
Відомості
про здійснення заходів державного контролю (нагляду) за дотриманням 
законодавства у сфері освіти, виявлені ними порушення та вжиті заходи 

для їх усунення в Одеському національному морському університеті

В 2018 в Одеському національному морському університеті перевірки, 

щодо державного контролю (нагляду) за дотриманням законодавства у сфері 

вищої освіти, контролюючими органами не було.

Одеський національний морський університет декларує дотримання 

Ліцензійних умов у сфері вищої освіти у всіх акредитаційних справах.

Одеський національний морський університет в 2018 році пройшов 

другий наглядовий аудит системи управління якістю і отримав сертифікат 

№ 0095/2, який підтверджує, що система управління якістю університету 

відповідає Державним стандартам України ДСТУ ІБО 9001:2015 та 

міжнародному стандарту 150 9001:2015. Сфера сертифікації: розробка 

методичного забезпечення; надання послуг для отримання вищої освіти на 

рівні кваліфікаційних вимог до підготовки бакалаврів, магістрів і докторів 

філософії; підготовка наукових та науково-педагогічних працівників вищої 

кваліфікації; виробництво науково-технічної продукції. Система управління 

якістю в ОНМУ сертифі кована органом з сертифікації «Бюро Верітас 

С ертифікейшн У країна».

А.В. Шахов
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ДСТУ ІБО 9001:2015 
(ІБО 9001:2015, ЮТ)

Сфера сертифікації

Розробка методичного забезпечення; надання послуг для 
отримання вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до 

підготовки бакалаврів, магістрів та докторів філософії; 
підготовка наукових та науково-педагогічних працівників 

вищої кваліфікації; виробництво науково-технічної продукції.

Дата початку первинного сертифікаційного циклу:
Дата закінчення попереднього сертифікаційного циклу: 
Дата сертифікаційного / ресертифікаційного аудиту:
Дата початку сертифікаційного / ресертифікаційного циклу:

20 вересня 2013 
19 вересня 2016
19 серпня 2016
20 вересня 2016

За умови постійного належного функціонування Системи Управління організації цей 
сертифікат діє до: 19 вересня 2019

Сертифікат N0. 0095/2 Версія: 2 Дата ревізії: 19 липня 2018

О. Я. Свириї

Адресі органу з сертифікації: 5-й поверх, вул. Симона Петлюри, 
28, м Київ, 01032, Україна

Інформацію щодо сфери сертифікації та застосовності вимог 
системи управління можна одержати від сертифікованої організації. 
Для підтвердження чинності цього сертифікату звертайтесь за 
тел.: +380 44 354 16 00

деський Національний Морський Університет

вул. Мечникова, 34, м. Одеса, 65029, Україна

Бюро Верітас Сертифікейшн Україна підтверджує, що Система 
Управління вищезазначеної організації перевірена та відповідає вимогам 

стандартів на системи управління, які вказано нижче

80001
ISO/IEC 17021-1



Bureau Veritas Certification Holding SAS -  UK Branch підтверджує, що 
Система Управління вищезазначеної організації перевірена та відповідає 

вимогам стандартів на системи управління, які вказано нижче
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деський Національний Морський Університет

вул. Мечникова, 34, м. Одеса, 65029, Україна

ISO 9001:2015
Сфера сертифікації

Розробка методичного забезпечення; надання послуг для 
отримання вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до 

підготовки бакалаврів, магістрів та докторів філософії; 
підготовка наукових та науково-педагогічних працівників 

вищої кваліфікації; виробництво науково-технічної продукції.

Дата початку первинного сертифікаційного циклу:
Дата закінчення попереднього сертифікаційного циклу:
Дата сертифікаційного / ресертифікаційного аудиту:
Дата початку сертифікаційного / ресертифікаційного циклу:
За умови постійного належного функціонування Системи Управління організації цей 
сертифікат діє до: 21 серпня 2019

22 серпня 2016
21 серпня 2016 
19 серпня 2016
22 серпня 2016

UA228265/1 Версія: 1 Дата ревізії: 19 липня 2018

І

імені BVCH SAS UK Branch 7
Адреса органу з сертифікації: 5th Floor, 66 Prescot Street, London E1 8HG, United Kingdom 
Регіональний офіс: 5-й поверх, вул. Симона Петлюри, 28, м. Київ, 01032, Україна
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Інформацію щодо сфери сертифікації та застосовності вимог системи управління 
можна одержати від сертифікованої організації.
Для підтвердження чинності цього сертифікату звертайтесь за тел.: +380 44 354 16 00
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Odessa National Maritime University

34, Mechnikov Str., Odessa, 65029, Ukraine

Bureau Veritas Certification Holding SAS -  UK Branch certifies that the 
Management System of the above organisation has been audited and found to 
be in accordance with the requirements of the management system standards

detailed below

Development of methodological support; provision of services to 
get a higher education at the level of the qualification criteria for 
bachelors, masters’ and Ph.D. training; training of scholars and 

academic staff of top qualification; scientific and technical
production.

Original cycle start date: 22 August 2016
Expiry date of previous cycle: 21 August 2016
Certification / Recertification Audit date: 19 August 2016
Certification / Recertification cycle start date: 22 August 2016
Subject to the continued satisfactory operation of the organization’s Management System, 
this certificate expires on: 21 August 2019

Certificate No. UA228265/1 Version: 1 Revision date: 19 July 2018

ISO 9001:2015
Scope of certification

Olena
Signet H SAS UK Branch

F jarding the scope of this certificate and the applicability of the
management system requirements may be obtained by consulting the organisation. 
To check this certificate validity please call: +380 44 354 16 00

C ‘ss: 5th Floor, 66 Prescot Street, London E1 8HG, United Kingdom
L 28, Simon Petlyura St., Kyiv, 01032, UKRAINE
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