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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 «Наукові основи підготовки 
виробництва в суднобудуванні, ремонту та реновації суден і кораблів» є структура 
підготовки виробництва до будівництва, ремонту та реновації суден і кораблів та її 
складових частин; діяльність підрозділів підготовки виробництва на суднобудівних-
судноремонтних підприємствах; проблеми й наукові та теоретичні основи шляхів 
вдосконалення підготовки виробництва в тому числі в умовах використання новітніх 
інформаційних технологій. 

Конкретизується наукові основи формування конструкторської, технологічної і 
організаційної підготовок виробництва в тому числі в умовах використання нових 
інформаційних технологій; наукові основи матеріально-технічної підготовки 
виробництва; нормування витрат матеріалів; капітальне будівництво, технічне 
переозброєння та реконструкція підприємства; економічна підготовка виробництва;  
наукові основи кадрової та соціально-психологічної підготовки виробництва; наукові 
основи організації оперативної, конструкторської і технологічної підготовок 
судноремонтного виробництва. 

Ключові слова: підготовка виробництва, будівництво, ремонт суден, реновація, 
технологічні процеси, технологія суднобудування і ремонту. 

 

Annotation 
The subject of study discipline «The Scientific Bases of Pre-Production in 

Shipbuilding, Ship Repair and Renovation of Ships and Vessels» is the structure of 
production preparation for construction, repair and renovation of vessels and ships and their 
components; activity of production preparation units in shipbuilding and repairing, 
enterprises; problems and scientific and theoretical bases in ways of preparation  
improvement  for manufacture including in the conditions of use in the newest technologies 
information. 

The scientific bases of design formation, technological and organizational production 
including preparations in the conditions for use about new information technologies are 
concretized; scientific bases in material and technical preparation of production; rationing of 
material costs; capital construction, technical re-equipment and reconstruction of the 
enterprise; economic preparation of production; scientific bases of personnel and social and 
psychological preparation of production; scientific bases of the organization of operative, 
design and technological preparations in ship-repairing production. 

Key words: pre-production, building, ship-repairing, renovation, technological 
processes, shipbuilding and ship repair technology. 
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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 – 6,0 Галузь знань 
 

13 – «Механічна інженерія»  

Вибіркова 

Модулів – 1 Рік підготовки: 

Змістових модулів – 8 2-й  2-й 

Електронний адрес 
РПНД на сайті 
Університету 
 

 

Семестр 

3-й 3-й 

Лекцій 

Індивідуальне науково-
дослідне завдання  

- Немає 

30 год. 30 год. 

Практичні, семінарські 

- – 

Загальна кількість годин 
– 180 

Лабораторні 

30 год. 30 год. 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних – 4; 
 
самостійної роботи 
здобувача – 8. 

Освітній рівень: 
Третій (освітньо-науковий)

Самостійна робота 

120 год. 120 год. 

Індивідуальні завдання: 
- год. 

Вид контролю: залік 

Форма контролю: 
комбінована (усний 

контроль, тестовий контроль)
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2. Мета вивчення навчальної дисципліни 
Метою вивчення навчальної дисципліни «Наукові основи підготовки 

виробництва в суднобудуванні, ремонту та реновації суден і кораблів» є формування 
у здобувачів таких компетентностей: 

1) Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 
2) Здатність використовувати знання в галузі підготовки виробництва до 

будівництва, ремонту та реновації суден і кораблів, особливо в технічній її частині; 
3) Здатність використовувати знання при  оцінюванні технічного рівня 

виробництва на суднобудівних і судноремонтних підприємствах. 

 
3. Очікувані результати навчання 

Вивчення навчальної дисципліни «Наукові основи підготовки виробництва в 
суднобудуванні, ремонту та реновації суден і кораблів» 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 судноремонту) 
та вміти виявляти міждисциплінарні зв’язки на рівні, необхідному для виконання 
інших вимог освітньої програми; 

3) знати складові підготовки виробництва до будівництва, ремонту та реновації 
суден і кораблів; розподіл трудомісткості видів підготовки виробництва до 
будівництва, ремонту та реновації суден і кораблів; задачі та функції кожного виду 
підготовки виробництва; види конструкторської, організаційно-технологічної та 
іншої документації суднобудівного і судноремонтного виробництв; 

4) уміти розробляти графіки підготовки виробництва до побудови, ремонту та 
реновації суден і кораблів, розробляти основні документи з підготовки виробництва;  

5) уміти нормувати витрати матеріалів і оцінювати технічний рівень 
виробництва на підприємстві; 

6) знати проблеми і шляхи вдосконалення підготовки виробництва до 
будівництва та реновації суден і кораблів в цілому та окремих її видів. 
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4. Програма навчальної дисципліни 
Модуль 1 

Змістовий модуль 1.1 Особливості суднобудівного виробництва 
Тема 1. Суть та структура підготовки виробництва до будівництва суден. 

Види підготовки виробництва. Розподілення трудомісткості підготовки виробництва 
за видами. Задачі підготовки виробництва та шляхи подальшого її розвитку. 

Джерела інформації:  [1] – стор. 3-20; [2] – стор. 3-8; [19] – стор. 12-22. 
 
Тема 2. Основні особливості суднобудівного виробництва. Вплив 

особливостей суднобудівного виробництва на його підготовку. Наукові основи 
шляхів скорочення термінів підготовки виробництва. 

Джерела інформації: [1] – стор. 38-79; [2] – стор. 8-17; [1] – стор. 76-78; [2] – 
стор. 9. 
 

Змістовий модуль 1.2 Наукові основи формування конструкторської,  
технологічної і організаційної підготовок виробництва в тому числі в умовах 

використання нових інформаційних технологій 
Тема 3. Структура конструкторської підготовки виробництва. Науково-

дослідницькі та дослідно-конструкторські роботи. Конструкторська підготовка 
виробництва у проектанта головного судна. Теоретичні основи конструкторської 
підготовки виробництва на підприємстві, що будує судно. Особливості 
конструкторської підготовки виробництва в сучасних умовах. 

Джерела інформації: [17] – стор. 4-19; [1] – стор. 126-128; [19] – стор. 88-93;[6] 
– стор. 58-61. 

 
Тема 4. Функції та задачі технологічної підготовки виробництва та її основні  

документи. Методи проектування технологічних процесів. Теоретичні основи шляхів 
вдосконалення технологічної підготовки виробництва. 

Джерела інформації: [2]- стор. 4-19; [1] – стор. 126-128; [19] – стор. 88-93; [6] 
– стор. 58-61. 

 
Тема 5. Суть організаційної підготовки виробництва. Основні організаційно-

технологічні документи верфі. Схема розміщення виробництва. 
Джерела інформації: [1] – стор. 130-137;  [17] – стор. 9-17. 

 
Змістовий модуль 1.3 Наукові основи матеріально-технічної  

підготовки виробництва 
Тема 6. Суть матеріально-технічної підготовки (МТП) виробництва. Типова 

структура відділу матеріально-технічного постачання за функціональною ознакою. 
Основні задачі матеріально-технічного постачання. Функції, які виконує відділ 
матеріально-технічного постачання суднобудівного підприємства. Особливості 
матеріально-технічного постачання в сучасних умовах. 

Джерела інформації: [2] – стор. 4-19; [1] – стор. 126-128; [17] – стор. 12-19;[19] 
– стор. 58-61. 
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Змістовий модуль 1.4  Нормування витрати матеріалів 
Тема 7. Нормування витрати матеріалів. Норма та нормативи витрати 

матеріалів. Структура норм витрати матеріалів. Класифікація технологічних процесів 
в залежності від кількості технологічних відходів. Причини, що обумовлюють 
конструктивні та технологічні відходи. Наукові та теоретичні основи шляхів 
раціонального використання матеріалів. 

Джерела інформації: [2] – стор. 14-19; [1] – стор. 106-118; [19] – стор. 88-
93;[6] – стор. 58-61.  

 
Змістовий модуль 1.5  Капітальне будівництво, технічне переозброєння  

та реконструкція підприємства 
Тема 8. Поняття про технічне переозброєння та реконструкцію підприємства. 

Основні напрямки технічного переозброєння та реконструкції суднобудівного 
підприємства. Причини, що гальмують технічне переозброєння та реконструкцію 
суднобудівного підприємства. Технічний рівень виробництва, його базові значення. 
Методика визначення технічного рівня виробництва та шляхи його підвищення з 
використанням (та/або адаптацією) зарубіжного досвіду в умовах вітчизняного 
виробництва. 

Джерела інформації: [1] – стор. 227-230; [2] – стор. 20-29. 
 

Змістовий модуль 1.6 Економічна підготовка виробництва. Наукові основи 
кадрової та соціально-психологічної підготовки виробництва 

Тема 9. Етапи економічної підготовки виробництва. Норма трудомісткості 
побудови головного та серійного судна. Види трудомісткості. Роль економічної 
підготовки виробництва в сучасних умовах. 

Джерела інформації: [1] – стор.233-235; [2] – стор.23-24; [19] – стор.150-155. 
 
Тема 10. Суть кадрової підготовки виробництва. Підготовка кадрів 

робітників. Перепідготовка кадрів робітників та суміщення професій. Підготовка 
інженерно-технічних кадрів для суднобудівної промисловості. Теоретичні основи та 
наукове обґрунтування оптимізації кадрів на суднобудівному виробництві. 

Джерела інформації: [1] – стор. 244-269;  [2] – стор. 73-76. 
 
Тема 11. Суть соціально-психологічної підготовки виробництва. Сучасні 

тенденції шляхів створення нормального клімату на виробництві та в трудовому 
колективі. Роль керівника в забезпеченні соціально-психологічного клімату в 
колективі. 

Джерела інформації: [1] – стор. 219-233; 284-299;  [2] – стор. 80-85. 
 

Змістовий модуль 1.7 Особливості судноремонтного виробництва 
Тема 12. Суть підготовки  виробництва до ремонту суден. Класифікація видів 

підготовки виробництва в судноремонті. 
Джерела інформації: [23] – стор. 201-225; 254-269;  [24] – стор. 180-185. 
 
Тема 13. Процеси підготовки до ремонту судна. Основні етапи судноремонту.  
Джерела інформації: [23] – стор. 221-245; 264-279;  [24] – стор. 190-205. 
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Змістовий модуль 1.8 Наукові основи організації оперативної, конструкторської  
і технологічної  підготовок судноремонтного виробництва 

Тема 14. Основні процеси оперативної і технічної (конструкторської і 
технологічної) підготовок судноремонтного виробництва. Заводська дефектація. 
Маршрутна технологія ремонту. 

Джерела інформації: [23] – стор. 241-255; 274-289;  [24] – стор. 202-225. 
 
Тема 15.  Основна технічна документація (ремонтна відомість, відомість 

витрати потрібних матеріалів, відомість готових виробів і напівфабрикатів, що 
постачаються). Кошторисна документація. Заводський технологічний графік ремонту 
судна.  

Джерела інформації: [23] – стор. 261-295; 304-319;  [24] – стор. 240-252. 
 
 
 
 

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 Особливості суднобудівного виробництва
Тема 1. Суть та структура підготовки виробництва до 
будівництва суден. Види підготовки виробництва. 
Розподілення трудомісткості підготовки виробництва 
за видами. Задачі підготовки виробництва та шляхи 
подальшого її розвитку 

15 2 4 9 

Тема 2 Основні особливості суднобудівного 
виробництва. Вплив особливостей суднобудівного 
виробництва на його підготовку. Наукові основи 
шляхів скорочення термінів підготовки виробництва 

15 2 4 9 

Разом за змістовим модулем 1.1 30 4 8 18 
Змістовий модуль 1.2 Наукові основи формування конструкторської,  

технологічної і організаційної підготовок виробництва в тому числі в умовах 
використання нових інформаційних технологій 

Тема 3. Структура конструкторської підготовки 
виробництва. Науково-дослідницькі та дослідно-
конструкторські роботи. Конструкторська підготовка 
виробництва у проектанта головного судна. 
Теоретичні основи конструкторської підготовки 
виробництва на підприємстві, що будує судно. 
Особливості конструкторської підготовки 
виробництва в сучасних умовах 

8 2 - 6 
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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. 

1 2 3 4 5 
Тема 4. Функції та задачі технологічної підготовки 
виробництва та її основні документи. Методи 
проектування технологічних процесів. Теоретичні 
основи шляхів вдосконалення технологічної 
підготовки виробництва 

15 2 8 5 

Тема 5. Суть організаційної підготовки виробництва. 
Основні організаційно-технологічні документи верфі. 
Схема розміщення виробництва 

7 2 - 5 

Разом за змістовим модулем 1.2 30 6 8 16 
Змістовий модуль 1.3 Наукові основи матеріально-технічної  

підготовки виробництва
Тема 6. Суть МТП виробництва. Типова структура 
відділу МТП за функціональною ознакою. Основні 
задачі матеріально-технічного постачання. Функції, 
які виконує відділ МТП суднобудівного підприємства. 
Особливості МТП в сучасних умовах 

15 2 - 13 

Разом за змістовим модулем 1.3 15 2 - 13 
Змістовий модуль 1.4  Нормування витрати матеріалів 

Тема 7. Нормування витрати матеріалів. Норма та 
нормативи витрати матеріалів. Структура норм 
витрати матеріалів. Класифікація технологічних 
процесів в залежності від кількості технологічних 
відходів. Причини, що обумовлюють конструктивні та 
технологічні відходи. Наукові та теоретичні основи 
шляхів раціонального використання матеріалів 

15 2 4 9 

Разом за змістовим модулем 1.4 15 2 4 9 
Змістовий модуль 1.5  Капітальне будівництво, технічне переозброєння  

та реконструкція підприємства
Тема 8. Поняття про технічне переозброєння та 
реконструкцію підприємства. Основні напрямки 
технічного переозброєння та реконструкції 
суднобудівного підприємства. Причини, що 
гальмують технічне переозброєння та реконструкцію 
суднобудівного підприємства. Технічний рівень 
виробництва, його базові значення. Методика 
визначення технічного рівня виробництва та шляхи 
його підвищення з використанням (та/або адаптацією) 
зарубіжного досвіду в умовах вітчизняного 
виробництва 

15 2 2 11 

Разом за змістовим модулем 1.5 15 2 2 11 
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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. 

Змістовий модуль 1.6 Економічна підготовка виробництва. Наукові основи 
кадрової та соціально-психологічної підготовки виробництва 

Тема 9. Етапи економічної підготовки виробництва. 
Норма трудомісткості побудови головного та 
серійного судна. Види трудомісткості. Роль 
економічної підготовки виробництва в сучасних 
умовах 

10 2 - 8 

Тема 10. Суть кадрової підготовки виробництва. 
Підготовка кадрів робітників. Перепідготовка кадрів 
робітників та суміщення професій. Підготовка 
інженерно-технічних кадрів для суднобудівної 
промисловості. Теоретичні основи та наукове 
обґрунтування оптимізації кадрів на суднобудівному 
виробництві 

10 2 - 8 

Тема 11. Суть соціально-психологічної підготовки 
виробництва. Сучасні тенденції шляхів створення 
нормального клімату на виробництві та в трудовому 
колективі. Роль керівника в забезпеченні соціально-
психологічного клімату в колективі 

10 2 - 8 

Разом за змістовим модулем 1.6 30 6 - 24 
Змістовий модуль 1.7 Особливості судноремонтного виробництва

Тема 12.  Суть підготовки виробництва до ремонту  
суден. Класифікація видів підготовки виробництва в 
судноремонті. 

7 2 - 5 

Тема 13. Процеси підготовки до ремонту судна. 
Основні етапи судноремонтного виробництва. 

8 2 - 6 

Разом за змістовим модулем 1.4 15 4 - 11 
Змістовий модуль 1.8 Наукові основи організації оперативної, 

конструкторської і технологічної  підготовок судноремонтного виробництва 
Тема 14. Основні процеси оперативної і технічної 
(конструкторської і технологічної) підготовок 
судноремонтного виробництва. Заводська дефектація. 
Маршрутна технологія ремонту 

19 2 8 9 

Тема 15.  Основна технічна документація (ремонтна 
відомість, відомість витрати потрібних матеріалів, 
відомість готових виробів і напівфабрикатів, що 
постачаються). Кошторисна документація. Заводський 
технологічний графік ремонту судна 

11 2 - 9 

Разом за модулем 5 30 4 8 18 
Усього годин 180 30 30 120 
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Теми лабораторних робіт 

№ 
з/п 

Назва теми Години 

1 

Аналіз форм технологічного графіка побудови судна 
Різні форми технологічного графіка побудови судна. Визначення  
відповідної цим формам організації виробництва. 
Джерела інформації: [1], [19]; задача 1 [4]. 

4 

2 

Розроблення каскадного графіка 
Визначення організації виробництва, за якою розроблюється 
каскадний графік побудови судна. Розробити та побудувати 
каскадний графік. 
Джерела інформації: [1], [19]; задача 2 [4]. 

4 

3 

Розроблення маршрутно-технологічної картки на виготовлення 
корпусних деталей 
Вивчення реквізитів документа, креслення ескізу деталі за робочими 
кресленнями секції корпусу судна, та складання маршруту 
виготовлення деталі. Визначення обсягу робіт з кожної 
технологічної операції, трудомісткість її виконання та відповідний 
розряд робіт. Заповнення графів документа. 
Джерела інформації: [5], [16], задача 3 [4]. 

4 

4 

Розроблення техніко-нормувальної картки на виготовлення 
вузлів та секцій 
Вивчення реквізитів документа, креслення ескізу конструкції та 
визначення технологічних вузлів. Розроблення технологічного 
процесу виготовлення конструкції. Визначення норми часу кожної 
технологічної операції. Заповнення графів документа. 
Джерела інформації: [24], [25]; задача 5 [4]. 

4 

5 

Розроблення нормативів часу у вигляді, придатному для 
використання в автоматизованих системах нормування праці 
Вивчення галузевих нормативів часу з окремих видів виробництва 
та операцій, форми представлення цих нормативів. 
Використовуючи чисельні методи математики, розроблення 
норматив часу однієї із операцій у вигляді, придатному для 
використання в автоматизованих системах нормування праці. 
Джерела інформації: [3], [12], [13], задача 4 [4]. 

4 

6 

Розроблення інформаційної картки 
Вивчення реквізитів документа та «Інструкцію із заповнення 
інформаційної картки». Заповнити графи документа. 
Джерела інформації: [3], [12], [13], задача 6 [4]. 

2 

7 

Вибір суднопідіймальної споруди для підйому судна з води. 
Технологія підйому судна з води 
Дати характеристику  суднопідіймальної споруди і вказати її 
обладнання. Розробити технологічний процес  підйому судна з води. 
Джерела інформації: [23], [24]. 

4 
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Самостійна робота 
№ 
з/п 

Вид роботи Кількість годин 
Норматив Денна та заочна 

форма  

1 
Підготовка до лекційних 
занять  

1 год. на 1 лек. 30 

2 
Підготовка до 
лабораторних робіт 

підготовка до лабораторних 
робіт – до 2 год. на 1 роб. 

16 

3 

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

 14 

4 
Підготовка до поточного 
модульного контролю 

підготовка до контрольних 
заходів – 30 год. на 1 захід 

30 

5 Підготовка до заліку  
підготовка до контрольних 
заходів – 30 год. на 1 захід 

30 

 Разом  120 

 

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). 

 

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.  

8 

Ремонт невеликого пошкодження судна 
Розробити технологічний процес усунення невеликого 
пошкодження судна 
Джерела інформації: [23], [24]. 

4 

 Разом  30 
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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 

 

Поточний модульний контроль у формі контрольної роботи (3 питання) 
Бал Критерії оцінювання 

20 
Подані правильні відповіді на всі контрольні питання, розкривають їх суть, 
викладені логічно, містять необхідні графічні ілюстрації, або приклади. 
Кожна відповідь закінчується короткими висновками.  

15 
Є відповіді на всі контрольні питання і достатньо розкривають їх суть. 
Відповіді можуть містити деякі неточності або помилки, містять необхідні 
графічні ілюстрації, або приклади.  

10 
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. 



 
 

15 
 

 
Форма контролю Максимальна кількість балів 

Виконання лабораторних 
робіт 8 завд. 5 бали = 40 балів 

Поточний модульний 
контроль 1 МКР 20 балів = 20 балів 

Всього 60 
 
 

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

Тестування 

 
 

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.  

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 
 

Правильних 
відповідей, % 

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 

Бал 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 
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7. Критерії оцінювання результатів навчання 

Складові 
модульного 
контролю 

Денна та заочна форма  

Вид роботи 
Кількість 
балів 

ЗМ1.1 
Т1 Лабораторна робота № 1 5 
Т2 Лабораторна робота № 2 5 

ЗМ1.2 
Т4 Лабораторна робота № 3 5 
Т4 Лабораторна робота № 4 5 

ЗМ1.4 Т7 Лабораторна робота № 5 5 
ЗМ1.5 Т8 Лабораторна робота № 6 5 

ЗМ1.8 
Т14 Лабораторна робота № 7 5 
Т14 Лабораторна робота № 8 5 

ПМК Т1-15 20 

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. Арью А.Р. Комплексная подготовка производства в судостроении [Текст] / 

А.Р. Арью. – Л.: Судостроение, 1986. 
2. Жигулина С.И. Комплексная подготовка производства в судостроении. 

Учеб. пособие [Текст] / С.И. Жугилина. – Николаев: НКИ, 1993. – 88 с. 
3. Жигуліна С.І. Технічне нормування праці в суднобудуванні: Методичні 

вказівки [Текст] / Жигуліна С.І., Рашковський О.С., Фаріонов А.М. – Миколаїв: 
УДМТУ, 2003. – 68 с. 

4. Тимошенко В.Я. Сборник задач по технологической подготовке 
производства в судостроении [Текст] / Тимошенко В.Я., Жигулина С.И. – Николаев: 
НКИ, 1990. – 31 с. 

5. Технологія виготовлення деталей корпусу судна: Навчальний посібник 
[Текст] / О.С. Рашковський, С.І. Жигуліна, В.М. Перов, С.М. Сліжевський;  Під 
загред. проф. О.С. Рашковського. – Миколаїв: НУК, 2009. – 136 с. 

6. Яглицький Ю.К. Технологічність корпусних конструкцій: навчальний 
посібник [Текст] / Ю.К. Яглицький. – Миколаїв: Видавництво НУК, 2012. – 224 с. 

7. Яглицький Ю.К. Підготовка виробництва в суднобудуванні з використанням 
інформаційних технологій: навчальний посібник [Текст] / Ю.К. Яглицький. – 
Миколаїв: НУК, 2018. – 300 с. 
 

Допоміжна література 

8. Барабанов Н.В. Конструкция корпуса морских судов. Учебник [Текст] / 
Н.В. Барабанов. – Л.: Судостроение, 1981. – 552 с. 

9. Галкин В.А. Справочник по сборочно-сварочной оснастке цехов верфи 
[Текст] / В.А. Галкин. – Л.: Судостроение, 1983. – 304 с. 

10. Галкин В.А. Справочник технолога-судосборщика. Судокорпусное 
производство [Текст] / В.А. Галкин. – Л.: Судостроение, 1985. – 272 с. 

11. Галкин В.А. Справочник судосборщика [Текст] / В.А. Галкин. – Л.: 
Судостроение, 1987. – 272 с.  

12. Голота Г.Ф. Техническое нормирование труда в судоремонте (основы, 
методика и организация нормирования основных видов работ): Справочник [Текст] / 
Г.Ф. Голота. – Л.: Судостроение, 1983. – 280 с. 

13. Голота Г.Ф. Техническое нормирование судокорпусных и судоремонтных 
работ: Учебник [Текст] / Г.Ф. Голота. – Л.: Судостроение, 1987. – 128 с. 

14. ДСТУ 2974-95. Технологічне підготовлення виробництва. Основні терміни 
та визначення [Текст]. Чинний від 1995-07-01. 

15. Жигулина С.И. Разработка технологического процесса изготовления деталей 
корпуса судна. Учеб. пособие [Текст] / С.И. Жигулина, С.А. Прокудин, 
В.А. Тихомиров. – Николаев: НКИ, 1992. – 86 с. 

16. Жигуліна С.І. Виробнича структура суднобудівного виробництва: Метод. 
вказівки [Текст] / С.І. Жигуліна, С.М. Сліжевський. – Миколаїв: УДМТУ, 2004. – 60 с. 

17. Основы технологии судостроения: Учебник [Текст] / В.Л. Александров, 
Г.В. Бавыкин, В.П. Доброленский и др. Под общ. ред. В.Ф. Соколова. – СПб.: 
Судостроение, 1995. – 400 с. 
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18. Рашковский А.С., Фарионов А.М., Жигулина С.И. Технология изготовления 
секций корпуса судна. Метод. указания [Текст] / А.С. Рашковский, А.М. Фарионов, 
С.И. Жигулина. – Николаев: НКИ, 1990. – 49 с. 

19. РД 5.0688-91. Технологические документы судостроительной 
верфи.Унификация технологических документов корпусных видов производств 
[Текст]. Введен с 01.07.92. 

20. Регістр судноплавства України. Правила класифікації та побудови морських 
суден [Текст]. Т. 1. Київ, 2002. 

21. Технология судостроительных материалов: Учебное пособие [Текст] / 
В.И. Васильев, А.Д. Гармашев, А.Д. Озерский, А.С. Рашковский, Л.И. Шведов. – Л.: 
Судостроение, 1990. – 312 с. 

22. Механизация и автоматизация судостроительного производства: Справочник 
[Текст] / Л.Ц. Адлерштейн, М.И. Клестов, Л.А. Нахамкин и др. / Под общ. ред. 
Л.А. Нахамкина. – Л.: Судостроение, 1988. – 256 с. 

23. Желтобрюх Н.Д. Технология судостроения и ремонта судов [Текст] / 
Н.Д. Желтобрюх. – Л.: Судостроение, 1990. – 344 с.  

24. Сумеркин Ю.В. Технология судоремонта: Учебник [Текст] / Ю.В. Сумеркин. 
– СПб.: СПГУВК, 2001. – 271 с. 

25. Галкин В.А. Справочник по сборочно-сварочной оснастке цехов верфи 
[Текст] / В.А. Галкин. – Л.: Судостроение, 1986. 

26. Галкин В.А. Справочник судосборщика [Текст] / В.А. Галкин. – Л.: 
Судостроение, 1986. 

27. Жигулина С.И. Разработка технологического процесса изготовления деталей 
корпуса судна: Учебное пособие [Текст] / Жигулина С.И., Прокудин С.А., 
Тихомиров В.А. – Николаев: НКИ, 1992. 

28. Рашковский А.С. Технология изготовления секций корпуса судна: 
Методические указания [Текст] / Рашковский А.С., Фарионов А.М., Жигулина С.И. – 
Николаев: НКИ, 1990. 

29. Голота Г.Ф. Техническое нормирование труда в судоремонте (основы, 
методика и организация нормирования основных видов работ): Справочник [Текст] / 
Г.Ф. Голота. – Л.: Судостроение, 1983. – 280 с. 

30. Голота Г.Ф. Техническое нормирование судокорпусних и судомонтажных 
работ: Ученик [Текст] / Г.Ф. Голота. – Л.: Судостроение, 1987. – 128 с. 

31. Ковальчук В.В.Основи наукових досліджень: Навч. посібник [Текст] / 
Ковальчук В.В., Моїсєєв Л.М. – Вид. 2-е, доп. і перероб. – К.: Видавничий дім 
«Професіонал», 2004. – 208 с.  

32. Крушельницька О.В. Методологія і організація наукових досліджень: Навч. 
посібник [Текст] / О.В. Крушельницька. – К.: Кондор, 2003. – 192 с.  

33. Основи наукових досліджень і технічної творчості : навч. посібник [Текст] / 
Г.М. Лисюк [та ін.] ; за ред. Г. М. Лисюк. – Х. : ХДУХТ, 2014. – 202 с. 

34. Пилипчук М.І. Основи наукових досліджень: підручник [Текст] / 
М.І. Пилипчук, А.С. Григор’єв, В.В. Шостак. – К.: Знання, 2007. – 270 с.  

35. П’ятницька-Позднякова І.С. Основи наукових досліджень у вищій школі 
[Текст] / І.С. П’ятницька-Позднякова. – К.: Центр навч. літ-ри, 2003. – 116 с.  

36. Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень [Текст] / Г.С. Цехмістрова. – 
К.: Слово, 2003. – 240 с. 
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37. Шейко В.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: 
підручник [Текст] / В.М. Шейко, Н.М. Кушнаренко. – 6-те вид., перероб. і доп. – К.: 
Знання, 2008. – 310 с. 
 

Інформаційні ресурси в інтернеті 

1. www.shipregister.ua  
2. skipper.kiev.ua/ 
3. Регістр судноплавства України, Київ: http://shipregister.ua  
4. Журнал «Судостроение и судоремонт»: http://sudostroy.com  
5. Херсонський державний завод «Палада»: http://pallada-doc.com  
6.  «Херсонський суднобудівний завод» http://xsz.ks.ua   
7. Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова: 

http://nuos.edu.ua 
8. Сервер журналу «Порты Украины»: http://www.uports.odessa.ua  
9. журнал «Судоходство»: http://www.sudohodstvo.com  
10. Society of Naval Architects and Marine Engineers (SNAME): 

http://www.sname.org/ 
11. UK: Lloyd’s Register of Shipping: http://www.lr.org/home.html  
12. Germany: Germanischer Lloyd: http://www.germanlloyd.de 
13. Мировой морской университет:  http://www.wmu.se  
14. Institute of Marine Engineers (UK): www.imare.org.uk  
15. Centre for Marine Vessel Design and Research: http://www.tuns/ca:80/cmvdr  
16. United States Merchant Marine Academy: http://www.usmma.edu/  
17. https://link.springer.com/search?facet-

discipline=%22Engineering%22&query=shipbuilding&showAll=false  
18. https://www.sciencedirect.com/browse/journals-and-

books?contentType=JL&searchPhrase=engineering  
19. https://www.sciencedirect.com/browse/journals-and-

books?contentType=BK&searchPhrase=engineering 


