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Керівникам морських навчальних закладів,  

які проводять курси підвищення кваліфікації 

осіб командного складу морських суден 

(за списком) 

Шановні панове! 

Як витікає з вимог правила І/15 «Положення перехідного періоду» 

Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення 

вахти (ПДНВ) 1978 року, з поправками, уся підготовка моряків, яка 

розпочинатиметься після 1 липня 2013 року, повинна сповна відповідати 

чинним конвенційним вимогам. 

Відповідно до вимог Розділу А-І/11 Кодексу з підготовки і 

дипломування моряків та несення вахти, з поправками, «курси 

перепідготовки та підвищення кваліфікації, які вимагаються правилом І/11, 

повинні бути схвалені та включати зміни у відповідних національних та 

міжнародних правилах стосовно охорони людського життя на морі, 

охорони  та захисту морського середовища, а також приймати до уваги 

будь-які вдосконалення відповідного стандарту компетентності». 

Тому свідоцтва і сертифікати про підвищення кваліфікації осіб 

командного складу морських суден будуть прийматись державними 

кваліфікаційними комісіями лише щодо тих курсів підвищення 

кваліфікації, що посилаються на правило І/11 Конвенції ПДНВ і 

розпочинатимуться після 1 липня 2013 року, які будуть схваленими в 

установленому порядку і міститимуть зміни у відповідних національних 

та міжнародних правилах стосовно охорони людського життя на морі, 

охорони  та захисту морського середовища, а також усі передбачені 

Конвенцією ПДНВ вдосконалення відповідного стандарту компетентності. 

Просимо взяти до уваги, що відповідно до абзацу 10 пункту 2 

Положення про порядок присвоєння звань особам командного складу 

морських суден, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 15.01.2005 № 38, «схвалення – визнання відповідним органом, який 



 2 

має повноваження визнавати підготовку такою, що відповідає вимогам 

Конвенції і національним вимогам, та підтвердження відповідними 

документами». 

Якщо деякі навчальні заклади після вищевказаної дати 

розпочинатимуть підвищення кваліфікації осіб командного складу 

морських суден за програмами, які не відповідають вимогам 

Манільських поправок до Конвенції ПДНВ, або не будуть схвалені в 

установленому порядку, відповідальність перед моряками за відмову 

приймати свідоцтва про таку підготовку державними 

кваліфікаційними комісіями залишатиметься на відповідних 

навчальних закладах. 

Нагадуємо, що згідно з пунктом 2.3 Зведеного плану подальших 

заходів з імплементації в національну систему підготовки і дипломування 

моряків вимог Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування 

моряків та несення вахти 1978 року, з поправками, на період 2012-2013 

років, затвердженого Координаційною радою з питань підготовки та 

дипломування моряків 1 серпня 2012 року, підприємства, установи та 

організації, що здійснюють підготовку моряків, зобов’язані у термін до 

1 липня 2013 року розробити, забезпечити схвалення та впровадити у 

діяльність програми конвенційних видів спеціальної та спеціалізованої 

підготовки моряків, а також програми підвищення кваліфікації осіб 

командного та рядового складу морських суден. 

З метою неухильного забезпечення виконання вимоги пункту 5 

правила І/2 Конвенції ПДНВ «підтвердження, що вимагається статтею VІ 

Конвенції для засвідчення видачі диплома, видається лише в тому 

випадку, коли було дотримано всіх вимог Конвенції» переконливо 

просимо у термін до 1 липня 2013 року надати відповідні документальні 

докази того, що програми курсів підвищення кваліфікації осіб командного 

складу морських суден, що проводяться відповідними морськими 

навчальними закладами, є схваленими в установленому порядку і 

відповідають застосовним вимогам Конвенції ПДНВ з урахуванням 

Манільських поправок. 

З повагою, 

Т.в.о. начальника Інспекції О. Іщенко 


