








РЕЦЕНЗІЯ-ВІДГУК

на освітньо-наукову програму підготовки докторів філософії з управління 
судновими технічними системами і комплексами, за спеціальністю 271 -  

«Річковий і морський транспорт (Управління судновими технічними системами
і комплексами)»

Морські перевезення та пов’язана з ними інфраструктура -  стрімко 
зростаюча галузь світової економки, яка потребує висококваліфікованих кадрів 
не тільці для експлуатації сучасних суден але і фахівців наукового спрямування 
здатних досліджувати та вирішувати складні задачі які виникають внаслідок 
структурних змін у галузі зокрема, та у сфері управління судновими 
технічними системами і комплексами в вчасності. Україністка держава вже 
протягом багатьох років займає ведучі позиції в світі з забезпечення світового 
торгівельного флоту високоякісними фахівцями різного спрямування. 
Підготовка фахівців з експлуатації судновими технічними системами і 
комплексів є складним процесом, який повинен гармонійно поєднувати 
освітню та наукову складові. Саме на підготовку майбутніх науковців здатних 
використовувати набуті компетентності в межах професійної діяльності 
науковця, дослідника, педагогічного працівника у сфері річкового та морського 
транспорту за напрямком управління судновими технічними системами і 
комплексами спрямована науково-освітня програма розроблена колективом 
науково-педагогічних працівників факультету суднової енергетики 
Херсонської державної морської академії. До складу проектної групи ввійшли 
висококваліфіковані фахівці кафедри експлуатації суднових енергетичних 
установок, які мають значний досвід як педагогічної так і наукової роботи.

Змістовна частина освітньо-професійної програми щільно корелюються з 
вимогами Міжнародної морської організації та інших світових організацій яки 
визначають пріоритетні напрямки розвитку галузі. На нашу думку, дана 
програма є достатньою і широко охоплює спектр знань, умінь, навичок, 
необхідних для здійснення професійно-наукової діяльності випускників як 
безпосередньо в установах які займаються експлуатацією суден торгівельного 
флоту, так і в науково-дослідних закладах та установах, які здійснюють 
управління технічною експлуатацією флоту, ведуть наукову та освітню 
діяльність у сфері морської індустрії.

З урахуванням вищесказаного вважаю, що освітня програма підготовки 
докторів філософії з управління судновими технічними системами і 
комплексами, за спеціальністю 271 -  Річковий та морський транспорт може 
бути рекомендована до запровадження та практичного використання.
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