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ВСТУП 
 

Анотація 
Освітніми програмами підготовки докторів філософії в галузі знань 13 –

«Механічна інженерія» передбачено підготовка фахівців, які здатні розв’язувати 
комплексні проблеми суднобудування та водного транспорту, проводити оригінальні 
самостійні наукові дослідження, здійснювати науково-педагогічну діяльність. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Науково-технічні основи 
механізації та автоматизації суднобудівного виробництва» є науково-технічні основи 
механізації і автоматизації видів суднобудівного виробництва, проектування та 
вдосконалення технологічних процесів і виробничих систем. 

Конкретизується науково-технічні основи механізації та автоматизації 
виготовлення деталей корпусу судна; науково-технічні основи механізації та 
автоматизації виготовлення корпусних конструкцій та побудови корпусу судна; 
науково-технічні основи механізації та автоматизації виготовлення виробів 
корпусодобудовної номенклатури (КДН) і труб суднових систем; механізація робіт з 
фарбування, формування та опорядження приміщень судна, механізація 
судноремонтних робіт. 

Ключові слова: механізація і автоматизація, проектування технологічних 
процесів, види суднобудівного виробництва, технологічність. 

 

Annotation 
The basis for studying of discipline «Scientific and technical foundations of 

mechanization and automation in shipbuilding» are based of the scientific and technical 
foundations in mechanization and automation for shipbuilding production, design of 
technological processes and production systems. 

The scientific and technical bases of mechanization and automation of production of 
ship hulls parts are specified; scientific and technical bases of mechanization and 
automation of hull construction and hull construction; scientific and technical bases of 
mechanization and automation of production of products of the hull-building nomenclature 
and pipes of ship systems; mechanization of works on painting, formation and finishing of 
ship premises, mechanization of ship repair works. 

Key words: Production mechanization and automation; design of technological 
processes; types of shipbuilding; manufacturability. 
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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 
показників 

Галузь знань, спеціальність 
(освітня програма),  
освітній рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів – 7,0 Галузь знань 
 

13 – «Механічна інженерія»  

Вибіркова 

Модулів – 1 Рік підготовки: 

Змістових модулів – 4 2-й  2-й 

Електронний адрес 
РПНД на сайті 
Університету 
 

Спеціальність  
135 – «Суднобудування» 

Семестр 

4-й 4-й 

Лекцій 

Індивідуальне науково-
дослідне завдання  

- Немає 

15 год. 15 год. 

Практичні, семінарські 

- - 

Загальна кількість годин 
– 210 

Лабораторні 

30 год. 30 год. 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних – 3; 
 
самостійної роботи 
здобувача – 11. 

Освітній рівень: 
Третій (освітньо-науковий)

Самостійна робота 

165 год. 165 год. 

Індивідуальні завдання: 
- год. 

Вид контролю: залік 

Форма контролю: 
комбінована (усний 

контроль, тестовий контроль)

 

 



 
 

6 
 

2. Мета вивчення навчальної дисципліни 
Метою вивчення навчальної дисципліни «Науково-технічні основи механізації 

та автоматизації суднобудівного виробництва» є формування у здобувачів таких 
компетентностей: 

1) Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 
2) Здатність використовувати знання в галузі механізації та автоматизації 

технологічних процесів  корпусообробного, складально-зварювального, 
корпусобудівного, трубомонтажного та добудовного видів суднобудівного 
виробництва для виготовлення корпусних конструкцій; 

3) Здатність використовувати знання в галузі проектування механізованих та 
автоматизованих виробничих систем для забезпечення основних видів 
суднобудівного виробництва. 

 
3. Очікувані результати навчання 

Вивчення навчальної дисципліни «Науково-технічні основи механізації та 
автоматизації суднобудівного виробництва» передбачає формування та розвиток у 
здобувачів таких результатів навчання: 

1) уміти застосовувати нормативні та довідкові дані для контролю відповідності 
технічної документації, виробів стандартам, технічним умовам та іншим нормативним 
документам; 

2) знати та розуміти суміжні галузі (технологію суднобудування) і вміти 
виявляти міждисциплінарні зв’язки на рівні, необхідному для виконання інших вимог 
освітньої програми; 

3) здійснювати оптимальний вибір обладнання та комплектацію технічних 
засобів механізації, автоматизації та роботизації; 

4) уміти вибирати типове устаткування  і  засоби механізації та автоматизації в 
окремих видах суднобудівного виробництва;   

5) уміти  проектувати технологічні процеси виготовлення деталей і корпусних 
конструкцій з використанням засобів механізації та автоматизації. 
 

4. Програма навчальної дисципліни 
Модуль 1 

Змістовий модуль 1.1 Науково-технічні основи механізації та автоматизації 
виготовлення деталей корпусу судна  

Тема 1. Основні поняття про механізацію та автоматизацію, терміни та 
визначення. Види суднобудівного виробництва. Основи теорії продуктивності праці. 
Науково-технічні основи механізації та автоматизації. 

Джерела інформації: [1] – стор. 6-15; [2] – стор. 11-16. 
 
Тема 2. Основи проектування механізованих та автоматизованих систем. 

Принципи, задачі та етапи проектування виробничих систем. Організаційно-
технологічне проектування виробничих систем з використанням сучасних 
інформаційних систем. 

Джерела інформації: [1] – стор. 54-82; [2] – стор. 388-398. 
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Тема 3. Автоматизація плазово-технологічної підготовки виробництва. Задачі 
плазово-технологічної підготовки виробництва (ПТПВ). Аналітичне визначення 
форми та розмірів деталей. Автоматичне розкроювання листового та профільного 
прокату. 

Джерела інформації: [1] – стор. 85-113; [2] – стор. 46-87; [3] – стор. 186-189; [13] 
– стор. 51-76. 

 
Тема 4. Теоретичні основи та передумови механізації та автоматизації 

виготовлення деталей корпусу судна. Механізація процесу очищення та ґрунтування 
листового і профільного прокату. Механізація та автоматизація виготовлення 
великогабаритних, дрібних листових деталей, деталей із профільного прокату. 

Джерела інформації: [1] – стор. 125-150; [2] – стор. 87-115; [3] – стор. 189-219; 
[9] – стор. 35-67. 

 
 

Змістовий модуль 1.2 Науково-технічні основи механізації та автоматизації 
виготовлення корпусних конструкцій та побудови корпусу судна 

Тема 5. Загальні положення механізації та автоматизації виготовлення 
корпусних конструкцій. Конструктивно-технологічна класифікація об’єктів складання 
та зварювання в суднобудуванні. Технологічність корпусних конструкцій в умовах 
механізованого та автоматизованого їх виготовлення. Основи проектування потоково-
механізованих ліній (ПМЛ) виготовлення корпусних конструкцій. 

Джерела інформації: [1] – стор. 150-164; [2] – стор. 87-91; [3] – стор. 223-250; 
[11] – стор. 23-39; [14] – стор. 139-157. 

 
Тема 6. Механізація та автоматизація технологічних процесів виготовлення 

корпусних конструкцій. Механізація виготовлення вузлів. Механізація виготовлення 
секцій. Механізація виготовлення блоків секцій та модульних конструкцій. 
Використання та перспективи вдосконалення промислових роботів під час 
виготовлення корпусних конструкцій. 

Джерела інформації: [1] – стор. 164-191; [2] – стор. 115-152; [3] – стор. 223-307; 
[14] – стор. 157-163. 

 
Тема 7. Механізація робіт з формування корпусу судна на будівельному місці. 

Характеристика корпусобудівного виробництва. Методи побудови суден і шляхи 
їхнього вдосконалення обладнання будівельних місць. Характеристика корпусних 
робіт на стапелі. Розмірно-технологічний аналіз корпусу судна. Автоматизація 
перевірних робіт. Механізація складально-зварювальних робіт під час формування 
корпусу судна. Механізація баластування суден твердим баластом. 

Джерела інформації: [1] – стор. 191-231; [2] – стор. 152-197; [3] – стор. 307-387; 
[5] – стор. 4-20; [14] – стор. 139-157. 

 
Змістовий модуль 1.3 Науково-технічні основи механізації та автоматизації 

виготовлення виробів корпусодобудовної номенклатури (КДН) і труб суднових систем 
Тема 8. Механізація та автоматизація виготовлення та монтажу виробів КДН і 

елементів системи вентиляції судна. Класифікація виробів КДН в суднобудуванні. 
Механізація та автоматизація виробництва виробів КДН. Монтаж виробів КДН на 
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судні. Виготовлення труб і монтаж систем вентиляції та кондиціювання повітря на 
судні. 

Джерела інформації: [1] – стор. 231-250; [2] – стор. 213-229; [3] – стор. 387-404; 
[16] – стор. 17-19; [21] – стор. 154-178. 
 

Тема 9. Механізація та автоматизація виготовлення труб і монтажу суднових 
систем. Технологічні особливості суднових систем. Механізація процесу 
виготовлення елементів трубопроводів. Автоматизація процесу згинання труб. 
Автоматизація трасування суднових трубопроводів. Монтаж трубопроводів на судні. 
Модульно-агрегатний метод монтажу трубопроводів. ГВС виготовлення типових труб 
суднобудівних систем. 

Джерела інформації: [1] – стор. 250-276; [2] – стор. 249-274; [9] – стор. 114-129; 
[16] – стор. 17-19; [21] – стор. 197-234. 
 

 
Змістовий модуль 1.4 Механізація робіт з фарбування, формування та 
опорядження приміщень судна. Механізація судноремонтних робіт 

Тема 10. Механізація нанесення захисних покривів на суднові конструкції та 
вироби КДН. Корозія корпусних конструкцій. Види та призначення захисних 
покривів. Механізація процесу підготовлення. поверхні перед нанесення покривів. 
Механізація процесів приготування та нанесення лакофарбних покривів (ЛФП). 
Механізація процесів підготовлення та монтажу ізоляції на корпусні конструкції та 
суднові системи. Механізація процесів приготування та нанесення мастикових 
покривів. Механізація процесів нанесення металопокривів на вироби КДН і труб 
вентиляції. 

Джерела інформації: [1] – стор. 295-319; [2] – стор. 229-249; [6] – стор. 127-146; 
[17] – стор. 97-112; [18] – стор. 35-37. 

 
Тема 11. Механізація процесів модульного формування, опорядження та 

обладнання суднових приміщень. Класифікація модульних методів формування, 
опорядження та обладнання суднових приміщень. Механізація процесів виготовлення 
елементів і складальних одиниць в модульному методі формування приміщень судна. 
Механізація технологічних операцій формування, опорядження та обладнання 
суднових приміщень. Механізація процесу виготовлення блок-модулів. Механізація 
блочно-модульного формування надбудови. 

Джерела інформації: [1] – стор. 319-350; [2] – стор. 274-298; [7] – стор. 9-13; [9] 
– стор. 237-245. 

 
Тема 12. Показники механізації та автоматизації технологічних процесів в 

судноремонті. Вибір і обґрунтування засобів технологічного оснащення при 
проведенні судноремонтних робіт в умовах використання новітніх інформаційних 
технологій.  

Джерела інформації: [1] – стор. 59-134; [2] – стор. 370-389; [28] – стор. 27-34; 
[29] – стор. 123-129. 
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Структура навчальної дисципліни 
 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин
денна та заочна форма

усього у тому числі
л лаб с.р.

1 2 3 4 5
Модуль 1

Змістовий модуль 1.1 Науково-технічні основи механізації та автоматизації 
виготовлення деталей корпусу судна 

Тема 1. Основні поняття про механізацію та 
автоматизацію, терміни та визначення. Види 
суднобудівного виробництва. Основи теорії 
продуктивності праці. Науково-технічні основи 
механізації та автоматизації. 

15 1 - 14 

Тема 2. Основи проектування механізованих і 
автоматизованих систем. Принципи, задачі та етапи 
проектування виробничих систем. Організаційно-
технологічне проектування виробничих систем з 
використанням сучасних інформаційних систем.

15 1 3 11 

Тема 3. Автоматизація плазово-технологічної 
підготовки виробництва. Задачі плазово-технологічної 
підготовки виробництва (ПТПВ). Аналітичне 
визначення форми та розмірів деталей. Автоматичне 
розкроювання листового та профільного прокату.

15 1 - 14 

Тема 4. Теоретичні основи та передумови механізації 
та автоматизації виготовлення деталей корпусу судна. 
Механізація процесу очищення та ґрунтування 
листового і профільного прокату. Механізація та 
автоматизація виготовлення великогабаритних, 
дрібних листових деталей, деталей із профільного 
прокату. 

15 1 3 11 

Разом за змістовим модулем 1.1 60 4 6 50
Змістовий модуль 1.2 Науково-технічні основи механізації та автоматизації 

виготовлення корпусних конструкцій та побудови корпусу судна 
Тема 5. Загальні положення механізації та 
автоматизації виготовлення корпусних конструкцій. 
Конструктивно-технологічна класифікація об’єктів 
складання та зварювання в суднобудуванні. 
Технологічність корпусних конструкцій в умовах 
механізованого та автоматизованого їх виготовлення. 
Основи проектування потоково-механізованих ліній 
(ПМЛ) виготовлення корпусних конструкцій.

20 1 3 16 

Тема 6. Механізація та автоматизація технологічних 
процесів виготовлення корпусних конструкцій. 
Механізація виготовлення вузлів. Механізація 
виготовлення секцій. Механізація виготовлення блоків 
секцій та модульних конструкцій. Використання та 
перспективи вдосконалення промислових роботів під 
час виготовлення корпусних конструкцій.

20 1 3 16 
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Продовження таблиці 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин
денна та заочна форма

усього у тому числі
л лаб с.р.

Тема 7. Механізація робіт з формування корпусу 
судна на будівельному місці. Характеристика 
корпусобудівного виробництва. Методи побудови 
суден і шляхи їхнього вдосконалення обладнання 
будівельних місць. Характеристика корпусних робіт 
на стапелі. Розмірно-технологічний аналіз корпусу 
судна. Автоматизація перевірних робіт. Механізація 
складально-зварювальних робіт під час формування 
корпусу судна. Механізація баластування суден 
твердим баластом. 

20 1 3 16 

Разом за змістовим модулем 1.2 60 3 9 48
Змістовий модуль 1.3 Науково-технічні основи механізації та  

автоматизації виготовлення виробів корпусодобудовної  
номенклатури (КДН) і труб суднових систем 

Тема 8. Механізація та автоматизація виготовлення та 
монтажу виробів КДН і елементів системи вентиляції 
судна. Класифікація виробів КДН в суднобудуванні. 
Механізація та автоматизація виробництва виробів 
КДН. Монтаж виробів КДН на судні. Виготовлення 
труб і монтаж систем вентиляції та кондиціювання 
повітря на судні. 

15 2 3 10 

Тема 9. Механізація та автоматизація виготовлення 
труб і монтажу суднових систем. Технологічні 
особливості суднових систем. Механізація процесу 
виготовлення елементів трубопроводів. Автоматизація 
процесу згинання труб. Автоматизація трасування 
суднових трубопроводів. Монтаж трубопроводів на 
судні. Модульно-агрегатний метод монтажу 
трубопроводів. ГВС виготовлення типових труб 
суднобудівних систем. 

15 2 3 10 

Разом за змістовим модулем 1.3 30 4 6 20
Змістовий модуль 1.4 Механізація робіт з фарбування, формування та 
опорядження приміщень судна. Механізація судноремонтних робіт

Тема 10. Механізація нанесення захисних покривів на 
суднові конструкції та вироби КДН. Корозія 
корпусних конструкцій. Види та призначення 
захисних покривів. Механізація процесу 
підготовлення. поверхні перед нанесення покривів. 
Механізація процесів приготування та нанесення 
лакофарбних покривів (ЛФП). Механізація процесів 
підготовлення та монтажу ізоляції на корпусні 
конструкції та суднові системи. Механізація процесів 
приготування та нанесення мастикових покривів. 
Механізація процесів нанесення металопокривів на 
вироби КДН і труб вентиляції. 

20 1 3 16 
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Продовження таблиці 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин
денна та заочна форма

усього у тому числі
л лаб с.р.

Тема 11. Механізація процесів модульного 
формування, опорядження та обладнання суднових 
приміщень. Класифікація модульних методів 
формування, опорядження та обладнання суднових 
приміщень. Механізація процесів виготовлення 
елементів і складальних одиниць в модульному методі 
формування приміщень судна. Механізація 
технологічних операцій формування, опорядження та 
обладнання суднових приміщень. Механізація процесу 
виготовлення блок-модулів. Механізація блочно-
модульного формування надбудови.

20 1 - 19 

Тема 12. Показники механізації та автоматизації 
технологічних процесів в судноремонті. Вибір і 
обґрунтування засобів технологічного оснащення при 
проведенні судноремонтних робіт в умовах 
використання новітніх інформаційних технологій. 

20 2 6 12 

Разом за змістовим модулем 1.4 60 4 9 47
Усього годин 210 15 30 165

 

 

Теми лабораторних робіт 
 

№ 
з/п 

Назва теми 
Кількість 
годин 

1 
 Організаційно-технологічне проектування  
виробничих систем. Джерела інформації: [1], [3], [4]. 

3 

2 
Автоматичне розкроювання листового та профільного 
прокату. Джерела інформації: [1], [3], [4], [21]. 

3 

3 
Технологічність корпусних конструкцій в умовах 
механізованого та автоматизованого їх виготовлення.  
Джерела інформації: [1], [5], [6], [24]. 

3 

4 

Проектування технологічного процесу (ТП) виготовлення 
корпусних конструкцій (вузлів) з використанням засобів 
механізації та автоматизації. Особливості моделювання ТП 
ремонту суден. 
Джерела інформації: [1], [2], [12], [28]. 

3 

5 
Вибір об’єктів механізації під час формування корпусу судна. 
Джерела інформації: [1], [2], [8], [12]. 

3 

6 
Механізація та автоматизація виробництва виробів КДН. 
Джерела  інформації: [1], [8], [12]. 

3 

7 
Автоматизація трасування суднових трубопроводів. 
Джерела інформації: [1], [8], [12]. 

3 
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Продовження таблиці 
№ 
з/п 

Назва теми 
Кількість 
годин 

8 
Механізація нанесення захисних покривів на суднові 
конструкції. Засоби механізації. Джерела інформації: [1], [12], 
[13], [28].  

3 

9 
Розрахунок показників механізації та автоматизації ТП в 
судноремонті. Джерела інформації: [28]. 

3 

10 
Вибір і обґрунтування засобів технологічного оснащення при 
проведенні судноремонтних робіт. Джерела інформації: [28]. 

3 

  Разом 30 

 

Самостійна робота 

Розподіл годин самостійної роботи 
№ 
з/п 

Вид роботи Кількість годин 
Норматив Денна та заочна 

форма  

1 
Підготовка до лекційних 
занять  

2 год. на 1 лек. 45 

2 
Підготовка до 
лабораторних робіт 

підготовка до лабораторних 
робіт – до 3 год. на 1 роб. 

30 

3 

Самостійне опрацювання 
окремих тем навчальної 
дисципліни згідно з 
навчально-тематичним 
планом 

 30 

4 
Підготовка до поточного 
модульного контролю 

підготовка до контрольних 
заходів – 30 год. на 1 захід 

30 

5 
Підготовка до 
підсумкового контролю 

підготовка до контрольних 
заходів – 30 год. на 1 захід 

30 

 Разом  165 

 

5. Засоби діагностики результатів навчання та методи їх демонстрування 

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання є: 
– звіти з виконання лабораторних робіт та презентації результатів виконаних 

лабораторних робіт на комп’ютері (або письмовий контроль результатів); 

– контрольні роботи за змістовими модулями; 

– залік (усний контроль, тестовий контроль). 
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6. Форми поточного та підсумкового контролю  
Досягнення здобувача оцінюються за 100-бальною системою Університету. 
Підсумкова оцінка навчального курсу включає в себе оцінки з поточного 

контролю, оцінки контрольних робіт за змістовими модулями і оцінки заключного 
заходу. 

Питома вага заключного заходу – 40 балів. Право здавати заліку дається 
здобувачу, якій з урахуванням максимальних балів проміжних оцінок набирає не 
менше 60 балів. Підсумкова оцінка навчального курсу є сумою проміжних оцінок і 
оцінки екзамену.  

Поточний контроль проводиться на кожному лабораторному занятті та за 
результатами виконання завдань самостійної роботи. Він передбачає оцінювання 
теоретичної підготовки здобувачів вищої освіти із зазначеної теми (у тому числі 
самостійно опрацьованого матеріалу) під час виконання лабораторних завдань. 

Зарахування кредитів навчального курсу можливо тільки після досягнення 
результатів, запланованих РПНД, що виражається в одній з позитивних оцінок, 
передбачених чинним законодавством. 

 

Форми контролю результатів навчальної діяльності здобувачів та їх оцінювання 

Лабораторні роботи 

 
Бал Критерії оцінювання 

5 

Робота виконана у встановлений термін. Виконана самостійно, чітко 
сформульовані цілі, завдання та гіпотеза досліджень. Застосовувалися 
коректні методи отримання результатів. У висновках проведена коректна 
інтерпретація результатів.  

4 
Робота виконана у встановлений термін. Здобувач виконує лабораторну 
роботу згідно з методичними вказівками, іноді після консультації викладача; 
в цілому правильно складає звіт та робить висновки. 

3 

Робота виконана з порушенням встановлених термінів. Здобувач  виконує 
лабораторну роботу згідно з методичними вказівками, іноді після 
консультації викладача; складає звіт, що містить неточності у висновках та 
помилки. 

2 
Робота виконана з порушенням встановлених термінів. Здобувач  виконує 
лабораторну роботу згідно з методичними вказівками; складений звіт 
містить неточності у висновках та помилки. 

1 
Робота виконана з порушенням встановлених термінів. Здобувач  виконує 
лабораторну роботу під керівництвом викладача; складений звіт містить 
неточності у висновках та помилки. 

0 Робота не виконувалася 
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Поточний модульний контроль у формі контрольної роботи (3 питання) 
Бал Критерії оцінювання 

10 
Подані правильні відповіді на всі контрольні питання, розкривають їх суть, 
викладені логічно, містять необхідні графічні ілюстрації, або приклади. 
Кожна відповідь закінчується короткими висновками.  

7 
Є відповіді на всі контрольні питання і достатньо розкривають їх суть. 
Відповіді можуть містити деякі неточності або помилки, містять необхідні 
графічні ілюстрації, або приклади.  

5 
Подані правильні, але неповні відповіді не менш ніж на 2/3 контрольних 
питань. Відповіді містять неточності або помилки, графічні ілюстрації або 
приклади відсутні. 

0 Контрольна робота не виконувалася. 

 
Форма контролю Максимальна кількість балів 

Виконання лабораторних робіт 10 завд. 5 балів = 50 бали 
Поточний модульний контроль 1 МКР 10 балів = 10 балів 

Всього 60 
 

Підсумковий контроль  
Підсумковий контроль складається з заліку (тестовий контроль – 10 тестових завдань, 
усний контроль – 2 питання).  

 
Тестування 

Правильних 
відповідей, % 

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 

Бал 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 
 

Усний контроль (1 питання – 10 балів) 
Бал Критерії оцінювання 

10 

Здобувач вільно володіє матеріалом, знає принципи організації підготовки 
виробництва для забезпечення побудови і ремонту суден, методи аналізу 
діяльності технологічних підрозділів на суднобудівних і судноремонтних 
заводах з можливістю удосконалення й скорочення процесу підготовки 
виробництва, а також володіє знаннями в галузі розвитку виробництва, 
вдосконалення управління і організації, технології та техніки. 

8 

Здобувач вільно володіє матеріалом, знає принципи організації підготовки 
виробництва для забезпечення побудови і ремонту суден, методи аналізу 
діяльності технологічних підрозділів на суднобудівних і судноремонтних 
заводах з можливістю удосконалення й скорочення процесу підготовки 
виробництва, а також володіє знаннями в галузі розвитку виробництва. 

6 

Здобувач володіє матеріалом, знає принципи організації підготовки 
виробництва для забезпечення побудови і ремонту суден, методи аналізу 
діяльності технологічних підрозділів на суднобудівних і судноремонтних 
заводах.  
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4 
Здобувач посередньо володіє матеріалом, знає не всі принципи організації 

підготовки виробництва для забезпечення побудови і ремонту суден.  

2 
Здобувач посередньо володіє матеріалом, плутається при визначені  

принципів організації підготовки виробництва для забезпечення побудови і 
ремонту суден. 

0 
Здобувач не орієнтується у матеріалах питання, не може відповісти на 

додаткові питання за змістом навчальної дисципліни. 

 

7. Критерії оцінювання результатів навчання 

№№ змістового 
модуля і теми 

Денна  та заочна форма  

Вид роботи 
Кількість 
балів 

ЗМ 1.1 

Т2 
Лабораторна 
робота № 1 

5 

Т4 
Лабораторна 
робота № 2 

5 

ЗМ 2.1 

Т5 
Лабораторна 
робота № 3 

5 

Т6 
Лабораторна 
робота № 4 

5 

Т7 
Лабораторна 
робота № 5 

5 

ЗМ 3.1 
Т8 

Лабораторна 
робота № 6 

5 

Т9 
Лабораторна 
робота № 7 

5 

ЗМ 4.1 

Т10 
Лабораторна 
робота № 8 

5 

Т11 
Лабораторна 
робота № 9 

5 

Т12 
Лабораторна 
робота № 10 

5 

ПМК Т1-12 10 

Підсумковий 
контроль 

Залік, в т.ч. 40 
тестування 20 

усний контроль 20 
Сума  100 

 
8. Засоби навчання 

Технічні засоби навчання: мультимедійний проектор, персональні комп’ютери з 
підключенням до мережі Інтернет. 

При проведенні занять за дистанційною формою навчання (у період карантину) 
використовуються дистанційні платформи й інформаційно-комунікаційні технологій 
(Moodle, Google Classroom, DingTalk, ZOOM Cloud Meetings, Skype, Viber, WeChat, 
Telegram, соціальні мережі  тощо). 
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9. Рекомендовані джерела інформації 

Основна література 

1. Основы механизации и автоматизации судостроительного производства: 
Учебник [Текст] / Бавыкин Г.В., Доброленский В.П., Рашковский А.С. и др. Под общ. 
ред. Соколова В.Ф. – Л.: Судостроение, 1989. – 375 с. 

2. Основы технологии судостроения: Учебник [Текст] / Александров В.Л., 
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