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NESTRA

Зміст

2

• Нормативно-правова база як відправна точка

• Можливості отримання Кваліфікаційного Свідоцтва Операційного рівня (ОР) та

Керівного рівня (КР)

• Видача медичних свідоцтв

• Приклади того, як відбувається кваліфікаційна підготовка, використання

тренажерів та складання іспитів.



NESTRA

• Директива 2017/2397: ЄС Гармонізація професійних кваліфікацій у внутрішньому
судноплавстві

Нормативно-правова база

3

• Стандарт ЕС для кваліфікаційної
підготовки – ES-QIN

Визнання професійних кваліфікацій у внутрішньому судноплавстві
Гармонізовані правила професіональної кваліфікації сприятимуть мобільності трудових 

ресурсів у сфері Європейського внутрішнього судноплавства 

КВАЛІФІКАЦІЯ

Матрос Судноводій

Експерт

СПГ

Пасажир.

Радар

ВВШ з 

морським 

характером
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• Програми підготовки операційного рівня - Директива 2017/2397 та ES-QIN

становлять базу для:

1. Програма професійно-технічної підготовки системи подвійного навчання –
Міністерство освіти

o 2 роки / 1600 годин/рік із яких приблизно 15%-20% класного навчання

o Договір про стажування із визнаною підготовчою компанією

2. Система подвійного навчання для дорослих аплікантів –
Адміністративний орган

o 9 місяців; із них - 90 днів часу судноплавства

3. Система подвійного навчання для дорослих аплікантів – Керівний
персонал

o Зміна роду діяльності із морського на внутрішнє судноплавство із подальшою
кваліфікаційною оцінкою (мінімальний рівень досвіду судноплавства).

Можливості з отримання Кваліфікаційного сертифікату (палубна команда)
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Кваліфікаційні стандарти – Програма професійно-технічної підготовки – Міністерство освіти

Кваліфікаційне 

Свідоцтво (КС)

Стажер

Матрос

Матрос 1-го класу

Стерновий

•2-річна програма підготовки

•Не менше 90 днів плавання за послужною книжкою

•Робота матросом

•180 днів судноплавства за послужною книжкою

•Робота матросом 1-го класу

•180 днів судноплавства за послужною книжкою
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Основні 

вимоги

•Послужна книжка

•Медичне свідоцтво

•Вік не менше 15 років

•Послужна книжка

•Медичне свідоцтво

•Вік не менше 15 років

•Послужна книжка

•Медичне свідоцтво

•Вік не менше 15 років

•Послужна книжка

•Медичне свідоцтво

•Вік не менше 15 років

Практичні зауваження / 

результат

•Угода стажування із Визнаною 

компанією, що здійснює підготовку

•Участь у затвердженій програмі 

підготовки (подвійного навчання)

•Учасник, зазвичай, отримав середню освіту

•Розпочинає 2-річну програму підготовки → КС матроса

•Робота на борту, іноді, із продовженням шкільного 

навчання

• 2-річна професійно-технічна програма 

Операційного рівня

• у тому числі 90 днів судноплавства 

(стажування)

• Не молодше 17-річного віку

•У більшості випадків – у школі + не менше 90 днів практик(и)

•Диплом про професійно-технічне навчання 2-го рівня

•Кваліфікація ES-QIN Операційного рівня + курси (мова, 

математика)

=+

=+

=+

=+

• 3-річна професійно-технічна програма 

Операційного рівня

• у тому числі 270 днів судноплавства 

(стажування) 

•Диплом про професійно-технічне навчання 3-го рівня

•Кваліфікація ES-QIN Операційного рівня + курси (мова, 

математика)

•Здобувається шляхом роботи 180 днів у якості матроса

• 3-річна професійно-технічна програма 

Операційного рівня

• у тому числі 360 днів судноплавства 

(стажування)

•Свідоцтво оператора радіостанції (УКХ)

•Диплом про професійно-технічне навчання 3-го рівня

•Кваліфікація ES-QIN Операційного рівня + курси (мова, 

математика)

•Здобувається шляхом роботи 180 днів у якості матроса 1-го 

класу 

Примітка: Зазвичай не надається у якості окремої програми підготовки 

Примітка: Зазвичай не надається у якості окремої програми підготовки 

Вимоги до освіти та 

підготовки для КС
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• Приклад плану/графіку курсу:

o Мінімальна тривалість обумовлена
Директивою

o Однак це не стосується
кваліфікацій ВВТ та загальних
предметів навчального курсу

Можливості здобуття Кваліфікаційного Сертифікату (палубна команда)
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• Розробка рамкового плану навчань для
професійних кваліфікацій

• Компанія COMPETING надає частину матеріалу

• Також, компоненти навчального плану
розробляються навчальними закладами. 

Компетен

ції ОР-КР

Функції 

Укомплектуванн

я нормативні 

вимоги 

Номери 

відповідних 

таблиць

курс

Посібник курсу містить:

• Опис курсу

•Цілі та задачі

•Вимоги до вступу

•Обмеження прийому

•Вимоги до штату

•Навчальні заклади та 

обладнання

•Допоміжний  навчальний 

матеріал

•Посилання та публікації

•Рекомендована література

•План курсу

•Графік

•Імплементації

•Детальний опис навчального 

матеріалу

•Методи оцінювання

•Оцінка

Реєстрація у 

базі даних 

офіційного 

органу

Свідоцтво  про 

закінчення 

навчання

ОР-КР
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Можливості здобуття Кваліфікаційного Сертифікату (палубна команда)
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ОР Матрос, 1-й рік:

• Освітня програма 1600

годин на рік

• 285 годин класних 

навчань

• 1315 годин –

самостійних занять

Предмет Чверть 1 Чверть 2 Чверть 3 Чверть 4 Разом, 
годин на рікГодин на чверть

Німецька мова 4 4 4 4 16
Англійська мова 4 4 4 4 16
Релігієзнавство 1 1 1 1 4
Наставництво 2 2 2 2 8
Датська мова 2 2 2 2 8
Математика 2 2 2 2 8
Безпека праці та охорона довкілля 6 6 6 10 28
1.3 Теорія перевезення небезпечних 
вантажів 

0 0 0 8 8

Перша медична допомога 4 4 4 4 16
Суднова справа 6 6 6 6 24
Навантажувально-розвантажувальні 
процедури для матросів

4 4 4 4 16

Процедури відчалювання, 
причалювання та буксирування

2 2 2 2 8

Тренувальні судна 27 0 0 27 54
Нормативно-правова база (Матрос)
Ремонтні роботи та обслуговування 
суден

4 4 4 4 16

Веслування 4 4 4 4 16
Плетіння та в’язання вузлів 6 6 6 6 24
Тестування та переекзаменування 4 4 4 4 16
Топографія 4 4 4 4 16
Плавання 4 4 4 4 16
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• Програма підготовки професійно-технічного рівня у Нідерландах
(Морський офіцер = бакалаврський рівень)

• Видається визнаний диплом (ES-QIN + предмети загальноосвітньої
програми)

• Вторинне законодавство з внутрішнього судноплавства

o Міністерство інфраструктури та водного господарства

o Посилання на національний регістр програм професійної
підготовки

o Засновано Актом про освіту та професійну підготовку

• Інспекторат Міністерства освіти:

o Перевірка якості: кожні 4 роки

o Проміжні роки: перевірка показників діяльності

Можливості здобуття Кваліфікаційного Сертифікату (палубна команда)
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Кваліфікаційний
файл програм

ПТП
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Медичне Свідоцтво

• Директива. EU 2017/2397 → національне законодавство

• Перед видачею/поновленням послужної книжки→ пропонується: 
перед початком освітньої/ підготовчої програми

• Міністерство інфраструктури та водного господарства, вимоги
законодавства з внутрішнього судноплавства

• Медичний огляд виконується сертифікованими лікарями, за
використанням контрольного (чек-листу) переліку для перевірок.

• Результати: визнання придатності або непридатності для професійної
діяльності→ підписання офіційного формуляру.

9

Можливості здобуття Кваліфікаційного Сертифікату (палубна команда)
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• Приклад професійно-технічної підготовки у Нідерландах

Можливості здобуття Кваліфікаційного Сертифікату (палубна команда)
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Кваліфікаційні стандарти – Програма освіти дорослих аплікантів – Оцінка адміністративного органу

Кваліфікаційне 

Свідоцтво (КС)

Стажер

Матрос

Матрос 1-го класу

Стерновий

•Робота матросом

•180 днів судноплавства за послужною книжкою

•Робота матросом 1-го класу

•180 днів судноплавства за послужною книжкою
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Основні 

вимоги

Початкова точка

•Послужна книжка

•Медичне свідоцтво

•Досвід роботи понад 5 років, 500 днів 

судноплавства на морському судні, 

•Завершення будь-якої 3-річної 

професійно-технічної підготовки

Практичні зауваження / 

результат

• Вступ до затвердженої 

програми навчання принаймні 

на 9 місяців

•У тому числі 90 днів 

судноплавства

•Зазвичай надається як подвійна формуюча програма 

підготовки стажера визнаною підготовчою компанією

•Кваліфікація ES+QIN Операційного рівня 

• Диплом про професійно-технічне навчання не надається
=+

•Свідоцтво оператора радіостанції (УКХ)

Вимоги до освіти та 

підготовки для КС
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• Скорочена програма підготовки для дорослих у Нідерландах

• Виключно кваліфікації у рамках ES-QIN

• Затверджена програма підготовки згідно вторинного законодавства:

o Міністерством інфраструктури та водного господарства

o З посиланням на адміністративний орган

• У Нідерландах: Центральне агентство, що видає свідоцтва на
управління транспортними засобами (у тому числі, водними), відділ, 

відповідальний за проведення оцінювання (CBR/CCV) 

o Екзаменація відділом: CCV або під контролем відділу CCV

o Сертифікація освітніх закладів відділом CCV

Можливості здобуття Кваліфікаційного Сертифікату (палубна команда)
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Кваліфікаційні стандарти – Перекваліфікація – Оцінка Адміністративного органу

Кваліфікаційне 

Свідоцтво (КС)

Палубний матрос

Матрос

Матрос 1-го класу

Стерновий

•Робота палубним матросом

•Не менше 360 днів плавання за послужною книжкою

•Робота матросом

•180 днів судноплавства за послужною книжкою

•Робота матросом 1-го класу

•180 днів судноплавства за послужною книжкою

•Свідоцтво оператора радіостанції (УКХ)
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Основні 

вимоги

•Послужна книжка

•Медичне свідоцтво

•Вік не менше 16 років

•Послужна книжка

•Медичне свідоцтво

•360 днів судноплавства на ВВШ або 

180 днів на ВВШ + 250 днів  - на 

морському судні

•Послужна книжка

•Медичне свідоцтво

•500 днів судноплавства 

у ролі капітану 

морського судна

Практичні зауваження / 

результат

•Початковий рівень підготовки з 

питань безпеки відповідно до 

національних вимог

•Можливий шлях здобуття КС матроса, однак кращою 

альтернативою є 

•2-річна програму професійно-технічної підготовки + 

розпочати курс стажера

• 9-и місячну програму для дорослих аплікантів + курс 

стажера

• Кваліфікаційна оцінка 

Адміністративним органом

• Не молодше 18-річного віку

•Необхідно надати доказ досвіду роботи на морському судні

•Кваліфікаційне свідоцтво ES-QIN Операційного рівня 

•Диплом про Професійно-технічну освіту не видається

=+

=+

=+
• Кваліфікаційна оцінка 

Адміністративним органом

•Чинне свідоцтво оператора 

радіостанції (УКХ)

•Необхідно надати доказ досвіду роботи на морському судні

•Кваліфікаційне свідоцтво ES-QIN Операційного рівня 

•Диплом про Професійно-технічну освіту не видається

Вимоги до освіти та 

підготовки для КС
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• Перекваліфікація із роботи на морському судні на роботу на судні внутрішнього плавання

• Кваліфікаційна оцінка тільки згідно ES-QIN:

o Директива ЄС 2017/2397 

o Посилання на Адміністративний орган

o У Нідерландах - CCV

o Для матросів це скоріше за все буде практична екзаменація на тренувальному судні

внутрішнього судноплавства. 

o Імплементація?

14

Можливості здобуття Кваліфікаційного Сертифікату (палубна команда)
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• Програми підготовки операційного рівня – Директива 2017/2397 та ES-QIN становлять
базу для:

1. Програма професійно-технічної підготовки системи подвійного навчання
– Міністерство освіти
o Із наступною 3-річною програмою професійно-технічного навчання для рівня

керівних спеціальностей (2 варіанти)
2. Система подвійного навчання для дорослих аплікантів –

Адміністративний орган
o 18 місяців; із них - 180 днів часу судноплавства

3. Система подвійного навчання для дорослих аплікантів – Керівний
персонал
o Зміна роду діяльності із морського на внутрішнє судноплавство із подальшою

кваліфікаційною оцінкою (мінімальний час судноплавства).
• Варіант, що підходить для всіх: 

o Капітанів / власників суден після додаткового 4-го року
o Спеціальних призначень

15

Можливості здобуття Кваліфікаційного Сертифікату (судноводій)
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• Свідоцтво про закінчення Програми професійно-технічної підготовки Керівного рівня (КР) → Так само як і для бортової команди (ОР)

• 4й рік - для капітанів/управляючих + спеціальних призначень Адміністративного органу.

Кваліфікаційні стандарти – Програма ПТП - Міністерство освіти + оцінка Адміністративним органом

Кваліфікаційне 

Свідоцтво (КС)

Стерновий

Судноводій

Капітан / 

управляючий

Спеціальні 

дозволи

•Робота у якості стернового

•Не менше 180 днів плавання за послужною книжкою

•Оцінка адміністративного органу
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Основні 

вимоги

•Послужна книжка

•Медичне свідоцтво

•Вік не менше 15 років

•Диплом про середню 

освіту чи його 

еквівалент

Практичні зауваження / 

результат

• 3-річна професійно-технічна програма 

Керівного рівня:

•Варіант 1: Шкільна програма + 

періодичні стажування

•Варіант 2: Договір про стажування із 

визнаною підготовчою компанією + 

періодичне шкільне навчання

• у тому числі 360 днів судноплавства під 

час чи після програми

• Чинне свідоцтво оператора радіостанції 

(УКХ)

•Диплом про професійно-технічне навчання 3-го рівня

•Кваліфікація ES-QIN Керівного рівня + курси (мова, 

математика)

•Здобута шляхом роботи на посаді стернового протягом 180 

днів

=+

=+
• 3-річна професійно-технічна програма 

Операційного рівня

• у тому числі 270 днів судноплавства 

(стажування) 

•Диплом про професійно-технічне навчання 4-го рівня

•Підприємець: власник та керуючий транспортною компанією, 

що веде діяльність на ВВШ.

Перевезення 

небезпечних 

вантажів
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Судноплавство на водних 

шляхах із морським 

характером

РАДАР
ЕКСПЕРТ 

СПГ

Великі склади 

суден

Вимоги до освіти та 

підготовки для КС
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• Програми підготовки, затверджені адміністративним органом → Так само як і для бортової команди (ОР)

• 4й рік - для капітанів/управляючих + Спеціальні дозволи адміністративного органу.

Кваліфікаційні стандарти – Дорослі апліканти – оцінка Адміністративним органом

Кваліфікаційне 

Свідоцтво (КС)

Стерновий

Судноводій

Капітан / 

управляючий

Спеціальні 

дозволи

•Робота у якості стернового

•Не менше 180 днів плавання за послужною книжкою

•Оцінка адміністративного органу

К
Е

Р
ІВ

Н
И

Й
 Р

ІВ
Е

Н
Ь

Основні 

вимоги

•Послужна книжка

•Медичне свідоцтво

•5 років робочого 

стажу/ 500 днів на 

морському судні / 

закінчена будь-яка 3-

річна програма ПТП

Вимоги до освіти та 

підготовки для КС

Практичні зауваження / 

результат

• Вступ до затвердженої програми 

підготовки принаймні терміном на 18 

місяців

• У тому числі 180 днів стажу 

судноплавства

•Типово надається у якості подвійної освітньої 

підготовчої програми стажера у визнаній підготовчій 

компанії

•Компетенції ES-QIN Керівного рівня 

•Здобуває визнану програму підготовки 

кваліфікаційного нагляду ОР чи адміністративної оцінки

•Диплом про професійно-технічне навчання не 

видається

=+

=+
•Додатковий сертифікований курс 

для здобуття підприємницьких 

навичок (зазвичай, 1 рік, самостійне 

навчання по 8 год./тиждень)

•Підприємець: власник та керуючий транспортною компанією, 

що веде діяльність на ВВШ.

•Диплом про професійно-технічне навчання не видається

Д
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о
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т
ь

Перевезення 

небезпечних 

вантажів

Судноплавство на водних 

шляхах із морським 

характером

РАДАР
ЕКСПЕРТ 

СПГ

Великі склади 

суден
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• Кваліфікаційна оцінка Адміністративним органом → Так само як і для бортової команди (ОР)

• 4й рік для капітанів/управляючих + спеціальні дозволи адміністративного органу.

Кваліфікаційні стандарти – Перекваліфікація – оцінка Адміністративним органом

Кваліфікаційне 

Свідоцтво (КС)

Стерновий

Судноводій

Капітан / 

управляючий

Спеціальні 

дозволи

•Робота у якості стернового

•Не менше 180 днів плавання за послужною книжкою

•Оцінка адміністративного органу

К
Е

Р
ІВ

Н
И

Й
 Р

ІВ
Е

Н
Ь

Основні 

вимоги

•Послужна книжка

•Медичне свідоцтво

•540 днів внутрішнього 

судноплавства/  180 днів 

внутрішнього 

судноплавства + 500 

днів плавання на 

морському судні 

Вимоги до освіти та 

підготовки для КС

Практичні зауваження / 

результат

• Оцінка кваліфікації 

Адміністративним органом

•Чинне свідоцтво оператора 

радіостанції (УКХ)

•Необхідно надати свідчення досвіду роботи на 

морських суднах

•Кваліфікаційне свідоцтво ES-QIN Керівного рівня 

•Диплом про професійно-технічне навчання не 

видається

=+

=+
•Додатковий сертифікований курс 

для здобуття підприємницьких 

навичок (зазвичай, 1 рік, самостійне 

навчання по 8 год./тиждень)

•Підприємець: власник та керуючий транспортною компанією, 

що веде діяльність на ВВШ.

•Диплом про професійно-технічне навчання не видається

Д
о

д
а
т
к
о

в
а
 

м
о

ж
л

и
в

іс
т
ь

Перевезення 

небезпечних 

вантажів

Судноплавство на водних 

шляхах із морським 

характером

РАДАР
ЕКСПЕРТ 

СПГ

Великі склади 

суден
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Приклад навчального плану для курсу Підприємництва, рівень 
керівництва, 4-й рік: Директива 87/540/ЕЄС

• Академічне навантаження: 374 годин
• Предмети:

• Управління судном / Управління людськими ресурсами: 68 годин;
• Фінансове управління та адміністрація: 68 годин;
• Маркетинг: 68 годин;
• Транспортна логістика: 102 години, у тому числі – транспортна 

англійська мова;
• Комп'ютерне управління пакетом адміністративних програм: 68 годин.

• Стажування на суші: судновий брокер, провайдер логістичних послуг, …

Можливості здобуття Кваліфікаційного Сертифікату (судноводій)
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• Тренажери

• Практичні бази

• Семінари

• Лабораторія логістики

• Тренувальні судна

• Тренажери доповненої та віртуальної реальності

• Цех практики навичок з обслуговування / ремонту

• Практика роботи на танкері/ перевезення 

небезпечних вантажів / бункерування / СПГ

• Центр підготовки з пожежної безпеки та безпеки 

праці

Освітні заклади

Тренажер радару 

внутрішнього 

судноплавства

Комплексний 

пілотажний тренажер 

внутрішнього плавання

Тренажер 

фрезерного 

земснаряду

Тренажер крану 

бурової платформи

Тренажер ЕКНІС

Тренажер служби 

управління рухом 

суден

Тренажери
Азіпод

Тренажер
льодового 

плавання

Комплексний 

тренажер містка

Тренажер
терміналу СПГ

тренажер буксиру 

із 360-градусною 

оглядовістю

Вантажні 

тренажери
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Поєднання: тренувального та 
екзаменаційного судна

та комплексного тренажеру 
управління судном, радару і 
служби руху суден,  
затвердженого CESNI

Основні засоби для проведення екзаменації
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Предмет оцінювання Відео-нагляд та запис із камер

• Підготовка до плавання

• Загальні обставини плавання

• Сигнали та маневрування

• Комунікація

• Дотримання правил руху

• Дотримання правил безпеки

• Управління командою

Основні засоби для складання іспитів
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• Міжнародні, (більш) гармонізовані стандарти

• Правовий режим надає різноманітні можливості здобуття Кваліфікаційного 

Свідоцтва

o Професійно-технічна освіта

o Скорочена програма для дорослих аплікантів

o Перекваліфікація спеціалістів із морського на внутрішнє судноплавство

• Компанія COMPETING

• Процес сертифікації залежить від імплементації на національному рівні та 

вимог програми

23

ВВТ – Освіта та підготовка – для роздумів
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