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ідготовка спеціалістів без відриву від виробни�
цтва в ОІІВТі розпочалася ще 1939 р. До навчан�
ня приймаються передусім ті, хто працює за

профілем обраної спеціальності. За весь період
існування факультету підготовлено 9312 фахівців, які
успішно продовжують роботу в Україні, Росії, країнах
Балтії, Азербайджані, Грузії та інших державах. Більшість
випускників заочного факультету стали керівниками судно�
плавних і крюінгових компаній, морських портів і судно�
ремонтних заводів. Випускнику заочного факультету,
колишньому начальникові ЧМП О. Є. Данченку було
присвоєно звання Героя Соціалістичної Праці. 

Заочний факультет за кількістю студентів є найбіль�
шим в університеті. На шести спеціальностях і напрямках
підготовки навчається понад 1700 студентів. Щороку фа�
культет випускає більше 200 бакалаврів із шести напрямків
підготовки: «Суднобудування і океанотехніка», «Морський
і річковий транспорт», «Економіка і підприємництво»,
«Менеджмент», «Транспортні техноло�
гії», «Машинобудування».

Після отримання диплому бакалавра
студенти можуть продовжувати навчання
за шістьома спеціальностями факультету
й однією спеціалізацією. За останнє
п’ятиріччя дипломи спеціалістів отри�
мали понад 1100 студентів.

Упродовж навчання на факультеті
студенти двічі на рік беруть участь у
лабораторно�екзаменаційній сесіях, під
час яких проводяться лекції, практичні
та лабораторні заняття, написання
контрольних робіт, складання заліків та
іспитів. Зі студентами�заочниками пра�
цюють провідні фахівці університету,
які свого часу також навчалися на цьому
факультеті.

У різні часи ЗФ очолювали доценти Л. І. Календар’ян,
О. Ю. Гіржель, І. І. Кірєєв, М. Ф. Лазарєв, М. Я. Савченко,
професор ОНМУ Б. І. Антонов. 

Із 2006 р. факультетом керує к. т. н., доцент О. Г. Кіба�
ков, який працює в ОНМУ з 1999 р. Його науковий
доробок — 60 наукових і навчально�методичних праць,
зокрема й три монографії. 

Посаду заступника декана посідали доценти І. В. Вини�
ченко, О. Г. Кібаков, старші викладачі А. В. Чітакова
і Ю. А. Коскіна. З лютого 2009 р. заступником декана пра�
цює к. т. н., доцент кафедри «Теорія механізмів і машин
й деталей машин» О. М. Шумило.

На факультеті працюють досвідчені методисти: Р. Г. За�
рудницька (з 1971 р.), О. В. Савкова (з 1976 р.), Л. О. Бо�
родіна (з 1997 р.), В. О. Щербакова (з 1999 р.), К. В. Дробіна
(з 2003 р.) та диспетчери — Є. П. Розсохань (з 1966 р.)
і Н. В. Зубкова (з 2005 р.). Секретар факультету — Г. С. По�
гребенко, старший інспектор — С. М. Угрін.
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