
Додаток 1
до Положення про звання осіб командного складу морських 

суден та порядок їх присвоєння

ПЕРЕЛІК
кваліфікаційних документів осіб командного складу суден (крім риболовних суден і суден що плавають у 

захищених водах) і вимоги щодо необхідності їх реєстрації та підтвердження

Правила 
STCW 78

Назва та короткий опис 
кваліфікаційного документа, звання 

моряків, яким видається

Підтвердження, 
що засвідчує 

кваліфікаційного 
документа, виданого 
іноземною державою

Реєстрація в 
Державному 

реєстрі 
документів 

моряків

Повторне 
підтвердження 

чинності 
кваліфікаційного 

документа
II/1, 

II/2, II/3, 
III/1, III/2, 
III/3, III/6, 
IV/2, VII/2

Професійний диплом капітанів, осіб 
командного складу та радіооператорів 
ГМЗЛБ

Так Так Так

II/1, 
II/2, II/3, 

III/1, III/2, 
III/3, III/6, 
IV/2, VII/2

Пільговий дозвіл капітанів, осіб 
командного складу та радіооператорів 
ГМЗЛБ

Ні Так Ні

V/1-1 Свідоцтво фахівця про початкову 
підготовку для нафтових танкерів і 
танкерів-хімовозів (усі особи командного 
складу нафтових танкерів і танкерів-
хімовозів, обов'язки яких стосуються 
вантажу або вантажного устаткування)

Так Так Так
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V/1-1 Свідоцтво фахівця про розширену 
підготовку для нафтових танкерів 
(капітани, старші помічники, старші та 
другі механіки нафтових танкерів)

Так Так Так

V/1-1 Свідоцтво фахівця про розширену 
підготовку для танкерів-хімовозів 
(капітани, старші помічники, старші та 
другі механіки танкерів-хімовозів)

Так Так Так

V/1-2 Свідоцтво фахівця про початкову 
підготовку для танкерів-газовозів (усі 
особи командного складу, крім капітанів, 
старших помічників, старших і других 
механіків танкерів-газовозів)

Так Так Так

V/1-2 Свідоцтво фахівця про розширену 
підготовку для танкерів-газовозів 
(капітани, старші помічники, старші та 
другі механіки танкерів-газовозів)

Так Так Так

V/2 Свідоцтво про підготовку з управління 
неорганізованими масами людей на 
пасажирських суднах (капітани, інші 
особи командного складу пасажирських 
суден, що здійснюють міжнародні рейси)

Ні Ні Так

V/2 Свідоцтво про підготовку з управління в 
критичних ситуаціях на пасажирських 
суднах (капітани, старші механіки, 
старші помічники капітана, другі 
механіки пасажирських суден, що 
здійснюють міжнародні рейси)

Ні Ні Так
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V/2 Свідоцтво про підготовку з безпеки 
пасажирів і вантажу на пасажирських 
суднах типу «ро-ро» (капітани, старші 
механіки, старші помічники капітана, 
другі механіки пасажирських суден типу 
«ро-ро», що здійснюють міжнародні 
рейси)

Ні Ні Так

V/3 Свідоцтво фахівця про початкову 
підготовку для суден, на які поширюється 
дія IGF Code (особи командного складу, 
які відповідають за безпеку щодо палива 
або реагування на надзвичайні ситуації, 
пов’язані з паливом, на суднах, на які 
поширюється дія IGF Code)

Ні Так Так

V/3 Свідоцтво фахівця про розширену 
підготовку  для суден, на які 
поширюється дія IGF Code (капітани та 
механіки суден, на які поширюється дія 
IGF Code)

Ні Так Так

V/4 Свідоцтво фахівця про початкову 
підготовку для суден, які експлуатуються 
в полярних водах (капітани, старші та 
вахтові помічники суден, які 
експлуатуються в полярних водах)

Ні Так Ні

V/4 Свідоцтво фахівця про розширену 
підготовку для суден, які експлуатуються 

Ні Так Ні
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в полярних водах (капітани та старші 
помічники суден, які експлуатуються в 
полярних водах)

VI/1 Свідоцтво фахівця про початкову 
підготовку з питань безпеки (усі особи 
командного складу) або професійний 
диплом капітана, помічника капітана, 
механіка чи електромеханіка

Ні Так Так

VI/1 Свідоцтво фахівця про початкову 
підготовку з питань безпеки (за 
скороченою програмою) (особи 
командного складу рівня експлуатації)

Ні Так Так

VI/2 Свідоцтво фахівця із плавзасобів для 
виживання та рятувальних катерів (крім 
швидкісних рятувальних катерів) або 
професійний диплом капітана, помічника 
капітана, механіка чи електромеханіка

Ні Так Так

VI/2 Свідоцтво фахівця з швидкісних 
рятувальних катерів (особи командного 
складу, до обов’язків яких включене 
використання швидкісних рятувальних 
катерів на пасажирських суднах «ро-ро», 
а також, за наявністю, на інших суднах) 

Ні Так Так

VI/3 Свідоцтво фахівця про розширену 
підготовку з боротьби з пожежею або 
професійний диплом капітана, помічника 
капітана, механіка чи електромеханіка

Ні Так Так
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VI/4 Свідоцтво фахівця з надання першої 
медичної допомоги або професійний 
диплом капітана, помічника капітана, 
механіка чи електромеханіка

Ні Так Ні

VI/4 Свідоцтво фахівця з медичного догляду 
(особи командного складу, до обов’язків 
яких включений медичний догляд на 
судні)

Ні Так Ні

VI/5 Свідоцтво фахівця, відповідального за 
охорону судна (особа командного складу 
судна, відповідальна за охорону судна)

Ні Так Ні

VI/6 Свідоцтво фахівця про ознайомлювальну 
підготовку з питань охорони судна (усі 
особи командного складу) або 
професійний диплом капітана, помічника 
капітана, механіка чи електромеханіка

Ні Так Ні

VI/6 Свідоцтво фахівця з питань охорони 
судна (усі особи командного складу, до 
обов’язків яких включені зокрема 
обов’язки з охорони судна) або 
професійний диплом капітанів, 
помічника капітана, механіка чи 
електромеханіка

Ні Так Ні

____________________


