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Презентаційне видання присвячене діяльності
Одеського національного морського університету, який
від моменту свого заснування — вже протягом 80 років —
є одним із найкращий вишів України, що готує високо&
класних фахівців морської справи: від інженерів&корабле&
будівників до керівників портів і судоремонтних
підприємств.
Історичний шлях університету — це не лише свідчення
розвитку славетного навчального закладу, а передусім
своєрідний літопис життя братерства «водників», серед
яких — і цілі покоління випускників вузу, і його професор&
сько&викладацький склад, які спільними зусиллями ство&
рили незабутню дружню атмосферу «Одеського водного».
Книга розкриває перед читачами основні події та
етапи становлення Одеського національного морського
університету й містить чимало спогадів та цікавих студент&
ських історій його випускників.

The presentation edition is dedicated to the Odessa National
Maritime University which since the date of its foundation about
80 years ago has been ranked among leading higher education
establishments of Ukraine on training highly qualified maritime
personnel, both engineers and top managers, in the sphere of
shipbuilding, reparing and ports operation.
The history of the university comprises periods of pro&
found scientific and educational work, although the most
vivid contribution to the university’s fame has been made
by its shcholars and students, which can be reffered to as
the chronicle of «Vodnyy» (Water) university’s fellowship.
Many a generation of university’s graduates, its faculty and
staff through common effort have created a unique atmos&
phere of Odesa’s Vodnyy University.
The book presents to its readers major stages and events in
the history of Odesa National Maritime University, it contains
memoirs and a lot of enternaining stories from student life.
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У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
про надання Одеському державному
морському університету статусу
національного
Ураховуючи загальнодержавне і міжнародне визнання
результатів діяльності Одеського державного морського
університету та його вагомий внесок у розвиток національної
освіти і науки постановляю:
Надати Одеському державному морському університету статус
національного і надалі іменувати його —
Одеський національний морський університет.
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