
РЕЦЕНЗІЯ-ВІДГУК 
на освітньо-професійну програму «Управління судновими технічними 

системами і комплексами» для першого рівня вищої освіти за 
спеціальністю  271 Річковий та морський транспорт, кваліфікація 

бакалавр з управління судновими технічними системами і комплексами 
 
Представлена освітньо-професійна програма складено відповідно до 

стандарту вищої освіти за спеціальністю 271 «Річковий та морський 
транспорт» галузі знань 27 «Транспорт» для першого «бакалаврського» рівня 
вищої освіти із урахуванням вимог Міжнародної конвенції про підготовку і 
дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з поправками, а саме: 

- виконання вимог стандартів компетентності, встановлених 
правилами 111/1, ІІІ/2 Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування 
моряків та несення вахти 1978 року, з поправками; 

- виконання вимог щодо практичної підготовки, встановлених 
правилом 111/1 Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування 
моряків та несення вахти 1978 року, з поправками; 

- отримання здобувачем вищої освіти протягом необхідного стажу 
плавання систематичної практичної підготовки та досвіду стосовно виконання 
завдань, обов'язків та відповідальності вахтового механіка (інженера) з 
урахуванням керівництва, наведеного в розділі В-ІІІ/1 Кодексу з підготовки і 
дипломування моряків та несення вахти. 

Освітньо-професійна програма складає 240 кредитів ЄКТС (3 роки 
10 місяців) та включає всі види аудиторної та самостійної роботи здобувачів 
вищої освіти, практики і часу, що відводиться на контроль якості засвоєння 
здобувачами вищої освіти ОПП.  

Метою освітньо-професійної програми є набуття здобувачами вищої 
освіти знань, розумінь, умінь та інших компетентностей, необхідних для: 
зайняття посад осіб командного складу морських та річкових суден; роботи на 
підприємствах, установах та організаціях, що забезпечують експлуатацію 
флоту та безпеку судноплавства; продовження навчання на другому рівні 
вищої освіти. 

Програма має логічну структуру і достатнє змістове наповнення, 
охоплює необхідний обсяг професійної інформації, який повинен опанувати 
бакалавр вищої освіти, включаючи широкий спектр професійних знань. 
Програма спрямована на формування здатності здобувачів вирішувати 
практичні завдання, які входять до кола професійної діяльності. 

При формуванні цілей і програмних результатів навчання враховано 
позиції і потреби стейкхолдерів. Перелік освітніх компонентів, що 
забезпечують загальні та спеціальні (фахові) компетентності узгоджуються із 
заявленими цілями навчання. Освітні компоненти, що включені до освітньо-



професійної програми, складають логічну взаємопов'язану систему та 
дозволяють досягнути цілей і програмних результатів навчання.  

Освітньо-професійна програма передбачає високий рівень 
інформаційного, навчально-методичного та матеріально-технічного 
забезпечення освітнього процесу. Для формування та перевірки фахових 
компетенцій застосовуються лабораторне обладнання та тренажери (тренажер 
машинного відділення ХДМА; «Marine Automation and Control Systems 
Training» in Kherson Maritime Specialized Training Centre (KMSTC) at KSMA) 

Рецензована освітньо-професійна програма «Управління судновими 
технічними системами і комплексами» для першого рівня вищої освіти за 
спеціальністю 271 «Річковий та морський транспорт» має комплексний та 
цільовий підхід у підготовці бакалавра з управління судновими технічними 
системами і комплексами та може бути проваджена в Херсонській державній 
морській академії. 
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