюється санітарна обробка приміщень та профілактична обробка
м′якого інвентарю.
У 2015-2016 навчальному році проводиться огляд-конкурс на кращий
поверх

та

кубрик

екіпажу

за

участю

органів

самоврядування

та

профспілкового комітету. Підсумки огляду-конкурсу будуть підведені у
лютому місяці.
Щотижня проводяться засідання студентської ради екіпажу, на які
виносяться питання проживання та подальшого благоустрою в екіпажі.
У гуртожитку № 2 (просп. Ушакова, 42) проживає 106 студентів: 101
студенти Морського коледжу ХДМА, 8 – учні ліцею, із них: 23 дитинисироти та 10 дітей із багатодітних родин.
У 12-и кімнатах силами студентів проведено косметичний ремонт:
побілка стін, стелі, фарбування підлоги, вікон, дверей, проведено поточний
ремонт меблів.
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Також виконано косметичний ремонт у коридорі четвертого поверху і
на всіх поверхах в побутових приміщеннях (кухні, душова, туалети).
Класні

керівники

та

командири

рот

систематично

відвідують

гуртожиток відповідно до затвердженого графіка. Ведуться журнали обліку
їх роботи, а також журнали звільнення студентів, санітарного стану кімнат,
проведення виховної роботи зі студентами.
Опалення

у

гуртожитку

працює.

Вікна

утеплені.

Системи

електропостачання, водопостачання та водовідведення працюють без
зауважень.
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13. ДІЯЛЬНІСТЬ РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧОГО ВІДДІЛУ

Наявність власної видавничої бази у Херсонській державній морській
академії дозволяє виконувати вимоги Міністерства освіти і науки України
щодо забезпечення освітнього процесу науковою, навчальною та навчальнометодичною літературою.
Редакційно-видавничий

відділ

Херсонської

академії створено у 2008 році. У цьому ж

державної

морської

році Державним комітетом

телебачення і радіомовлення України редакційно-видавничому відділу
академії було видано Свідоцтво про внесення видавничої справи до
державного реєстру видавців, виготовників і розповсюджувачів видавничої
продукції. Тому надрукована література відповідає стандартам Державної
наукової установи «Книжкова палата України імені Івана Федорова».
Книжковій продукції присвоюється Міжнародний стандартний книжковий
номер ISBN – ключ для пошуку необхідних видань, що випускаються у світі,
в автоматизованих системах на національному та міжнародному рівнях.

Книги професорсько-викладацького складу
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У 2011 році за фінансової підтримки спонсора академії – німецької
крюїнгової компанії «Marlow Navigation» у редакційно-видавничий відділ
закуплено цінне друкарське обладнання європейського рівня, що дозволило
швидко та якісно виготовляти необхідну наукову, навчальну та навчальнометодичну літературу, що повною мірою забезпечує бібліотеки та кафедри
нашої академії та її структурних підрозділів Морського коледжу і
Професійно-морського ліцею. За допомогою широкоформатного кольорового
друку стендів та плакатів оформлюються кабінети, лабораторії та аудиторії
навчального закладу.

Навчально-методична література

З метою профорієнтаційної роботи редакційно-видавничим відділом
виготовляється рекламна продукція у вигляді буклетів, бюлетенів і брошур
для ознайомлення майбутніх курсантів з Херсонською державною морською
академією та її структурними підрозділами.
Редакційно-видавничий відділ вчасно та якісно виконує копіювальні та
розмножувальні

роботи,

забезпечує

навчальний

заклад

журнально-

бланковою продукцією, необхідною для ефективної роботи Херсонської
державної морської академії та її структурних підрозділів.
У

редакційно-видавничому

відділі
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відбувається

опрацювання

інформаційного матеріалу всіх подій стосовно нашого навчального закладу з
метою висвітлення у випусках газети «Вісник Херсонської державної
морської академії», що виходить щомісяця. Ті події, що не ввійшли до газети,
розміщуються в інформаційному бюлетені газети «Вісник Херсонської
державної морської академії», який виходить за надходженням інформації до
редакції. Газету й інформаційні бюлетені розміщують на інформаційних
стендах та розповсюджують усіма структурними підрозділами академії для
ознайомлення з подіями навчального закладу.

Газети «Вісник Херсонської державної морської академії»

Інформаційні бюлетені
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Плідно працюючи в науковій сфері, академія випускає журнал
«Науковий вісник Херсонської державної морської академії», що відповідає
стандартам Вищої атестаційної комісії України, та забезпечує друк
матеріалів наукових конференцій, які друкуються в редакційно-видавничому
відділі.

Науковий журнал

У 2015 році редакційно-видавничим відділом було розроблено дизайн
дипломів

випускників

Херсонської

державної

Морського коледжу ХДМА і налагоджено їх друк.
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морської

академії

та

За 2015 рік у редакційно-видавничому відділі Херсонської державної
морської академії виготовлено:
Книги професорсько-викладацького складу
– Епоксидні нанокомпозити: монографія.
– Словник-довідник з історії мореплавства.
Навчально-методичні матеріали для забезпечення навчального процесу
– Конспекти лекцій для курсантів 1-го курсу факультету суднової енергетики
з дисципліни «Інформаційні технології».
– Конспект лекцій для курсантів 1-го курсу факультету судноводіння з
дисципліни «Інформаційні технології».
– Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для курсантів 1го курсу та 1 сп курсу з дисципліни «Інформаційні технології».
– Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи
курсантів (студентів) 1-го курсу з дисципліни «Інформаційні технології».
– Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для курсантів 1го курсу та 1 сп курсу з дисципліни «Інформаційні технології».
Матеріали для проведення наукових конференцій
– Безпека життєдіяльності на транспорті і виробництві – освіта, наука,
практика.
– Сучасні енергетичні установки на транспорті, технології та обладнання для
їх обслуговування СЕУТТОО-2015.
– Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті (MINTT – 2015).
Науковий журнал
– Науковий вісник ХДМА.– № 1(12), № 2(13).
Газета «Вісник Херсонської державної морської академії»
– Вісник Херсонської державної морської академії № 1(45), № 2(46), № 3(47),
№ 4(48), № 5(49), № 6(50), № 7(51), № 8(52) та один спецвипуски.
Інформаційні бюлетені
– 155 видів бюлетенів, з № 315 по № 470.
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З кожним роком у редакційно-видавничому відділі збільшується
кількість друкованої продукції – це можна побачити на діаграмі.

екз.

рік
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14. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Херсонська державна морська академія – це вищий навчальний заклад
до складу якого входять академія, Морський коледж, Професійно-морський
ліцей, тобто це навчальний заклад, який готує як працівників робітничих
професій , так і молодших спеціалістів, бакалаврів, спеціалістів і магістрів.
У 2015 році вищий начальний заклад фінансувався з загального фонду
бюджету за 3 напрямками програмної класифікації:
– Херсонська державна морська академія;
– Морський коледж ХДМА;
– прикладні дослідження і розробки за напрямами науково-технічної
діяльності вищих навчальних закладів та наукових установ, тобто бюджетні
теми академії.
Кошторис видатків загального фонду бюджету в 2015 році склав
39,048 млн. грн., в т.ч.:
– академії 16,349 млн. грн.;
– коледжу 22,263 млн. грн.4
– бюджетної теми 435 тис. грн.
Крім цього, по спеціальному фонду заплановані видатки 2015 року
становлять 62,286 млн. грн., в т.ч.:
– академії 41,992 млн. грн.;
– коледжу 20,284 млн. грн.;
– бюджетної теми 10 тис. грн.
Всього заплановані видатки 2015 року по ХДМА в розмірі 101,334 млн.
грн., що на 36,29% (36,779 млн. грн.) більше, ніж фактичні видатки 2014 р.
За 3 квартали 2015 р. Херсонській державній морській академії надано
благодійної допомоги в сумі 5,133 млн. грн.
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Основними видатками загального і спеціального фонду бюджету є
видатки на заробітну плату, нарахування на заробітну плату, стипендію,
придбання продуктів харчування, видатки на оплату комунальних послуг,
капітальний ремонт.
Всього за 3 кв. 2015 р. касові видатки в цілому по академії склали
55,673 млн. грн., з яких:
– на

заробітну

плату

та

нарахування

на

заробітну

плату

–

33,257 млн. грн.;
– на придбання матеріалів, обладнання, медикаментів, дезінфікуючих
засобів, посуду, на оплату послуг зв’язку, Інтернету, охорони, вивозу
сміття, ремонту авто, участь у виставках, на відрядження, придбання
паливно-мастильних матеріалів, літератури, придбання паперу – 5,168
млн. грн.;
– на харчування – 4,506 млн. грн.;
– на комунальні послуги – 3,267 млн. грн.;
– стипендія та матеріальна допомога сиротам – 6,909 млн. грн.;
– податки – 627 тис. грн. ( в т.ч. військовий збір – 378,1 тис. грн.);
– капітальний ремонт – 1,819 млн. грн. (навчально-лабораторний фонд
НК-1, НК-2, навчальні майстерні корпусу «Екіпаж», приміщення НК-3,
приміщення медсанчастини, дизельна НК-2, покрівля НК-1);
– реконструкція та реставрація – 117,3 тис. грн. ( гараж №5 ).
Станом на 24.11.15 р. Херсонська державна морська академія має на
рахунках у казначействі:
1. Власні кошти ХДМА (спеціальний фонд) – 69,386 млн. грн., в т.ч.:
– ХДМА – 46,035 млн. грн.;
– Морський коледж ХДМА – 23,351 млн. грн.
2. Кошти загального фонду бюджету ХДМА – 3,277 млн. грн., в т.ч.:
– ХДМА – 1,023 млн. грн.;
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– Морський коледж ХДМА – 2,254 млн. грн.
Кредиторська заборгованість станом на 01.12.2015 р. відсутня.
Дебіторська заборгованість станом на 01.12.2015 р. – 358,6 тис. грн.
(передоплата за капітальний ремонт та періодичні видання).
З 1 січня 2015 року згідно з Додатком № 0 до Закону України «Про
державний бюджет України на 2015 рік» Професійно-морський ліцей
Херсонської державної морської академії віднесено до Переліку організацій,
які передаються на фінансування з місцевих бюджетів.
Кошторис видатків ПМЛ ХДМА на 2015 рік склав 6,247 млн. грн. (в т.ч.
6,247 млн. грн. по загальному фонду та 77 тис. грн. по спеціальному фонду).
Бухгалтерія академії своєчасно та в повному обсязі перераховує
платежі до бюджету, в тому числі внески до Міністерства доходів і зборів, а
також інші податки, збори та обов’язкові платежі. Заборгованості по
заробітній платі, стипендії за надані комунальні послуги та спожиті
енергоносії в академії немає. Кошти державного бюджету витрачаються
згідно з кошторисами та планами асигнувань, затвердженими Міністерством
освіти і науки України відповідно до кодів економічної класифікації,
затверджених Міністерством фінансів України.
Протягом 3 кварталів 2015 року було проведено 22 тендери на суму
15,273 млн. грн.
Фінансово-господарська діяльність
Херсонської державної морської академії
№
п/п
1.

2.

Показник
Загальний обсяг бюджетного
фінансування (тис.грн.)
Загальний обсяг надходження
позабюджетних коштів
(тис.грн.), у т.ч. кошти,
отримані за:
навчання
виробничу діяльність
оренду приміщень і майна
інші надходження

2011

Дані по рокам
2012
2013

2014

2015*

30382,33

36729,63

40711,86

43920,98

28172,85

37827,95

38341,84

40988,90

41378,33

48774,61

37329,52
314,30
169,41
14,69

37899,92
392,48
34,13
16,32

40175,40
589,07
221,11
3,33

40278,87
629,50
469,64
0,31

47806,92
558,40
408,45
0,84
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№
п/п

3.

2011

2012

2013

2014

2015*

30382,25

36729,66

40711,86

43920,98

28172,85

17760,14
7288,50

23110,56
8663,60

23573,54
9397,00

25155,83
9416,10

16848,00
6721,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36,00

83,00

0,00

0,00

0,00

господарські та комунальні
витрати разом

1158,93

523,47

2028,07

2005,54

658,43

Витрачання позабюджетних
коштів (тис.грн.) у т.ч. на:

122380,56

43060,91

29839,07

27057,58

27500,94

12302,55
0,00

16857,27
0,00

18952,70
0,00

19132,56
0,00

16404,84
0,00

1726,00

6581,00

240,00

0,00

567,70

120,00

438,00

180,00

168,00

17,40

10533,09

11314,31

5380,40

4022,46

4392,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Витрачання бюджетних коштів
(тис.грн.) у т.ч. на:
заробітну плату
стипендію студентам
придбання обладнання та
інвентарю
придбання навчальної і
наукової літератури

4.

заробітну плату
стипендію студентам
придбання обладнання та
інвентарю
придбання навчальної і
наукової літератури
господарські та комунальні
витрати разом

5.

Дані по рокам

Показник

наявність заборгованості
(всього, тис.грн.)
з заробітної плати
зі стипендії
за комунальні послуги
електроенергію

*дані станом на 01.11.2015 р.
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15. ДОТРИМАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ
ДІЯЛЬНОСТІ АКАДЕМІЇ

Херсонська державна морська академія проводить свою діяльність на
засадах неухильного дотримання законодавства під час навчально-виховного
процесу та господарської діяльності.
Особлива увага приділена усвідомленню трудовим колективом
неможливості допущення порушень положень та норм Закону.
Вказане досягається шляхом забезпечення єдності політики у сфері
управління якістю і поставлених задач, дотримання вимог законодавства
України, держаних стандартів вищої освіти у освітньому процесі та
господарській діяльності, персональної відповідальності співробітників за
виконання своїх посадових обов’язків, вдосконалення механізму управління
якістю академії, а також підвищення кваліфікації викладацького складу,
адміністративного та обслуговуючого персоналу академії та її структурних
підрозділів, систематичного проведення внутрішніх семінарів з актуальних
питань законодавства.
Так, яскравим прикладом реалізації зазначених вище заходів є
проведення у академії заходів правового та виховного характеру, прийняття
працівниками відділу кадрів, бухгалтерії, юридичного відділу, відділу
охорони

праці

участі

у

всеукраїнських

семінарах,

пов’язаних

з

адміністративно-господарською діяльністю академії.
Реалізація проголошеної політики у сфері забезпечення дотримання
законодавства забезпечується наявністю та ефективним використанням
необхідних ресурсів, а саме:
– належної організаційної структури, яка забезпечує унеможливлення
зловживання посадовими обов’язками;
– чіткого визначення повноважень і відповідальності співробітників;
– актуалізованого фонду законодавчих і нормативних документів у
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сфері діяльності академії;
– комплексу

задокументованих

положень,

процедур

та

форм

документів.
У

2015

році

діяльність

академії

неодноразово

перевірялась

правоохоронними та контролюючими органами. За звітний період жодної
посадової

особи

навчального

закладу

не

було

притягнуто

до

адміністративної, кримінальної відповідальності, пов’язаної з виконанням
своїх посадових обов’язків.
Всі

звернення

громадян

належним

чином

реєструвались.

За

необхідністю проводились службові розслідування та у встановлений
законодавством термін заявникові повідомлялося про результати розгляду .
Продовжено роботу, пов’язану з протидією проявам корупції та
хабарництва.
Здійснення вказаних заходів відбувається виключно на засадах норм
чинного законодавства та затвердженого вченою радою академії «Плану
протидії проявам корупції та хабарництва у ХДМА» на календарний рік.
З метою недопущення (запобігання) виникнення проявів корупції
керівництво академії здійснює контроль:
– систематично та має регулярний характер;
– всебічно – охоплює всі питання та напрямки роботи;
– шляхом перевірки роботи не тільки тих працівників, які мають слабкі
результати роботи, а й тих, що мають добрі результати;
– об'єктивно, тобто виключає упередженість;
– гласно, а результати контролю та службових перевірок відомі тим
особам, які підлягали контролю;
– результативно (дієво), тобто в залежності від результатів контролю
вживаються відповідні заходи.
Особливу увагу приділено профілактичній роботі виховного і
роз’яснювального характеру, а також іншим засобам впливу на працівників
та осіб, що навчаються, з метою недопущення вчинення ними корупційних
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дій. Виконання даного завдання включає в себе ряд заходів, а саме:
проведення семінарів за участю курсантства та працівників, систематичне
проведення зборів, оперативних нарад серед працівників та курсантів
(студентів та учнів) з роз’яснення норм діючого законодавства, необхідності
суворого дотримання вимог нормативних актів, що регламентують порядок
діяльності академії та її структурних підрозділів, розміщення агітаційних
матеріалів щодо упередження хабарництва та корупції тощо.
На виконання організаційно-управлінських заходів з протидії корупції,
основна увага приділялася неухильному дотриманню законодавчих вимог в
організації освітнього процесу і діяльності академії. Прикладом такої роботи
було затвердження регламенту роботи академії на 2015р., залучення
працівників юридичного відділу до перевірки документів абітурієнтів, що
вступали на пільговій основі до академії, проведення додаткового аналізу
експертизи випускних робіт, забезпечення прозорості «вступної кампанії» в
засобах масової інформації, надання юридичним відділом безкоштовної
правової
підрозділів

допомоги

працівникам

необхідними

академії,

спеціалізованими

забезпечення

структурних

періодичними

виданнями,

нормативно-правовими актами.
Слід зауважити, що в Херсонській державній морській академії та її
структурних підрозділах, як того вимагає Закон України «Про запобігання
корупції» від 14.10.2014 р. № 1700-VII, підготовлено та направлено до
Міністерства освіти і науки України пакет документів з приводу погодження
кандидатури на виконання обов’язків особи з питань запобігання та
виявлення корупції.
Додатково створено постійно діючу комісію з питань запобігання та
виявлення корупції у академії та її структурних підрозділах – Морському
коледжі та Професійно-морському ліцеї.
Залучення курсантів та працівників до боротьби з проявами
хабарництва та корупції здійснювалось також за допомогою соціального
контролю. До нього можна віднести, зокрема, врахування громадської думки,
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очікувань, оцінки і думки про дотримання діючих норм, що формуються в
навчальному закладі через призму громадського контролю профспілковою
організацією, врахування думки студентського самоврядування, роботи
«скриньок довіри» та «телефонів довіри», особистий прийом працівників
керівництвом академії, проведення анонімного анкетування серед курсантів
тощо.
Високий рівень правової роботи

підтверджено виїзною перевіркою

Головного управління юстиції у Херсонській області стану правової освіти в
Херсонській державній морській академії, зокрема, в академії робота
адміністративного та науково-педагогічного персоналу у сфері забезпечення
стану правової освіти відповідає вимогам законодавства.
В свою чергу, неухильність дотримання законодавства у сфері
діяльності ХДМА буде продовжено з урахуванням вимог нового Закону
України «Про вищу освіту».

173

16. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ У
ХЕРСОНСЬКІЙ ДЕРЖАВНІЙ МОРСЬКІЙ АКАДЕМІЇ

Для

суспільства

в

цілому

проблема

підготовки

успішних

професіоналів, раціонального їхнього використання, проблема ефективності
праці важлива з погляду розвитку суспільства, використання його ресурсів.
Тому призначенням системи професійної орієнтації повинна бути не
лише підготовка учнівської молоді до вибору майбутньої професії, а й
формування у старшокласників спрямованості на майбутній професійний
успіх

як

головного

вектора

суб'єкта

професійного

самовизначення

особистості.
З метою забезпечення єдиного підходу, скоординованої діяльності та
ефективної організації профорієнтаційної роботи у Херсонській державній
морській академії було розроблено та затверджено:
- план з організації профорієнтаційної роботи академії за навчальними
роками;
- положення про профорієнтаційну роботу ХДМА;
- положення про комісію з питань організації профорієнтаційної роботи
академії;
- склад комісії з питань організації профорієнтаційної роботи.
З метою організації профорієнтаційної роботи та інформування
населення щороку проводяться наступні заходи:
- Моніторинг вступу та подання заяв абітурієнтами з міста, області та
інших регіонів до академії та її структурних підрозділів. Аналіз проведеного
моніторингу показав, що найбільша кількість абітурієнтів була переважно з
Херсонської, Миколаївської, Одеської, Донецької, Дніпропетровської та
Запорізької областей. Але слід зазначити, що враховуючи політичні
обставини в країні, зменшилась кількість вступників з АР Крим на 35%,
позитивно збільшилась кількість вступників (на 43%) з Вінницької,
Житомирської, Київської, Харківської областей. значно розширилась
географія вступників, а саме: Волинської, Івано-Франківської, Луганської,
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Львівської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької та Чернівецької
областей.

- Аналіз мережі загальноосвітніх навчальних закладів міста Херсона та
області з уточненням контингенту хлопців 9-11 класів.
За статистикою у 2013-2014 навчальному році випускників (учнів 9, 11
класів) у порівняні з минулим роком зменшилось на 25%, у 2014-2015 – на
30%, у 2015-2016 – на 32%.
- Направлено листи-подяки педагогічним колективам загальноосвітніх
навчальних

закладів

випускники

яких

зараховані

до

курсантсько-

студентського складу академії та морського коледжу.
- Укладено угоду про співпрацю Херсонської державної морської
академії з Херсонським дитячим-юнацьким клубом моряків і річковиків
Херсонської міської ради.
- Скореговано план спільних заходів Херсонської державної морської
академії та управління освіти Херсонської міської ради щодо військовопатріотичного виховання учнівської молоді, профорієнтаційної роботи та
популяризації морських професій.
- Виготовлено буклети для учнів 9, 11 класів щодо умов прийому до
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Херсонської державної морської академії та її структурних підрозділів.
- На виконання Указу Президента України від 30.09.2010р. № 927 «Про
заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і
талановитих дітей та молоді» та з метою забезпечення організації і
координації науково-дослідницької діяльності учнів, створення умови для їх
інтелектуального,

духовного,

творчого

розвитку

та

професійного

самовизначення, сприяння нарощуванню наукового потенціалу країни
протягом трьох років на базі Херсонської державної морської академії
проходить урочисте відкриття міського відділення Малої академії наук
України, та І і ІІ етапи Всеукраїнського конкурсу-захисту науководослідницьких робіт учнів-членів МАН України (за секціями):
2013/2014
2012/2013

2014/2015
(І семестр)
Астрономія та
астрофізика

математика

Астрономія
та
астрофізика

Географія та
Ландшафтознавство
Українська
мова

Географія та
Ландшафтоз
навство

фізика

Англійська
мова

- 8 вересня 2015 року на базі академії проходив Всеукраїнський
семінар-практикум керівників територіальних відділень Малої Академії Наук
України «Формування сучасної моделі територіального відділення МАН
України в умовах реформування освіти і децентралізації влади».
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Під час проведення семінарів-практикумів для керівників відділень МАН

З метою профорієнтації та збагачення духовності підростаючого
покоління, утвердження засад державної молодіжної політики з виховання
молоді, розвитку і впровадження новітніх традицій українського народу, для
сприяння виявлення і підтримки талановитої молоді продовжено проведення
творчих дитячих конкурсів:
- міські змагання з морського багатоборства (жовтень-листопад);
- конкурс дитячого малюнку

«Тільки

сміливі підкорюють моря»

(грудень);
- пісенний конкурс «Музична феєрія моря» (березень-квітень);
- обласні змагання учнівської молоді з судномодельного спорту на базі
комунального закладу «Центр науково-технічної творчості учнівської
молоді» Херсонської обласної ради за підтримки ХДМА (червень);

ЗАЛУЧЕННЯ УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДО УЧАСТІ У ТВОРЧИХ
КОНКУРСАХ ХДМА
900
800
700
600
500
400
300
200
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0

780

453

39
"Ті льки смі ливі
пі дкорюють моря"

60

100 118 100

155 175 155 185

"Музична феєрі я моря" Морське ба гатоборство
2011

2012

177

2013

2014

74

88

100

96

Змага ння з
судномодельного спорту

- Протягом листопада – квітня в загальноосвітніх навчальних закладах
міст

Херсона,

Миколаєва

та

Херсонської

області

були

проведені

профорієнтаційні бесіди.
- Направлено

профорієнтаційні

матеріали

до

загальноосвітніх

навчальних закладів Херсонської області та обласних центрів України:
Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської,
Івано-Франківської, Кіровоградської, Київської, Луганської, Львівської,
Миколаївської, Сумської, Тернопільської, Черкаської, Хмельницької та АР
Крим.
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З метою формування єдиного освітнього простору в Україні, залучення
суспільного інтересу до морської освіти та презентації впровадження
інноваційних досягнень Херсонської державної морської академії в освітній
сфері, представники академії прийняли участь:
1.

Міжнародний
форум-виставка
«Освіта, підготовка
і працевлаштування
моряків»

2.

V виставкапрезентація
«Інноватика в
сучасній освіті»

3.

Міжнародна
спеціалізована
виставка «Освіта та
кар’єра – 2014» та
виставка
закордонних
навчальних
закладів

23–24 квітня
2014 року,
м. Одеса,
виставковий
комплекс
Одеського
порту
21–23 жовтня
2014 року,
м. Київ,
Палац дітей та
юнацтва

Одеська
національна
морська
академія,
виставковий
центр
«Одеський дім»
Міністерство
освіти і науки
України,
Національна
академія
педагогічних
наук України та
компанія
«Виставковий
світ»

13–15
листопада 2014
року,
м. Київ,
Національний
центр ділового
та культурного
співробітництва

Міністерство
освіти і науки
України,
Національна
академія
педагогічних
наук України та
Товариство
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Диплом учасника
виставки

Дипломом лауреата
конкурсу І ступеня
у номінації
«Інноваційні
технології
професійної
діяльності
працівників
психологічної
служби»,
Дипломом за
активну діяльність з
інноваційного
оновлення змісту
національної
освіти»
Гран-Прі у
номінації
«Науково-дослідна
діяльність
навчального
закладу»

«Освіта за
кордоном»

«Український
дім»

«Знання
України»

4.

VІ Міжнародна
виставка «Сучасні
заклади освіти –
2015»

12–14 березня
2015 року,
м. Київ,
Палац дітей та
юнацтва

Міністерство
освіти і науки
України,
Національна
академія
педагогічних
наук України та
компанія
«Виставковий
світ»

5.

Міжнародна
виставка «Освіта та
кар’єра»

16–18 квітня
2015 року,
м. Київ,
Український
дім

6.

ІІІ Міжнародний
форум «Освіта,
підготовка та
працевлаштування
моряків»

22–23 квітня
2015 року,
(Морський
вокзал
Одеського

Міністерство
освіти і науки
України,
Національна
академія
педагогічних
наук України та
товариство
«Знання»
України
Одеська
національна
морська
академія і
виставковий
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Гран-Прі «Лідер
міжнародної
діяльності» ( у
рейтинговому
виставковому
конкурсі), Золота
медаль у номінації
«Сучасний заклад
як соціокультурний
осередок
громадянськопатріотичного
виховання дітей та
студентської
молоді», Диплом за
творчу працю з
підвищення якості
національної освіти
та Почесна грамота
ректору ХДМА
В. Ф. Ходаковському
за вагомий
особистий внесок і
плідну
організаторську
діяльність з
модернізації та
оновлення галузі
освіти.
Почесне звання
«Лідер вищої освіти
України»,
Гран-Прі у
номінації
«Компетентнісний
підхід в освітній
діяльності вищої
школи»
Диплом за активну
участь у заходах в
рамках виставки

7.

VІІ міжнародний
форум «Інноватика
в сучасній освіті»

морського
торговельного
порту)

центр
«Одеський дім»

20–22 жовтня
2015 року,
м. Київ,
Палац дітей та
юнацтва

Міністерство
освіти і науки
України, Національна академія
педагогічних
наук України та
компанія
«Виставковий
світ»
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Переможці
національного
конкурсу
«Електронний
освітній ресурс»
Видатні науковопрактичні досягнення в освіті «Вища
математика для
майбутніх
мореплавців»,
Почесний диплом
лауреата –
Доброштан О. О.,
асистент кафедри
природничо-наукової підготовки
ХДМА за
навчальнометодичний
комплекс «Вища
математика для
майбутніх
мореплавців»,
Диплом за активне
впровадження
інноваційних
технологій у процес
навчання і
виховання»
Професійноморському ліцею –
Диплом лауреата
конкурсу І ступеня
у номінації
«Вектори
інноваційного
розвитку системи
професійно –
технічної освіти»,
Диплом за активне
впровадження
інноваційних
технологій у процес

навчання і
виховання»,
Подяка ректору
Ходаковському В. Ф.
за наполегливу
працю та системну
організаторську
діяльність з
інноваційного
оновлення
національної освіти

- Розміщено інформацію про навчальний заклад на сайтах «Освіта в
Україні» та на освітньому порталі «СвітЕду».
- На офіційному сайті ХДМА постійно оновлюється інформація щодо
Правил прийому, проведення Днів відкритих дверей та іншої інформації,
пов’язаної зі вступною кампанією. Оформлено постійнодіючий стенд з
інформаційними матеріалами для абітурієнтів.
З метою інформування населення на сторінках місцевих газет, а також
у газетах Миколаївської, Одеської, Вінницької областей, АР Крим розміщено
інформацію про ХДМА та її структурні підрозділи, подано матеріали до
газетних випусків довідника «Абітурієнт», розміщено оголошення про
проведення Дня відкритих дверей.
Розміщено інформацію на сайті та в журналі «Довідник абітурієнта
України», на сторінках видання Асоціації вищих та професійних навчальних
закладів України, у Довіднику вищих навчальних закладів України,
щорічного тематичного довідника «Куда пойти учиться?».
Питання популяризації морських професій та вступної кампанії щороку
висвітлюється в передачах місцевих телеканалів «Скіфія» в телепрограмі
«Ранковий гість» та «Молодіжний канал», регіональному Херсонському
«Першому каналі суспільного мовлення «КРАТУ».
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Аналіз
співпраці із засобами масової інформації
5
щодо вступної кампанії
4

4
3

6
5
4

3

2 2

3
2

3

2 2 2

2012

2013

2014

2015

довідник абітурієнта

2

5

4

3

газети регіональні

2

3

2

6

газети місцеві

4

4

2

5

TV

3

2

2

3

Разом з працівниками історичного музею академії проведено екскурсії
для учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста Херсона, області та
інших областей України.
м.Херсон
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Херсонська
область
інші обл.
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80
60
40
20
0
2012
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- Відповідно до плану-регламенту роботи щорічно проводяться Дні
відкритих дверей:
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Дні відкритих дверей
(кількість абітурієнтів)
250
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квітень
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2013
2014

травень
2015

В рамках днів відкритих дверей працює психологічна служба.
Психологи академії, морського коледжу та професійно-морського ліцею
надають консультації абітурієнтам та їх батькам щодо сформованості
професійного самовизначення особистості стосовно обраної майбутньої
спеціальності.

Під час проведення днів відкритих дверей
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16.1. Результати вступної кампанії

Для організації прийому і формування контингенту курсантів
(студентів) Херсонської державної морської академії наказом ректора від
23.12.2014р. № 340 «Про склад Приймальної комісії на 2014 рік» була
створена приймальна комісія у складі 14 осіб.
У

своїй

діяльності

приймальна

комісія

керувалася

наказом

Міністерства освіти і науки України від 15.10.2014 № 1172 «Про
затвердження Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів
України в 2015 році», та наказом Міністерства освіти і науки, молоді і спорту
України від 9.01.2013р.за № 12 «Про затвердження Примірного положення
про приймальну комісію вищого навчального закладу України», Правилами
прийому

до

Херсонської

державної

морської

академії

на

2015рік,

затвердженими вченою радою від 03.12.2014року протокол №4.
Наказом № 38 від 03.02.2015 року були створені фахові атестаційні
комісії і предметні екзаменаційні комісії, наказом № 101 від 19.03.2015 року
була призначена апеляційна комісія, наказом № 86 від 10.03.2015 року був
призначений персональний склад технічного секретаріату приймальної
комісії.
Приймальною комісією була виконана наступна робота:
Розроблено й затверджено:
- Правила прийому до Херсонської державної морської академії на
2015 рік;
- Положення про приймальну комісію;
- Положення про апеляційну комісію;
- Процедура прийому документів;
- Процедура проведення вступних випробувань;
- Процедура розгляду апеляцій;
- критерії оцінювання знань та загальні вимоги до організації і
проведення вступних випробувань для зарахування на навчання за освітньо185

кваліфікаційним рівнем «бакалавр» за скороченою програмою підготовки (на
базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»);
- критерії оцінювання знань та загальні вимоги до організації і
проведення вступних випробувань для зарахування на навчання за освітньокваліфікаційним рівнем «спеціаліст» (на базі освітньо-кваліфікаційного рівня
«бакалавр»);
- критерії оцінювання знань та загальні вимоги до організації і
проведення вступних випробувань для зарахування на навчання за освітньокваліфікаційним рівнем «магістр» (на базі освітньо-кваліфікаційних рівнів
«бакалавр», «спеціаліст»);
- програми вступних випробувань з української мови та літератури,
математики, фізики;
- програма співбесіди з математики;
- програми вступних випробувань з фахової підготовки.
- програми вступних випробувань з англійської мови для зарахування
на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр».
Своєчасно складено розклад консультацій, вступних випробувань,
співбесід.
Виготовлено бланки необхідної документації та екзаменаційних
матеріалів, відповідно до форм затверджених наказом Міністерства освіти і
науки України від 02.07.2015 № 705.
Під час вступної кампанії приймальна комісія працювала на засадах
демократичності

й гласності,

керуючись принципами

прозорості

та

відкритості відповідно до законодавства України. На інформаційних стендах
було розміщено нормативно-правові документи, які регламентували роботу
приймальної комісії, телефони гарячої лінії, своєчасно оприлюднювались
рейтингові списки, результати вступних випробувань, рекомендації та накази
щодо зарахування абітурієнтів. Особливістю вступної кампанії 2015 року,
порівняно з попередніми роками, цьогорічна вступна кампанія має декілька
суттєвих відмінностей, серед яких:
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-

Сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання тільки 2015 року;

-

Обчислення конкурсного балу, до кожної зі складових якого були

застосовані вагові коефіцієнти;
-

Запровадження пріоритетності (рейтингування) поданих заяв та

автоматизована система надання рекомендацій до зарахування на місця
державного замовлення, що проходило в один етап.
-

Бал атестату зі школи враховувався, і переводився за двохсотбальною

шкалою. Однак, вага атестату є значно меншою, аніж решти компонентів
конкурсного балу.
За період вступної кампанії з 06.07.15 р. по 06.08.15 р., до приймальної
комісії було подано 2046 заяв, а саме: на денну форму навчання – 1203 заяви,
на заочну форму навчання – 862 заяв.
Форма
навчання

СВ

денна

заочна

СМ

денна

заочна

курс

Подано
заяв

І

274

45

49

ІІ

7

-

7

Ісп

180

15

93

V

90

33

41

М
М сп

16

5

2

І

9

-

5

ІІ
Ісп

91
312

-

85
137

V

87

-

74

І

203

30

20

ІІ

4

-

2

Ісп
V
М
М сп
І
ІІ

119
45
17
4
5
36

392

10
15
3
-

180

-

71
22
4
3
3
33

Ісп

170

292

-

98

204

2

68

V

Всього

567

499

81
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Зараховано
бюджет контракт

Всього

290

301

І
ІІ
Ісп
V
М
І
ІІ

147
1
41
26
10
2
22

Ісп
V
ВСЬОГО

26
21

ЕМ

денна

заочна

225

71

15
5
10
2
-

6
32
5
3
20

-

22
18

78

60

2046

1113

У порівнянні з минулими роками:
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Прийом до академії громадян України на денну форму навчання на базі
повної загальної середньої освіти здійснювався переважно на основі
сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), що для академії є
продовженням позитивної тенденції на забезпечення об’єктивності і
прозорості вступної кампанії та конституційних прав на рівний доступ до
вищої освіти.
Всі сертифікати, надані до приймальної комісії, були перевірені за
допомогою інформаційної системи Єдиної державної електронної бази з
питань освіти.
Конкурсна ситуація на місця державного замовлення денної форми
навчання:
Курс
І
Ісп
V
М

професійне спрямування, спеціальність
СВ
СМ
ЕМ
6,2
12
2,6
5

6,9
11,9
2,7
3,2
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9,9
8,8
3
7

Конкурсна ситуація на місця державного замовлення заочної форми
навчання:
Курс

професійне спрямування, спеціальність
СВ
СМ
ЕМ
35
державне замовлення не надано, конкурсна
ситуація на місця за кошти фізичних або юридичних осіб:

V
Ісп

2,3

1,7

1,2

державне замовлення на СВ і ЕМ не надано, конкурсна
ситуація на місця за кошти фізичних або юридичних осіб:
-2
-1,4
-4

V

Вступні випробування проходили відповідно до Процедури проведення
вступних випробувань та п. ІV. Організація та проведення вступних
випробувань Положення про приймальну комісію ХДМА.
Для вирішення спірних питань, які виникли під час проведення
вступних випробувань і розгляду апеляцій абітурієнтів була створена
апеляційна комісія. Слід зазначити, що в цьому році до апеляційної комісії
звернень від вступників не надійшло. У порівнянні з минулим роком:
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

СВ
СМ
ЕМ

2012

2013

2014

2015

Проведено моніторинг вступу на ІІ курс(особи, які здобули базову або
повну вищу освіту, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за
іншим напрямом підготовки) до Херсонської державної морської академії у
2015році:
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не
морські
ВНЗ

всього

не
морські
ВНЗ

заочна
форма
навчання

всього

91 91
36 34
22 22
149 147

денна
форма
навчання

зараховано

7
3
10

не
морські
ВНЗ

7
4
1
12

з них

заочна
форма
навчання
всього

не
морські
ВНЗ

98
40
23
161

денна
форма
навчання
всього

всього подано заяв

спеціальність

СВ
СМ
ЕМ
Всього

з них

92
35
20
147

7
2
9

7
2
9

85
33
20
138

85
31
116

Результати прохідних балів по денній та заочній формам навчання:
Форма
Форма
Професійне
Мінімальний Максимальний
Курс
навчання оплати
спрямування
бал
бал
СВ
169
197
Бюджет
СМ
158
188
ЕМ
146
181
Денна
СВ
110
168
Контракт
СМ
115
158
ЕМ
120
140
І
СВ
Бюджет
СМ
ЕМ
Заочна
СВ
118
176
Контракт
СМ
153
153
ЕМ
СВ
Бюджет
СМ
ЕМ
Денна
СВ
124
180
Контракт
СМ
151
162
ЕМ
142
142
ІІ
СВ
Бюджет
СМ
ЕМ
Заочна
СВ
100
190
Контракт
СМ
124
190
ЕМ
124
165
СВ
24
27
Бюджет
СМ
21
25
Ісп
Денна
ЕМ
27
28
Контракт
СВ
14
24
190

1. Випускники середньої загальноосвітньої школи, які нагороджені

23

191

2

7

-

2

заочна

За кошти
фізичних та
юридичних
осіб
денна

заочна

За кошти
державного
бюджету

денна

денна форма

Назва показника

заочна форма

Магістр

СМ
14
21
ЕМ
10
27
СВ
Бюджет
СМ
ЕМ
Заочна
СВ
Контракт
СМ
16
27
ЕМ
10
24
СВ
3,2
4,6
Бюджет
СМ
3,0
4,8
ЕМ
3,4
4,8
Денна
СВ
3,0
3,0
Контракт
СМ
3,0
3,0
ЕМ
3,0
3,2
V
СВ
Бюджет
СМ
4,2
4,6
ЕМ
Заочна
СВ
Контракт
СМ
3,0
4,0
ЕМ
3,0
3,8
СВ
8,4
9,4
Бюджет
СМ
7,2
8,8
На базі
ЕМ
8,6
9
ОКР
СВ
6,4
7,0
бакалавр
Контракт
СМ
6,0
7,0
ЕМ
6,2
8,4
СВ
Бюджет
СМ
На
базі
ЕМ
ОКР
СВ
спеціаліст
Контракт
СМ
6,2
8,8
ЕМ
Результат прийому у 2015 році до Херсонської державної морської
академії:
Подано
Зараховано
заяв
(осіб)

2

2.
3.

4.

5.

6.

7.

золотою(срібною) медаллю
Вступники, що отримали диплом з подано заяв – 87
відзнакою
Діти сироти та діти, позбавлені
23
6
батьківського піклування, а також
особи з їх числа, віком до 23 років
Особи, яким Законом України «Про
3
3
підвищення
престижності
шахтарської праці» надано право на
вступ до ВНЗ поза конкурсом
Особи, яким Законом України "Про
4
статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту" надано право на
вступ до вищого навчального закладу
поза конкурсом.
Призери Всеукраїнських учнівських
1
1
олімпіад з базових дисциплін та
Чемпіони України з видів спорту.
Громадяни України, звільнені зі
1
1
строкової військової служби в рік
вступу до ВНЗ

-

4

-

-

-

-

1

-

3

-

1

-

1

1

Моніторинг вступу абітурієнтів пільгових категорій
60
50
40
30
20
10
0
випускники шкі л, які
на городжені
золотою(срі бною)
меда лями
2 010р.

випускники, що
отримали диплом з
ві дзна кою
2 011р.

Ді ти сироти та ді ти,
позба влені ба тьк.
пі клування

2 012р.

2 013р.

2014

і нші пі льгові ка терогі ї

2015

Проаналізувавши кількість поданих заяв, можна зазначити що, серед
абітурієнтів

першого

курсу

однаково

популярними

є

спеціальності

судноводіння та експлуатація суднових енергетичних установок. Також
необхідно підкреслити, що у порівнянні з минулими роками, збільшилась на
53%

кількість

вступників

на

спеціальність

електрообладнання та засобів автоматики.
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експлуатація

суднового

За результатами моніторингу міграційних потоків за освітнім фактором
окреслена географія вступників, а саме: Донецької, Дніпропетровської,
Житомирської,

Запорізької,

Кіровоградської,

Київської,

Львівської,

Луганської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Черкаської,
Хмельницької областей та АР Крим.
Результати прийому до Морського коледжу
Херсонської державної морської академії
Спеціальність

5.07010401 "Судноводіння
на морських шляхах"
5.07010403 "Експлуатація
суднових енергетичних
установок"
5.05120103 "Монтаж і
проектування суднових
машин і механізмів"
5.07010407 "Експлуатація
електрообладнання і
автоматики суден"
5.05120104 "Монтаж і
обслуговування
електроустаткування
суднового
електрообладнання"
5.05050202 "Обслуговування
верстатів з програмним
управлінням і
робототехнічних
комплексів"
5.05050401 "Зварювальне
виробництво"
5.05120101
"Суднокорпусобудування"

РАЗОМ

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

ліцензо
ваний
обсяг

бюджет

контракт

ліцензо
ваний
обсяг

бюджет

контракт

277

75

170

391

14

90

231

50

130

288

9

60

86

21

1

-

-

-

161

50

45

199

5

29

84

20

0

-

-

-

84

20

0

-

-

-

135

25

1

-

-

-

86

22

0

-

-

-

1144

283

347

878

28

179
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17. РОБОТА ЦЕНТРУ ДОВУЗІВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ

За 180-річну історію існування Херсонська державна морська академія
завжди реалізовувала стратегію випереджального розвитку, а за останні 5
років загальними зусиллями колективу академії виконано значну роботу щодо
перетворення закладу в авторитетний регіональний центр з підготовки
висококваліфікованих морських фахівців, осередок розвитку науки, культури і
духовності.
Центр довузівської підготовки – структурний підрозділ Херсонської
державної морської академії, метою якого є надання додаткових освітніх
послуг із питань підготовки до вступу учнів загальноосвітніх навчальних
закладів, перш за все, міста Херсона та області до Морського коледжу – учнів
9 класу, до Херсонської державної морської академії та складання ЗНО-2015 –
учнів 11 класів. Таким чином, центр довузівської підготовки бере
безпосередню участь у формуванні майбутнього контингенту курсантів
Морського коледжу і академії.
Навчальні заняття у Центрі довузівської підготовки розпочалися 14
жовтня 2014 року і проводились до 30 травня 2015 року у навчальному
корпусі Херсонської державної морської академії № 4 за адресою: 40 років
Жовтня, 25.
Підготовка слухачів для вступу до академії здійснювалася на базі повної
загальної середньої освіти (11 клас) за навчальними дисциплінами, які були
затверджені Правилами прийому до Херсонської державної морської академії
на 2014-2015 навчальний рік, а саме: українська мова та література,
математика, фізика.
Слухачі центру довузівської підготовки вступали на навчання за
освітньо-кваліфікаційним

рівнем

«бакалавр»

за

напрямом

«Морський та річковий транспорт», професійне спрямування:
- Судноводіння;
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підготовки

- Експлуатація суднових енергетичних установок;
- Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики.

Перший випуск слухачів центру довузівської підготовки (11 клас)

Підготовка слухачів для вступу до Морського коледжу Херсонської
державної морської академії на основі базової середньої освіти (9 клас)
здійснювалася за навчальними дисциплінами:
- українська мова;
- математика.
Слухачі Центру довузівської підготовки вступали на навчання до
Морського

коледжу

за

освітньо-кваліфікаційним

рівнем

«молодший

спеціаліст» за спеціальностями:
- Судноводіння на морських шляхах;
- Експлуатація суднових енергетичних установок;
- Експлуатація електрообладнання та автоматики суден;
- Монтаж і проектування суднових машин і механізмів;
- Монтаж електроустаткування суднового електрообладнання;
- Суднокорпусобудування;
- Зварювальне виробництво;
- Обслуговування верстатів з програмним управлінням та робототехнічних
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комплексів.
На базі повної загальної середньої освіти (11 клас) слухачі Центру
довузівської підготовки вступали на навчання до Морського коледжу на
конкурсній основі за сертифікатами Українського центру оцінювання якості
освіти 2015 року за навчальними дисциплінами: українська мова та література,
математика.

Випуск слухачів центру довузівської підготовки (9 клас)

Заняття проводили досвідчені викладачі відповідно до програм –
вчителі вищої категорії, вчителі-методисти, заслужений учитель України,
кандидат наук.
У 2014-2015 навчальному році успішно закінчили та отримали
свідоцтва про закінчення навчання у Центрі довузівської підготовки
Херсонської державної морської академії слухачі 9 класу – 62 особи; 11
класу – 34 особи.
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18. РОБОТА ЦЕНТРУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ТА
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Центр післядипломної освіти і підвищення кваліфікації розпочав свою
роботу з вересня 2015 року, отримавши дозвіл на здійснення освітньої
послуги з підвищення кваліфікації фахівців командного складу морських
суден за напрямом «Морський та річковий транспорт», з ліцензованим
обсягом підготовки 1000 осіб.
Для якісного функціонування роботи центру була розроблена,
затверджена та введена в дію відповідна документація (журнали реєстрації
слухачів і видачі свідоцтв, журнал реєстрації занять, особові картки слухачів
та ін.).
Відповідно до наказу Міністерства інфраструктури України від
02.02.2015 р. № 25, центр післядипломної освіти і підвищення кваліфікації
включено в «Перелік схвалених навчально-тренажерних закладів, підготовка
яких

відповідає

вимогам

Міжнародної

конвенції

про

підготовку

і

дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з поправками та
національними вимогами».
Заняття на курсах підвищення кваліфікації ведуть висококваліфіковані
викладачі випускових кафедр з числа докторів та кандидатів наук, а також
фахівців морської галузі (капітани далекого плавання, старші механіки,
електромеханіки І розряду).
В 2015 році на базі центру післядипломної освіти та підвищення
кваліфікації пройшли підвищення кваліфікації 219 осіб командного складу
морських суден. З них:
Судноводії рівня управління – 63 особи, рівня експлуатації – 45 осіб.
Суднові механіки рівня управління – 60 осіб, рівня експлуатації – 33
особи.
Суднові електромеханіки – 18 осіб.
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Це фахівці морської галузі, які проживають в Херсоні, Маріуполі,
Одесі, Севастополі, Донецьку, Києві, Полтаві, Миколаєві.
Інформація про видані свідоцтва своєчасно подавалася до Єдиного
Державного Реєстру документів моряків України.

Ректор Херсонської державної
морської академії

В. Ф. Ходаковський
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