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Вступ 
 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Наукові основи 

технології суднобудування ” складена відповідно до освітньо-наукової 

програми підготовки доктора філософії в галузі “Механічна інженерія ”, 

спеціальності “Суднобудування ”. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є основи будівництва суден 

та засобів океанотехніки. 

Міждисциплінарні зв’язки: Вивчення дисципліни «Основи технології 

суднобудування і ТЗОО» є важливим етапом підготовки наукових робітників 

та викладачів. Вона вивчається після курсів хімії, опору матеріалів, теорії 

корабля та теорії проектування суден, конструкції корпусу суден, будівельної 

механіки корабля, економіки та організації виробництва. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Основи підготовки виробництва у суднобудуванні. 

Виготовлення деталей корпусу судна. 

2. Технологія виготовлення корпусних конструкцій та будівництва корпусу 

судна на стапелі. 

3. Спуск суден на воду. Монтажнодо-будовні роботи на суднах. 

Випробування та здача судна. Особливості технології виготовлення ТЗОО 

4. Методологічні аспекти автоматизованого проектування технологічних 

процесів. 

 

1. Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач 
 
ЗК 1. Здатність до освоєння і системного аналізу через наукове сприйняття і 

критичне осмислення нових знань в предметній та міжпредметних галузях. 

ЗК 2. Здатність до критичного аналізу і креативного синтезу нових ідей, які 

можуть сприяти в академічному і професійному контекстах технологічному, 

соціальному та культурному прогресу суспільства, базованому на знаннях. 
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2. Програмні результати навчання 
РНЗ 1. Володіти концептуальними та методологічними знаннями в галузі 

інформаційних технологій в суднобудуванні та бути здатним застосовувати 

їх до професійної діяльності на межі предметних галузей. 

РНЗ 2. Визначати об’єкт і суб’єкт досліджень, використовуючи гносеологічні 

підходи до розв’язання сучасних проблем технології суднобудування та 

інформаційних технологій. 

РНУ 1. Використовувати сучасні інформаційні джерела національного та 

міжнародного рівня для оцінки стану вивченості об’єкту досліджень і 

актуальності наукової проблеми. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 4 кредити ЄКТС. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Модуль 1. 

Змістовий модуль 1. 

Предмет технологія суднобудівництва. Суднобудівні підприємства, виді 

виробництва. Підготовка виробництва, ПТПВ.  Класифікація деталей 

корпусу судна. Технологічні операції виготовлення деталей. Обладнання для 

виговлення деталей. 

Змістовий модуль 2. 

Технологія виготовлення вузлів, секцій  та блоків секцій, обладнання та 

оснащення. ПМЛ.  Методі формування корпусів суден на стапелі. Побудовні 

місця. Технологія будівництва корпусу судна на стапелі. 

Змістовий модуль 3. 

Керовані та некеровані спуски суден. Спускові пристрої. МДР в 

суднобудуванні: КДР. ТМР.  ММР. ЄМР.  Випробування та здача суден. 

Особливості технології виготовлення ТЗОО. 

Змістовий модуль 4. 

Науково-технічні основи уніфікація виробів як основа проектування 

технологічних процесів. Групова технологія. Методи аналітичного 
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деталювання корпусних конструкцій. Наукові основи механізації та 

автоматизації виробничих процесів в суднобудуванні. 

3. Рекомендована література 

1. Желтобрюх, Н. Д. Технология судостроения и ремонта судов : учебник 

[Текст] / Н.Д. Желтобрюх. – Л. : Судостроение, 1990. – 344 с. 

2. Рашковский, А. С. Проектирование, технология и организация 

строительства композитных плавучих доков большой подъемной силы: 

монография [Текст]. / Рашковский, А. С. 

Слуцкий Н. Г., Щедролосев А. В. – Николаев : Атолл, 2008. – 382 с. 

3. Александров В. Л., Основы технологии судостроения: учебник [Текст]. / 

Александров В. Л., Рашковский А. С., Бавыкин Г. В. – СПб.: Судостроение, 

1995. – 400 с. 

4. Рашковский А.С. Технология изготовления деталей корпуса судна: 

учебное пособие[Текст]. / Рашковский А.С., Перов В. Н., Сліжевський С. Н., 

Цыкало Н.В. – Миколаїв: НУК, 2012. – 152 с. 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – екзамен. 

5. Засоби діагностики успішності навчання – захист практичних робіт, 

поточний модульний контроль (тестування), захист індивідуального 

завдання. 



Програма підготовки докторів філософії 
Наукові основи технології суднобудування 

120 год. / 4 кредити ЕКТС 
(15 год. практичних робіт) 

 
 

Практичні роботи з курсу «Наукові основи технології 
суднобудування» включає два завдання: 
     – розробка технології та вибір обладнання для  виготовлення листів 
двоякої кривизни зовнішньої обшивки корпусу судна; 

– розрахунок технології та трудомісткости виготовления та оббудови 
каютних блок-модулей на спеціалізованій дільниці суднобудівного 
підприємства 

 
Практичні завдання  
Завдання1. 

1. Розробити технологію виготовлення листа двоякої кривизни зовнішньої 
обшивки корпусу судна. 
2. Вибрати обладнання для  згинання листа двоякої кривизни зовнішньої 
обшивки корпусу судна. 
3. Розрахувати зусилля згинання листа. 
4. Розробити техпроцес перевірки форми листа після згинання. 
5. Розрахувати трудомісткість виготовлення листа двоякої кривизни 
зовнішньої обшивки корпусу судна. 
 

Завдання2. 
1. Розробити технологію виготовлення каркасу каютного блок-модуля. 
2. Розробити технологію монтажу панелей зашивки в каютному блок-модулі 
3. Розробити технологію монтажу меблів та обладнання в каютному блок-
модулі.  
4. Розрахувати трудомісткість робіт по виготовленню та оббудови каютного 
блок-модуля. 
 
   
 
  
 

 
 



Завдання для поточного контролю 
Наукові основи технології суднобудування 

120 год. / 4 кредити ЕКТС 
(15 год лекцій, 15 год. практичних робіт) 

 
1. Виробничий та технологічний процеси. Технологічні операції. Типи 

виробництва. 

2. Механізація та автоматизація виробничих процесів. ЗТО. 

3. Періоди побудови судна. 

4. Підготовка виробництва в суднобудуванні. 

5. Раціональні маршрути виготовлення деталей. 

6. Конструктивно-технологічна класифікація об’єктів збирання та 

зварювання в суднобудуванні. 

7. Виготовлення конструкцій корпусу судна. 

8. Оснащення для виготовлення корпусних конструкцій. 

9. Попередження зварювальних деформацій. 

10. Методи побудови суден. 

11. Побудовні місця. Опорядження та обладнання побудовних місць. 

12. Спуск судна на воду.  

13. Монтажодобудовні роботи в суднобудуванні. 

14. Випробування та здача судна. Імітаційні методи випробувань. 

 



Програма підготовки докторів філософії 
Наукові основи технології суднобудування 

120 год. / 4 кредити ЕКТС 
(15 год лекцій, 15 год. практичних робіт) 

 
 

Самостійна робота з курсу «Наукові основи технології суднобудування» 
включає такі форми: 
– опрацювання лекційного матеріалу; 
– підготовка до практичних занять; 
– виконання індивідуальних наукових завдань та науково-дослідних робіт. 

 
Завдання для самостійної роботи 

1. Розробити технологію и вибрати обладнання для  виготовлення листа 
зовнішньої обшивки корпуса двоякої кривизні. 
2. Періоди побудови судна. 
3. Раціональні маршрути виготовлення деталей. 
4. Розробити технологію и вибрати обладнання для виготовлення якого-небудь 
вузла. 
5. Провести розрахунок спускового пристрою для спуску з похилого стапеля. 
6. Оснащення для виготовлення корпусних конструкцій. 
7. Вибрати раціональний спосіб будівництва корпусу судна  відповідно до 
конкретного заводу-будівнику . 
8. Вибрати раціональній спосіб формування та опорядження приміщень судна. 

 


