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Звітно-виборчі збори членів Лондонського Інституту
морської техніки, науки і технології (ImarEST)
4 листопада 2016 року в приміщенні Англійського клубу відбулися звітно-виборчі
збори членів Одеського відділення Лондонського Інституту морської техніки, науки і
технології в Україні.
Протягом звітного періоду на засіданнях комітету відділення обговорювалися
наступні питання:
• прийняття в члени Одеського відділення Інституту морської техніки, науки і технології;
• інформація про заходи і засіданнях IMarEST;
• робота молодих морських фахівців;
• робота Англійського клубу і бібліотеки;
• теми, програми та результати конференцій і семінарів;
• фінанси відділення за 2015/2016 р .;
• фінансові витрати, пов'язані з проведенням конференцій.
У звітному 2015-2016 рр. члени Одеського відділення IMarEST в Україні взяли участь
в організації, проведенні конференцій та інших заходах, які були присвячені науковим
роботам інженерних факультетів Національного університету "Одеська морська академія" та
інших установ:
- з 19 по 20 листопада 2015 р. Міжнародна асоціація морських лекторів (IMLA) у співпраці з
морським факультетом Стамбульського технічного університету (Тузла, Стамбул,
Туреччина) проводила 12 Міжнародну конференцію тренажерів машинного відділення (The
12th International Conference on Engine Room Simulators);
- 4 лютого 2016 року в Національному університеті "Одеська морська академія" відбулося
відкрите зібрання членів Асоціації "Регіональний центр компетенції розвитку круїзного
туризму в Чорноморському регіоні Cruise Black Sea (CBS)";
- 17-18 березня 2016 року в Національному університеті "Одеська морська академія"
відбулася щорічна Міжнародна науково-технічна конференція «Морський та річковий флот:
експлуатація та ремонт»;
- 4 квітня 2016 року на базі науково-дослідного центру EURAC (Больцано, Італія) проходила
зустріч партнерів проекту Tempus Cruise T;
- 20-21 квітня 2016 року в Одесі відбувся Міжнародний форум з освіти, підготовки та
працевлаштування моряків, який проходить вже в четвертий раз;
- 25 квітня 2016 року в одеській мерії під головуванням заступника Одеського міського
голови відбулося засідання робочої групи з питань туризму. У засіданні взяли участь
депутати, представники департаменту культури та туризму Одеської міської ради,
туристичного бізнесу, Національного університету «Одеська морська академія»;
- з 1 по 5 травня 2016 року в рамках міжнародного проекту з туризму Cruise T делегація
Національного університету «Одеська морська академія» відвідала Вищу школу
Бремерхафена;
- з 30 серпня по 4 вересня 2016 року в Сполучених Штатах Військово-Морської Академії (м
Аннаполіс, штат Меріленд) відбулася 20-а Європейська конференція з питань вдосконалення
військової освіти;
- з 12 по 14 вересня 2016 року в Батумі (Грузія) пройшов Грузинський міжнародний
морський форум ГММФ 2016, під керівництвом Прем'єр-міністра Грузії;
- 19-20 вересня на базі університету «Варшавська політехніка» відбувся Міжнародний
семінар для національних експертів з реформування вищої освіти - HERE (Higher Education
Reform Experts);
- з 4 по 6 жовтня 2016 року в Національному університеті «Одеська морська академія»
відбулася чергова конференція з гідрографії «HYPACK 2016»;

- з 25 по 27 жовтня 2016 року в Афінах (Греція) готелі "Hotel Royal Olympic" відбулася
конференція з використання тренажерного обладнання компанії Kongsberg Maritime
"Kongsberg Simulator User Conference 2016" на тему "The Role of Human Factors in Simulation
and Training";
- 27-28 жовтня 2016 року, в Національному університеті "Одеська морська академія" була
проведена 17-а Науково-технічна конференція на тему «Практичні проблеми розвитку
радіозв'язку і радіонавігації в ГМЗЛБ, в системах АІС, СУРС і РІС».
Під час щорічних загальних зборів членів Лондонського Інституту морської техніки,
науки і технології (Одеса, Україна) було обрано новий Комітет Одеського відділення.
Комітет Одеського відділення IMarEST запрошує курсантів 2-го і старшого курсів
інженерних спеціальностей, а також молодих фахівців морської науки і техніки України
вступати у члени Лондонського Інституту.

