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игідне географічне положення України створює
передумови для її участі у формуванні стійких
транспортноекономічних зв’язків між Європою
та Азією. Тому створення гармонійної і високо
ефективної транспортної системи, що відповідає міжна
родним стандартам, повинно стати пріоритетом транс
портної політики України. Природно, що це положення
може бути реалізоване лише за умови наявності високо
кваліфікованих фахівців відповідного профілю, яких і
готує в Одеському національному морському університеті
факультет транспортних технологій і системи.
Факультет був утворений 1930 року, керування ним
було доручено професіоналові високого рівня — доценту
Н. Л. Бєляковичу. Спочатку факультет називався експлуа
таційним. Однак із плином часу змінювалися потреби
народного господарства, змінювалися й акценти в освітніх
програмах із підготовки фахівців для морегосподарського
комплексу країни. У 1978 р. факультет отримав назву

«Управління морським транспортом», а з 2001го — «Фа
культет транспортних технологій і систем». За цей час біля
керма факультету стояло багато видатних професіоналів у
галузі морського транспорту: професор І. І. Герліх, доценти
В. І. Сухоцький, Е. С. Овчаренко, М. І. Спітковський,
Л. П. Буришкін, Н. І. АндреєвГолубев, Н. С. Татаренко,
А. Ф. Мироненко, П. Д. Ковальов, П. Р. Дубінський,
О. Т. Кондрашихін, Н. В. Міланін, С. І. Рилов, П. Н. Бере
зов, професори А. Р. Магамадов, П. Я. Панарін, І. В. Моро
зова. Їхні імена відомі далеко за межами нашої країни,
знання і досвід допомогли багатьом випускникам обрати
життєвий шлях, а наукові розробки лягли в основу передо
вих методів організації перевезень вантажів і управління
складними об’єктами морегосподарського комплексу.
Засновниками теорії та практики управління
морським транспортом були видатні учені, які працюва
ли на факультеті: А. А. Союзов, І. І. Герліх, Ю. Л. Родін,
І. А. Сергеєв, Е. Н. Воєвудський, В. З. Ананьїна,

На практичному занятті
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ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МОРСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
П. Я. Панарін. Сьогодні професорськови
кладацький склад факультету представля
ють провідні фахівці в галузі управління
транспортними системами: В. П. Капітанов,
А. Р. Магамадов, О. Г. Шибаєв, І. О. Лапкіна,
І. В. Морозова, які зробили суттєвий внесок у
розвиток методології управління підприємст
вами морського транспорту.
Багато випускників факультету зробили ва
гомий внесок у розвиток морської галузі країни.
Серед них Т. Б. Гуженко — Герой Соціалістичної
Праці, який очолював Міністерство морського
флоту СРСР, А. В. Голдобенко і Л. П. Недяк
працювали заступниками міністра морського
флоту, О. Е. Данченко — Герой Соціалістичної Колектив кафедри експлуатації морських портів
Праці, очолював Чорноморське морське паро
плавство, М. П. Павлюк — народний депутат
України, очолює Одеський морський торгівель
ний порт, М. Ф. Кузьменко очолював Іллічівський
морський торгівельний порт, С. К. Стребко —
народний депутат України, очолював Микола
ївський, згодом Іллічівський морський торгі
вельний порт і багато інших.
Сьогодні до складу факультету ТТС входять
три кафедри, кожна з яких має спеціалізований
напрям наукових досліджень у галузі розвитку
транспортного комплексу країни:
– кафедра «Експлуатація морських портів»
(завідувач — д. е. н., проф. І. В. Морозова);
– кафедра «Морські перевезення» (завіду
вач — д. т. н., проф. О. Г. Шибаєв);
Колектив кафедри морських перевезень
– кафедра «Системний аналіз і логістика»
(завідувач — д. е. н., проф. І. О. Лапкіна).
До складу факультету входить кафедра
«Іноземні мови», яка забезпечує студентам
можливість вивчати не лише основні мови
морського бізнесу, а й специфічні особливості
іноземної лінгвістики у професійній сфері,
та кафедра «Фізичне виховання і спорт» (заві
дувач — старший викладач В. Г. Ткачук), вихо
ванці якої захищають честь університету на
республіканських і міжнародних першостях.
На сучасному етапі одним із найактуальніших
аспектів стратегічного розвитку транспортної
галузі України є формування транспортно
логістичних систем, структурними елементами
яких є мультимодальні транспортні вузли й
Колектив кафедри системного аналізу та логістики
коридори.
Задля успішної реалізації своїх функцій такі
системи повинні мати у своєму розпорядженні розвинену
Крім того, важливою умовою є наявність навчальної
транспортну інфраструктуру, об’єктивні умови для по бази, здатної здійснювати підготовку кваліфікованих
дальшої модернізації і забезпечення комплексної роботи кадрів для організації мультимодальних перевезень і
всіх наявних видів транспорту, які пов’язані між собою. роботи мультимодальних транспортних вузлів. Усвідом
Потребують розвитку складські і термінальні комплекси. люючи таку потребу транспортної системи, а також не
Обов’язковою є потреба у розвиненій мережі страхових, обхідність тісного зв’язку освіти й торговоекономічного
експедиторських, сюрвеєрських, агентських та інших і суспільного життя країни, факультет транспортних
сервісних компаній, банків, спроможних надати необхідні технологій і систем здійснює підготовку фахівців із двох
послуги у всій зоні тяжіння елементів логістичного лан основних спеціальностей транспортної галузі: «Органі
цюга як вантажовідправникам і вантажоодержувачам, так зація перевезень і управління на транспорті» та «Транс
і транспортним, складським компаніям.
портні системи».
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