
 Додаток 4
до Положення про звання осіб командного складу морських суден та порядок 

їх присвоєння

Перелік
спеціальностей (спеціалізацій) морської освіти та освітньо-кваліфікаційних рівнів до набрання чинності цим 

Положенням

Звання осіб командного складу Спеціальність морської освіти 
відповідно до Положення та 

спеціалізація

Перелік спеціальностей та спеціалізацій до набрання 
чинності Положенням

капітан,
старший помічник капітана,
капітан прибережного плавання,
вахтовий помічник капітана,
вахтовий помічник капітана 
прибережного плавання,
капітан риболовних суден,
капітан риболовних суден 
прибережного плавання,
вахтовий помічник капітана 
риболовних суден,
вахтовий помічник капітана 
риболовних суден прибережного 
плавання

«Морський та внутрішній 
водний транспорт» – 
«Навігація і управління 
морськими суднами»

«Річковий та морський транспорт»,
«Судноводіння»,
«Судноводіння на морських шляхах»,
«Судноводіння на морських та річкових 
шляхах»,
«Навігація і управління морськими суднами»,
«Судноводіння та експлуатація енергетичних 
установок»

старший механік,
другий механік,
вахтовий механік,
старший механік риболовних суден,
другий механік риболовних суден

«Морський та внутрішній 
водний транспорт» – 
«Управління судновими 
технічними системами і 
комплексами»

«Річковий та морський транспорт»,
«Експлуатація суднових енергетичних 
установок»,
«Автоматизоване управління технологічними 
процесами»,



«Електричні системи і комплекси транспортних 
засобів»,
«Суднові енергетичні установки та 
устаткування»,
«Експлуатація енергетичних установок на 
морських і внутрішніх водних шляхах»,
«Електрообладнання і автоматика суден»,
«Суднові силові установки»,
«Автоматизація теплоенергетичних процесів»

електромеханік «Морський та внутрішній 
водний транспорт» – 
«Експлуатація суднового 
електрообладнання і засобів 
автоматики»

«Експлуатація електрообладнання і автоматики 
суден»,
«Електричні системи і комплекси транспортних 
засобів»,
«Експлуатація суднового електрообладнання і 
засобів автоматики»,
«Експлуатація електрообладнання та 
автоматики суден»,
«Електрообладнання і автоматика суден»

радіоелектронік першого класу,
радіоелектронік другого класу «Телекомунікації та 

радіотехніка»

«Радіотехніка»,
«Радіоелектронні пристрої, системи та 
комплекси»,
«Експлуатація  обладнання  радіозв'язку  і 
електрорадіонавігація суден»,
«Технічна експлуатація транспортного 
радіообладнання»



капітан-механік,
судноводій-механік

«Морський та внутрішній 
водний транспорт» – 
«Навігація і управління 
морськими суднами»

«Річковий та морський транспорт»,
«Судноводіння та експлуатація енергетичних 
установок»,
«Судноводіння»,
«Експлуатація суднових енергетичних 
установок»,
«Судноводіння i виконання багермейстерських 
робіт»

Освітньо-кваліфікаційні рівні до набрання чинності Законом України 
«Про вищу освіту» 2014 року

Освітньо-кваліфікаційні рівні після набрання чинності 
Законом України «Про вищу освіту» 2014 року

магістр магістр
спеціаліст магістр
бакалавр бакалавр
фаховий молодший бакалавр фаховий молодший бакалавр
молодший спеціаліст молодший бакалавр

__________________________


