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Міюсов Михайло Валентинович 

 Народився 27 серпня 1960 р. У 1982 році закінчив Одеське вище інженерне морське 

училище (ОВІМУ). У 1986 році закінчив аспірантуру ОВІМУ, захистив кандидатську 

дисертацію. Працював у ОВІМУ (з 1991 р - Одеська державна морська академія (ОДМА)) на 

посадах асистента, доцента, заступника начальника училища з заочного навчання та 

проректора з навчальної роботи. З 2000 р - ректор ОДМА. У 2002 р Указом Президента 

України ВУЗу надано статус Національного. У 1996 році захистив докторську дисертацію з 

суднової енергетики. У 1998 р присвоєно звання професора. Відповідно до розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 15 червня 2015 року № 623-р та Указу Президента України 

від 25 серпня 2015 року № 500, з 1 січня 2016 року ОНМА реорганізовано шляхом її 

перетворення в Національний університет «Одеська морська академія» (НУ «ОМА»). 

Почесний член Інституту морської науки, техніки й технології Великобританії, член 

виконавчого комітету Міжнародної асоціації морських університетів. Є автором винаходів, 

монографій, понад 50 наукових робіт і навчальних посібників. Завідує кафедрою 

автоматизації дизельних і газотурбінних установок НУ “ОМА”. Під його керівництвом 

проведено комплекс робіт із розробки та впровадження національних стандартів підготовки 

та дипломування моряків в Україні. Нагороджений знаком «Почесний працівник морського і 

річкового транспорту України», почесними грамотами Одеської обласної державної 

адміністрації, Почесною грамотою і пам'ятним знаком Кабінету Міністрів України. 

                                                                  НУ “ОМА” 

 Ліцензія: АЕ № 270757 від 02.07.13 р., IV рівень акредитації. Спеціальності НУ 

“ОМА” акредитовані Інститутом морської техніки, науки і технології (IMarEST), Морським 

інститутом (Nautical Institute NI) (Великобританія). Система підготовки плавскладу 

приведена у повну відповідність з вимогами Міжнародної конвенції по підготовці й 



дипломуванню моряків і несенню вахти. Факультети: судноводійний, морських перевезень 

та технологій, судномеханічний, автоматики, електромеханіки та радіоелектроніки, морського 

права і менеджменту, навчальний відділ по роботі з іноземними студентами 

    Матеріально-технічна база: 7 навчально-лабораторних корпусів з сучасним 

лабораторним та тренажерним обладнанням, навчальне вітрильне судно "Дружба", 

курсантське містечко, де функціонують: спорткомплекс, басейн олімпійського класу, стадіон 

для міні-футболу, медико-санітарна частина, столова на 1200 місць, кафе, клуб.  

 Структурні підрозділи: Азовський морський інститут в Маріуполі, Дунайський 

інститут в Ізмаїлі, Інститут військово-морських сил, Інститут післядипломної освіти “Центр 

підготовки та атестації плавскладу”, Морехідний коледж технічного флоту, Морехідне 

училище ім. О.І. Маринеска, навчально-тренажерні центри, видавничий центр.          

 В університеті діє навчально-методичний центр довузівської підготовки, до складу 

якого входять підготовчі курси; функціонує кафедра військової підготовки, яка готує офіцерів 

запасу. 

 Форми навчання: денна, заочна; за держзамовленням і на контрактній основі.  

                                                              Контактні дані 

 65029, м. Одеса, вул. Дідріхсона, 8;  

Приймальня ректора: (048) 777-57-74; 
Приймальна комісія: (048) 728-25-14; 

Навчальний відділ по роботі з іноземними студентами: (048) 732-52-30 

              e-mail:  info@onma.edu;  сайт:    www.onma.edu.ua 
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