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Відповідно до наказу Міністерства інфраструктури України 
від 07 жовтня 2014 р. № 491 «Про затвердження вимог до тренажерного та 
іншого обладнання, призначеного для підготовки та перевірки знань осіб 
командного складу та суднової команди», зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 24 жовтня 2014 р. за № 1325/26102 (далі – Вимоги), у разі 
видання нової редакції відповідного Модельного курсу ІМО навчально-
тренажерний заклад повинен внести відповідні корективи до робочих планів і 
програм підготовки у термін не більше шести місяців після видання такої нової 
редакції та направити їх на погодження до центрального органу виконавчої 
влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на 
морському і річковому транспорті. 

З метою виконання Вимог наголошуємо на необхідності внесення змін до 
робочих планів і програм підготовки відповідно до останньої редакції 
Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 
1978 року, з поправками та рекомендацій оновлених Модельних курсів ІМО. 
Робочі плани та програми підготовки просимо надіслати на розгляд та 
погодження строком до 01 травня 2022 року.

Крім того, у листі на погодження програм необхідно вказувати перелік 
програм за напрямами підготовки, що надсилаються.

Одночасно, надаємо перелік Модельних курсів ІМО, що були видані з 2017 
по 2019 роки.

Ураховуючи зазначене, надсилаємо для практичного використання в роботі 
рекомендації щодо розроблення робочих планів і програм підготовки згідно з 
вимогами Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та 
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несення вахти 1978 року, з поправками та рекомендаціями Модельних курсів 
ІМО.

Наголошуємо, що НТЗ повинен самостійно оновлювати навчальні програми 
відповідно до змін у міжнародному та національному законодавстві та 
направляти програми на погодження до Морської адміністрації.

Відповідно до Вимог необхідно вести журнали обліку проходження 
теоретичної та практичної слухачів, журнал реєстрації видачі свідоцтв. 
Дистанційна підготовка без особистої присутності слухачів в НТЗ не 
передбачена національним законодавством.

Зазначаємо, що наявність погоджених програм з дистанційної  підготовки 
не є підставою для НТЗ проводити теоретичну та практичну підготовку слухачів 
і потребують пере погодження.

 Підготовка слухачів дистанційно здійснюється лише на підставі Протоколу 
про відповідність, виданого Морською адміністрацією.

Надзвичайно важливою є чітка система організації дистанційної підготовки 
в НТЗ з метою демонстрації компетенцій відповідно до вимог Конвенції ПДНВ.

У зв’язку з епідеміологічною ситуацією у світі та з метою дотримання 
карантинних обмежень, Морська адміністрація надає змогу проводити 
теоретичну підготовку слухачів шляхом онлайн-занять через Zoom, Skype, 
Hangouts, Microsoft Teams тощо з веденням відповідних журналів теоретичної 
підготовки.

Практичну підготовку слухачі проходять з використанням матеріально-
технічної бази НТЗ з особистою присутністю.

Наголошуємо, що зміни до Вимог з урахуванням  необхідності дистанційної 
підготовки станом на 24.01.2022 розробляються.

Пропозиції щодо впровадження засобів дистанційного навчання з 
можливістю аутентифікації слухачів та методів оцінки компетенції прохання 
надсилати на: khussein@marad.gov.ua

Додаток: на 6 арк. в 1 прим.
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