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ВИХОВНА РОБОТА, МОЛОДЬ І ДОЗВІЛЛЯ

ктивна робота зі студентами — важлива складова

навчально�виховного процесу в ОНМУ. Цей нап�

рямок діяльності в університеті курирує прорек�

тор із науково�педагогічної та виховної роботи,

д. т. н., проф. М. П. Дубровський. Згідно з Концепцією

виховної роботи в ОНМУ у структурі цього напряму діють

заступники деканів із виховної роботи, куратори ака�

демічних груп, студентський клуб (художня само�

діяльність, КВК, творчі конкурси), спортивний клуб

(секції за інтересами, міжнародні контакти) тощо.

Для студентів ОНМУ систематично проводяться лек�

ції фахівців про здоровий спосіб життя, профілактику

небезпечних захворювань та звичок, запобігання право�

порушенням. 

Традиційно успішно

виступають спортивні сту�

дентські команди водників

у змаганнях з бадмінтону,

шахів, волейболу (жінки);

активно розвиваються

гандбол, водне поло, бо�

ротьба, плавання та худож�

ня гімнастика. У вітриль�

ному спорті чемпіонами і

призерами загальнорес�

публіканських змагань не�

одноразово ставали яхти

ОНМУ, якими керували

спортсмени університету.

Важливу роль у гро�

мадському житті студентів

ОНМУ відіграє студентсь�

ке самоврядування, керів�

ний орган якого обираєть�

ся конференцією студентів.

Представники студентсь�

кого самоврядування бе�

руть участь у роботі вченої

ради, конференції трудово�

го колективу. Різноманітні

заходи у час дозвілля — це

також сфера активності

студентського самовряду�

вання, яка отримує всебічну

підтримку адміністрації

ОНМУ.

Одеський національ�

ний морський університет

володіє не лише великим

інтелектуальним потенціа�

лом, а й посідає (і завжди

посідав) чільне місце в

культурно�суспільному

житті міста. Його випуск�

ники відзначаються вели�

кими досягненнями в

мистецтві та літературі.

Серед них — письменник�сатирик, народний артист

України, почесний професор університету, почесний

громадянин Одеси Михайло Жванецький; відомий

артист�сатирик Віктор Ільченко; співак, бас Київської

опери Георгій Красуля. Георгій Пилипенко є першим,

хто переклав повний цикл сонетів В. Шекспіра

українською та російською мовами в єдиному форматі,

він також є автором художньої прози і публіцистики,

членом Національної спілки журналістів України.

Народження першого одеського джаз�банду відбулося

в ОІІМФі у квітні 1945 р. 

Незабутнє враження залишають традиційні зустрічі

випускників Водного, на які його колишні студенти

приїздять з усього світу — і це не є перебільшенням. Ці

День знань на Морському вокзалі, м. Одеса

День знань. Студенти ОНМУ та гості свята



зустрічі хвилюють до глибини душі, є втілення роман�

тизму і морського братерства.

Університетські свята дають можливість розкритися

численним талантам студентів: День студента, День

університету, дні факультетів, День знань та ін. Із 2008 р.

посвячення першокурсників у студенти ОНМУ прово�

диться не в стінах університету, а в Одеському морському

торговому порту, на площі біля Морського вокзалу. Вод�

ники активно й завзято беруть участь у різних конкурсах

та фестивалях.

Чудове враження залишають також університетські

фестивалі художньої самодіяльності, під час яких студенти

демонструють високий рівень своїх творчих здібностей

і талантів.

Традиційно студенти Водного є активними учасника�

ми численних культурно�масових заходів і за межами свого

навчального закладу. У такому популярному жанрі

молодіжної творчості як КВК збірні команди університету

«Флібуст’єри», «Аквалангісти», «К.У.Б.А.», «Покоління

сhе» неодноразово перемагали в КВК�турнірах різного

рівня — міських, обласних та всеукраїнських лігах.

Учасники художньої самодіяльності отримують звання

лауреатів і дипломантів фестивалів «Студентська весна»,

«Студентська осінь», «Жемчужина у моря» та інших.

Хореографічний колектив «Стихія» виборов «Гран�прі»

обласного фестивалю молоді 2009 р.

Традиційними є виставки аматорських робіт спів�

робітників і студентів, що також є показником високих

творчих досягнень.

В ОНМУ дбайливо зберігають пам’ять про видатних

випускників університету, а спеціально створена комісія

працює над вшануванням пам’яті заслужених профе�

сорів і вчених. Так улітку 2009 р. на фасаді головного кор�

пусу ОНМУ було розміщено меморіальні дошки на честь

випускників експлуатаційного факультету — колишнього

міністра морського флоту СРСР Т. Гуженка та керівника

Чорноморського пароплавства О. Данченка. 

В ОНМУ функціонує профспілковий комітет

студентів (голова — І. В. Слободянюк), що входить до

складу Профспілки працівників морського і річкового

транспорту України. Під егідою профкому студентів

проводяться різні заходи в університеті та гуртожитках,

літнє оздоровлення студентів, організовуються поїздки,

екскурсії і вечори відпочинку. 

Великих зусиль у розвитку виховної, культмасової

та патріотичної роботи докладають викладачі кафедри

українознавства та іноземних мов, співробітники науко�

во�технічної бібліотеки ОНМУ, а також музею історії

університету (завідувач — Т. В. Лучко), студклубу (завіду�

вач — Р. М. Демиденко) і члени Ради ветеранів ОНМУ

(О. М. Азар’єв, Л. М. Пронченко, Л. Г. Харіна).
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Учасники студентської художньої самодіяльності

Виступ М. М. Жванецького на засіданні вченої ради університету.
Ліворуч — І. В. Морозова, ректор ОНМУ, праворуч —
М. П. Дубровський, проректор із науково�педагогічної діяльності


