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ВСТУП 

Анотація 
Надбання досвіду експлуатації суднових енергетичних об’єктів, технічного 

використання та обслуговування суднових енергетичних установок, загальносуднових 
систем і механізмів.  

Набуття досвіду ремонту у складі робочої бригади суднових технічних засобів, 
двигунів внутрішнього згоряння, трубопроводів. Поглиблення теоретичних знань, 
отриманих в аудиторіях і лабораторіях навчального закладу, що сприяє підвищенню 
якості підготовки фахівців, у відповідності до кваліфікаційної характеристики 
бакалавра – суднового механіка  

Ключові слова: річковий та морський транспорт; професійна діяльність; 
судновий механік. 

 
Аbstract 

Acquisition of operating experience of ship’s power facilities, engineering use and 
maintenance of marine power plants, general vessel’s systems and mechanisms. 

Acquisition of repair experience as a staff member of a working crew of marine 
technical means, internal combustion engines, pipelines. Deepening of theoretical knowledge, 
gained in classrooms and laboratories of educational institution, that promotes an rise of 
preparation quality of experts, in compliance with the qualification features of a bachelor - a 
ship mechanic 

Key words: river and sea transport; professional activity; ship mechanic. 
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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 – 26 
Галузь знань: 
27 Транспорт  

Нормативна  

Модулів – 2 Рік підготовки: 

Змістових модулів – 3/2/1 1-й 2-й 3-й 1-й 2-й 3-й

Електронний адрес РПНД 
на сайті Університету 
Т__________ 

Спеціальність  
271 "Річковий та 

морський транспорт" 
Освітні програми 

підготовки  
"Управління судновими 
технічними системами і 

комплексами"  

Семестр 

2-й 4-й 7-й 2-й  4-й 7-й

Лекцій 

Індивідуальне науково-
дослідне завдання  
(назва) 

–  

- - 

Практичні, семінарські 

- - 

Загальна кількість годин - 
780 

Лабораторні 

- - 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних – 0; 
 
самостійної роботи 
студента –30 
 

Освітній рівень: 
Перший (бакалаврський) 

 

Самостійна робота, год. 

315 315 150 315 315 150

Індивідуальні завдання: 

Вид контролю: залік 

Форма контролю: усна / 
письмова  

 

2. МЕТА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Навчальна дисципліна "Виробнича практика/Internship" поділена на дві частини. 
Метою вивчення І частини "Технічне обслуговування та ремонт елемента 

енергетичного обладнання" навчальної дисципліни "Виробнича практика/Internship" є 
формування відповідно до освітньо-професійної програми підготовки таких 
компетентностей (в дужках відповідно до стандарту): 

 Здатність планувати та управляти часом (ЗК1). 
 Здатність використовувати англійську мову у письмовій та усній формі, у тому 

числі при виконанні професійних обов’язків (ЗК2). 
 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій (ЗК3). 
 Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми (ЗК4). 
 Здатність працювати в команді, організовувати роботу колективу, у тому числі, 

в складних і критичних умовах (ЗК6). 
 Навички міжособистісної взаємодії (ЗК7). 
 Цінування та повага мультикультурності (ЗК9). 
 Здатність працювати автономно (ЗК10). 
 Навички здійснення безпечної діяльності (прихильність безпеці) (ЗК11). 
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 Прагнення до збереження навколишнього середовища (ЗК12). 
 Здатність до подальшого навчання (ЗК13). 
 Здатність діяти соціально відповідально та свідомо (ЗК14). 
 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність 
його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина 
в Україні (ЗК15). 

 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 
досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку 
предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство 
та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та 
форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового 
способу життя (ЗК16). 

 Здатність забезпечувати організацію, нагляд та контроль щодо дотримання 
правил техніки безпеки, безпеки персоналу та судна (ЗФК6). 

 
Метою вивчення ІІ частини "Ремонт та перевірка працездатності суднового 

енергетичного обладнання" навчальної дисципліни "Виробнича практика/Internship" є 
формування відповідно до освітньо-професійної програми підготовки таких 
компетентностей (в дужках відповідно до стандарту): 

 Здатність планувати та управляти часом (ЗК1). 
 Здатність використовувати англійську мову у письмовій та усній формі, у тому 

числі при виконанні професійних обов’язків (ЗК2). 
 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій (ЗК3). 
 Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми (ЗК4). 
 Здатність приймати та реалізовувати обґрунтовані управлінські рішення в 

рамках прийнятного ризику (ЗК5). 
 Здатність працювати в команді, організовувати роботу колективу, у тому числі, 

в складних і критичних умовах (ЗК6). 
 Навички міжособистісної взаємодії (ЗК7). 
 Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети (ЗК8). 
 Цінування та повага мультикультурності (ЗК9). 
 Здатність працювати автономно (ЗК10). 
 Навички здійснення безпечної діяльності (прихильність безпеці) (ЗК11). 
 Прагнення до збереження навколишнього середовища (ЗК12). 
 Здатність до подальшого навчання (ЗК13). 
 Здатність діяти соціально відповідально та свідомо (ЗК14). 
 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність 
його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина 
в Україні (ЗК15). 

 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 
досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку 
предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство 
та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та 
форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового 
способу життя (ЗК16). 
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 Здатність забезпечити протипожежну безпеку та уміння боротися з пожежами на 
суднах (ЗФК1). 

 Здатність забезпечити безпеку та охорону судна, екіпажу і пасажирів та умови 
використання й експлуатації рятувальних засобів (ЗФК2). 

 Здатність розробляти плани дій під час аварійних ситуацій та схем з боротьби за 
живучість судна, а також здійснювати дії у випадку аварійних ситуацій згідно з 
цим планом (ЗФК3). 

 Уміння надати першу медичну допомогу та здатність застосовувати засоби 
першої медичної допомоги на суднах, організовувати та керувати наданням 
медичної допомоги на судні (ЗФК4). 

 Здатність здійснювати нагляд та контроль за виконанням вимог національного 
та міжнародного законодавства в сфері мореплавства та заходів щодо 
забезпечення охорони людського життя на морі, охорони і захисту морського 
середовища (ЗФК5). 

 Здатність забезпечувати організацію, нагляд та контроль щодо дотримання 
правил техніки безпеки, безпеки персоналу та судна (ЗФК6). 

 Здатність до проведення навчальних занять та тренінгів на борту судна (ЗФК7). 
 Здатність використовувати системи внутрішньосуднового зв'язку (ЗФК8). 

 

3. ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 
Передумовою для вивчення дисципліни є успішне завершення 2, 4 та 6-го 

семестру навчання. 
 

4. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 
Вивчення І частини "Технічне обслуговування та ремонт елемента енергетичного 

обладнання" навчальної дисципліни передбачає дублювання та узагальнення знань 
отриманих по іншим дисциплінам, а також підсилення за рахунок практичного досвіду 
їх використання під час практики на підприємстві. Це у комплексі надає можливості 
формування та розвитку студентами таких результатів навчання (в дужках відповідно 
до стандарту): 

 Концептуальні знання, включаючи певні знання сучасних досягнень у морській 
інженерії із забезпечення надійності суднових технічних засобів та безпеки на 
морі (РН4). 

 Знання англійської мови, яке дозволяє використовувати англомовну технічну 
літературу та виконувати обов'язки суднового механіка (РН5). 

 Знання принципів управління ресурсами машинного відділення та здатність їх 
використовувати у повсякденних і непередбачуваних умовах (РН10). 

 Знання пропульсивних характеристик дизелів, парових і газових турбін (РН17). 
 Знання сучасних методів спостереження, опису, ідентифікації, класифікації та 

виявлення несправностей суднового обладнання (РН19). 
 Знання проектних характеристик та системної конфігурації апаратури 

автоматичного контролю та захисних пристроїв для головного двигуна, 
суднового котла, генератора та системи розподілу (РН25). 

 Знання вимог стосовно безпеки для роботи з судновими електричними 
системами (РН27). 

 Знання характеристик, властивостей та обмежень матеріалів і процесів, що 
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використовуються під час побудови й ремонту суден, обладнання та суднових 
систем і компонентів (РН33). 

 Знання та розуміння методів виконання аварійних або тимчасових ремонтних 
робіт та заходів безпеки, які необхідно приймати для забезпечення безпечного 
робочого середовища, а також для використання ручних інструментів, верстатів 
та вимірювальних інструментів (РН34). 

 Уміння використовувати ручні інструменти, верстати та вимірювальні пристрої 
та різні ізоляційні матеріали та упаковки (РН35). 

 Знання заходів безпеки, які необхідно вживати для ремонту та технічного 
обслуговування, зокрема безпечну ізоляцію суднових механізмів та обладнання, 
вимоги до персоналу, якому дозволено виконувати роботи такими механізмами 
або обладнанням, згідно з вимогами міжнародних документів (РН36). 

 Навички технічного обслуговування та ремонту, зокрема, розбирання, 
налаштування та збирання механізмів і обладнання (РН37). 

 Уміння використовувати належні спеціалізовані інструменти та вимірювальні 
пристрої; читати схеми трубопроводів, гідравлічних і пневматичних систем, а 
також креслення і довідники, що стосуються механізмів (РН38). 

 Знання особливостей конструкції та матеріалів, що використовуються під час 
виготовлення суднового обладнання (РН39). 

 Знання національних та міжнародних вимог та принципів здійснення безпечної 
морської інженерної практики (РН40). 

 Уміння здійснювати планування та керівництво безпечним та ефективним 
проведенням технічного обслуговування та ремонту, згідно вимогам конвенцій 
та класифікаційних товариств (РН41). 

 Знання та уміння щодо забезпечення проведення суднових робіт з додержанням 
техніки безпеки відповідно вимогам національного та міжнародного 
законодавства та вимогам щодо запобігання забрудненню морського 
середовища (РН42). 

 Знання та розуміння основних принципів будови судна, теорій та факторів, що 
впливають на посадку й остійність, а також заходів, необхідних для 
забезпечення безпечної осадки та остійності (РН44). 

 Знання та розуміння основ водонепроникності та впливу пошкодження й 
подальшого затоплення будь-якого відсіку на посадку та остійність судна, а 
також заходів, необхідних для забезпечення безпечної осадки та остійності 
(РН45). 

 Знання вимог міжнародної морської організації стосовно остійності судна 
(РН46). 

 Знання видів пожежі, принципу дії систем пожежогасіння, уміння гасити пожежі 
із застосуванням належного обладнання, включаючи пожежі паливних систем; 
уміння організовувати навчання з боротьби з пожежею (РН47). 

 Знання міжнародних і вітчизняних нормативно - правових актів відносно 
безпеки людського життя на морі та охорони морського навколишнього 
середовища та забезпечення їх дотримання (РН53). 

 
Вивчення ІІ частини "Ремонт та перевірка працездатності суднового 

енергетичного обладнання" навчальної дисципліни передбачає дублювання та 
узагальнення знань отриманих по іншим дисциплінам, а також підсилення за рахунок 
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практичного досвіду їх використання під час практики на підприємстві. Це у комплексі 
надає можливості формування та розвитку студентами таких результатів навчання (в 
дужках відповідно до стандарту): 

 Знання та розуміння основних теорій, принципів, методів та понять, що лежать 
в основі термогідродинамічних процесів, механічної та електромеханічної 
інженерії (РН1). 

 Знання конструкції об’єктів суднових технічних засобів і систем, принципу їх 
роботи та розуміння процесів, що в них відбуваються (РН2). 

 Знання та розуміння основ електротехніки, електроніки, силової електроніки, 
систем автоматичного управління та суднових захисних пристроїв (РН3). 

 Концептуальні знання, включаючи певні знання сучасних досягнень у морській 
інженерії із забезпечення надійності суднових технічних засобів та безпеки на 
морі (РН4). 

 Знання англійської мови, яке дозволяє використовувати англомовну технічну 
літературу та виконувати обов'язки суднового механіка (РН5). 

 Знання обов'язків, пов'язаних з прийомом вахти, під час несення вахти та з 
передачею вахти (РН6). 

 Уміння вести машинний журнал та журнал нафтових операцій (РН7). 
 Знання процедур безпеки та порядок дій під час аварій, переходу від 

дистанційного/автоматичного до місцевого управління усіма системами (РН8). 
 Знання заходів безпеки, яких необхідно дотримуватися під час несення вахти та 

негайні дії, яких необхідно вживати у разі пожежі чи аварії, особливо тих, які 
стосуються паливних та масляних систем (РН9). 

 Знання принципів управління ресурсами машинного відділення та здатність їх 
використовувати у повсякденних і непередбачуваних умовах (РН10). 

 Знання устрою систем внутрішньосуднового зв’язку та уміння передавати, 
приймати та реєструвати повідомлення згідно зі встановленими вимогами 
(РН11). 

 Знання правил техніки безпеки та порядку дій у надзвичайних ситуаціях при 
експлуатації головної енергетичної установки та систем управління (РН12). 

 Знання безпечних та аварійних процедур експлуатації механізмів рухової 
установки та системи управління (РН13). 

 Уміння виконувати пуск та зупинку головної рухової установки та допоміжних 
механізмів та пов’язаних з ними систем (РН14). 

 Уміння оцінювати ефективність роботи, виконувати спостереження за станом 
головного двигуна та підтримувати безпеку енергетичної рухової установки та 
допоміжних механізмів в процесі експлуатації (РН15). 

 Знання функцій та устрою автоматичного керування головним двигуном та 
допоміжними механізмами (РН16). 

 Знання пропульсивних характеристик дизелів, парових і газових турбін (РН17). 
 Знання технології матеріалів, фізичних та хімічних властивостей палива та 

мастильних матеріалів (РН18). 
 Знання сучасних методів спостереження, опису, ідентифікації, класифікації та 

виявлення несправностей суднового обладнання (РН19). 
 Уміння виявляти несправності, усувати їх та запобігати ушкоджень при роботі 

механізмів (РН20). 
 Уміння перевіряти, налаштовувати суднове обладнання та здійснювати 
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метрологічну повірку основних засобів вимірювань (РН21). 
 Знання експлуатаційних характеристик та уміння забезпечити експлуатацію та 

технічне обслуговування насосів, систем трубопроводів та систем управління 
(РН22). 

 Уміння здійснювати паливні та баластні операції із забезпечення безпеки судна 
та морського середовища (РН23). 

 Знання вимог до сепараторів та до іншого подібного обладнання, уміння 
здійснювати його експлуатацію (РН24). 

 Знання проектних характеристик та системної конфігурації апаратури 
автоматичного контролю та захисних пристроїв для головного двигуна, 
суднового котла, генератора та системи розподілу (РН25). 

 Знання проектних характеристик установок високої напруги, пристроїв 
гідравлічного та пневматичного управління та системної конфігурації апаратури 
оперативного управління для електромоторів (РН26). 

 Знання вимог стосовно безпеки для роботи з судновими електричними 
системами (РН27). 

 Уміння здійснювати технічне обслуговування та ремонт обладнання 
електричних систем, розподільних щитів, електромоторів, генераторів та 
електричних систем і обладнання постійного струму (РН28). 

 Уміння виявляти несправності в електричних ланцюгах, встановлювати місця 
несправностей та застосовувати заходи щодо запобігання ушкоджень (РН29). 

 Знання конструкції та принципу роботи електричного контрольно-
вимірювального обладнання та уміння інтерпретувати електричні та прості 
електронні схеми (РН30). 

 Уміння усувати несправності електричного та електронного устаткування 
управління та в системах спостереження (РН31). 

 Уміння здійснювати контроль версій програмного забезпечення та управляти 
програмним забезпеченням (РН32). 

 Знання характеристик, властивостей та обмежень матеріалів і процесів, що 
використовуються під час побудови й ремонту суден, обладнання та суднових 
систем і компонентів (РН33). 

 Знання та розуміння методів виконання аварійних або тимчасових ремонтних 
робіт та заходів безпеки, які необхідно приймати для забезпечення безпечного 
робочого середовища, а також для використання ручних інструментів, верстатів 
та вимірювальних інструментів (РН34). 

 Уміння використовувати ручні інструменти, верстати та вимірювальні пристрої 
та різні ізоляційні матеріали та упаковки (РН35). 

 Знання заходів безпеки, які необхідно вживати для ремонту та технічного 
обслуговування, зокрема безпечну ізоляцію суднових механізмів та обладнання, 
вимоги до персоналу, якому дозволено виконувати роботи такими механізмами 
або обладнанням, згідно з вимогами міжнародних документів (РН36). 

 Навички технічного обслуговування та ремонту, зокрема, розбирання, 
налаштування та збирання механізмів і обладнання (РН37). 

 Уміння використовувати належні спеціалізовані інструменти та вимірювальні 
пристрої; читати схеми трубопроводів, гідравлічних і пневматичних систем, а 
також креслення і довідники, що стосуються механізмів (РН38). 

 Знання особливостей конструкції та матеріалів, що використовуються під час 
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виготовлення суднового обладнання (РН39). 
 Знання національних та міжнародних вимог та принципів здійснення безпечної 

морської інженерної практики (РН40). 
 Уміння здійснювати планування та керівництво безпечним та ефективним 

проведенням технічного обслуговування та ремонту, згідно вимогам конвенцій 
та класифікаційних товариств (РН41). 

 Знання та уміння щодо забезпечення проведення суднових робіт з додержанням 
техніки безпеки відповідно вимогам національного та міжнародного 
законодавства та вимогам щодо запобігання забрудненню морського 
середовища (РН42). 

 Знання заходів застереження, які необхідно вживати для запобігання 
забрудненню морського середовища, уміння вживати заходи з боротьби із 
забрудненням та застосовувати відповідне обладнання (РН43). 

 Знання та розуміння основних принципів будови судна, теорій та факторів, що 
впливають на посадку й остійність, а також заходів, необхідних для 
забезпечення безпечної осадки та остійності (РН44). 

 Знання та розуміння основ водонепроникності та впливу пошкодження й 
подальшого затоплення будь-якого відсіку на посадку та остійність судна, а 
також заходів, необхідних для забезпечення безпечної осадки та остійності 
(РН45). 

 Знання вимог міжнародної морської організації стосовно остійності судна 
(РН46). 

 Знання видів пожежі, принципу дії систем пожежогасіння, уміння гасити пожежі 
із застосуванням належного обладнання, включаючи пожежі паливних систем; 
уміння організовувати навчання з боротьби з пожежею (РН47). 

 Навички проведення тренувальних занять із залишення судна та уміння 
поводитися з рятувальними шлюпками, рятувальними плотами та черговими 
шлюпками, пристроями та засобами для їхнього спуску на воду, а також 
обладнанням для них (РН48). 

 Навички практичного застосування медичних керівництв та медичних 
консультацій, отриманих по радіо, зокрема уміння вжити ефективних заходів на 
основі таких знань у разі нещасних випадків або захворювань, типових для 
суднових умов (РН49). 

 Навички особистого виживання, забезпечення особистої безпеки та знання 
громадських обов'язків на суднах (РН50). 

 Знання міжнародних вимог до суднових рятувальних засобів (РН51). 
 Уміння використовувати рятувальні засоби та пристрої, протипожежні системи 

та інші системи безпеки та підтримувати їх в експлуатаційному стані (РН52). 
 Знання міжнародних і вітчизняних нормативно - правових актів відносно 

безпеки людського життя на морі та охорони морського навколишнього 
середовища та забезпечення їх дотримання (РН53). 

 Знання методів управління персоналом на судні та його підготовки; уміння 
управляти задачами та робочим навантаженням (РН54). 

 Знання методів ефективного управління ресурсами, методів прийняття рішень 
та уміння їх застосовувати (РН55). 
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5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

2-й семестр 
І частини "Технічне обслуговування та ремонт елемента енергетичного 

обладнання" 
Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Судноремонтне підприємство. Цехи. Ремонтні бригади  
Тема 1. Структура і організація судноремонтного заводу, судноремонтної 

компанії.  
Тема 2. Технологічне, підйомно-транспортне, енергетичне, санітарно-технічне та 

інше обладнання.  
Тема 3. Загальний порядок ремонту суден. Характерні етапи. Цехи і служби 

господарства заводу. Енергозабезпечення. Ремонтно-механічний цех (дільниця) і 
служба головного механіка.  

Тема 4. Склад і кваліфікаційний рівень ремонтних бригад за спеціалізацією. 
Постійно діючі та ситуативні бригади. 

 
Змістовий модуль 2. Ремонтні відомості. Креслення, інструкції та нормативна 

технічна документація.  
Тема 5. Структура та зміст ремонтної відомості. Технічна документація, яка 

використовується в процесах технічного обслуговування та ремонту. Пояснювальні 
записки, схеми, інструкції, технологічні карти, креслення, технічні паспорта, 
нормативні документи тощо. Їх використання для ознайомлення та пояснення 
конструкцій і механізмів, процесів технологічної обробки, технічного обслуговування 
і ремонту. 

 
Змістовий модуль 3. Ремонт корпусної частини судна.  
Тема 6. Демонтаж, ремонт і монтаж палубних механізмів, донної та забортної 

арматури. Матеріали, що використовуються при ремонті корпусу судна. 
Тема 7. Забезпечення безпечного робочого середовища. Використання ручного, 

механічного та вимірювального інструмента при ремонті корпусних конструкцій.  
Тема 8. Зварювальні роботи, паяння. Основні характеристики процесів 

зварювання і паяння. Обладнання. Правила безпеки проведення робіт. Захисні засоби 
тощо.  

Тема 9. Нанесення лакофарбового покриття. Підготовка поверхонь під 
фарбування, очищення, шпаклівка, зварювання, зачистка. Основні характеристики 
процесів і етапи нанесення лакофарбового покриття. Матеріали, обладнання. Правила 
безпеки проведення робіт. Захисні засоби. 

 
4-й семестр 

ІІ частини "Ремонт та перевірка працездатності суднового енергетичного 
обладнання" 

Модуль 1 
Змістовий модуль 1. Загальна характеристика судна, його енергетичних 

комплексів, двигунів, машин і механізмів.  
Тема 1. Тип, клас і призначення судна, основні розміри корпусу, дедвейт, 

водотоннажність, вантажопідйомність осадка, швидкість ходу судна, дальність і район 
плавання, місце і рік побудови, число членів екіпажу. 
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Тема 2. Тип головної енергетичної (рухової) установки, її потужність, допоміжне 
обладнання машинного відділення. Схема розташування обладнання у машинному 
відділенні. 

Тема 3. Паливо і його запаси, запаси води, масла розташування і місткість танків: 
паливних, баластних, прісної води, масла, вантажних;  

Тема 4. Конструкція корпусу судна, суднові приміщення та їх призначення; 
місткість і тип вантажних трюмів, вантажні пристрої; суднові пристрої і обладнання 
верхньої палуби;  

Тема 5. Характеристики гребного гвинта: тип, діаметр, крок, число лопатей, 
частота обертання; матеріал гвинта і його маса. 

 
Змістовий модуль 2. Характерні роботи при ремонт суднового енергетичного 

обладнання.  
Тема 6. Проведення робіт на свердлильних, фрезерних і токарних верстатах; 

основні характеристики; процеси обробки; інструмент, оснастка тощо.  
Тема 7. Особливості технологічних процесів слюсарної обробки, верстатно-

механічної обробки, зварювальних робот, нанесення лакофарбового покриття. 
Характеристики й обмеження наведених процесів ремонту.  

Тема 8. Роботи з ремонту насосів, підшипників, болтових з’єднань, суднової 
арматури. Характеристики й засоби, що застосовуються при ремонті; властивості й 
параметри, що беруться до уваги при ремонті систем і їх складових;  

Тема 9. Розбирання й дефектація суднових двигунів внутрішнього згоряння 
(ДВЗ). Ремонтні роботи циліндро-поршневої групи ДВЗ, турбокомпресора, 
теплообмінників, Роботи з дефектації, розбирання, заміни окремих вузлів і деталей, 
складання та випробування енергетичного обладнання, машин, механізмів, силових 
агрегатів тощо. Наявні на підприємстві і в судновому машинному відділенні пристрої 
і спеціальний інструмент, що забезпечує і полегшує розбирання і складання двигунів і 
механізмів і забезпечує належну якість їх ремонту.  

 
6-й семестр 
Модуль 2 

Змістовий модуль 1 Експлуатаційні характеристики енергетичного обладнання 
Тема 10. Введення в експлуатацію після ремонту і перевірки характеристик 

елементів СЕУ, особливо послідовність підготовки головної енергетичної установки 
(головного двигуна) до роботи: пуску, вихід на режим, зупинки. Числові значення 
характерних експлуатаційних параметрів механізмів після їх ремонту.  

Тема 11. Вимоги класифікаційних товариств (Регістр судноплавства України, 
DNV, ABS, Lloyd та ін.); перш за все вимоги саме того товариства, що здійснює нагляд 
за судном щодо регламенту й об’єму перевірок суднового обладнання. 

 
Кількість годин за змістовними модулями може бути змінна в залежності від 

напряму підприємства, складу енергетичної установки та іншим факторами, але 
сумарне значення за всіма змістовними модулями повинно бути незмінним і 
дорівнювати 780 годинам.  

 
 



Тематичний план навчальної дисципліни 
 

Назви змістових модулів і тем 
Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

лек пр лаб с.р. Лек** пр лаб с.р. 
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 

І частини "Технічне обслуговування та ремонт елемента енергетичного обладнання" 
Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Судноремонтне підприємство. Цехи. Ремонтні бригади 
Тема 1. Структура і організація судноремонтного заводу, 
судноремонтної компанії.  

12 – – – 12 12 – – – 12 

Тема 2. Технологічне, підйомно-транспортне, 
енергетичне, санітарно-технічне та інше обладнання.  

18 – – – 18 18 – – – 18 

Тема 3. Загальний порядок ремонту суден. Характерні 
етапи. Цехи і служби господарства заводу. 
Енергозабезпечення. Ремонтно-механічний цех 
(дільниця) і служба головного механіка.  

30 – – – 30 30 – – – 30 

Тема 4. Склад і кваліфікаційний рівень ремонтних 
бригад за спеціалізацією. Постійно діючі та ситуативні 
бригади. 

30 – – – 30 30 – – – 30 

Разом за змістовим модулем 1 90 – – – 90 90 – – – 90 
Змістовий модуль 2. Ремонтні відомості. Креслення, інструкції та нормативна технічна документація 

Тема 5. Структура та зміст ремонтної відомості. Технічна 
документація, яка використовується в процесах 
технічного обслуговування та ремонту. Пояснювальні 
записки, схеми, інструкції, технологічні карти, 
креслення, технічні паспорта, нормативні документи 
тощо. Їх використання для ознайомлення та пояснення 
конструкцій і механізмів, процесів технологічної 
обробки, технічного обслуговування і ремонту. 

30 – – – 30 30 – – – 30 

Разом за змістовим модулем 2 30 – – – 30 30 – – – 30 
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Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 
денна форма Заочна форма 

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

лек пр лаб с.р. Лек** пр лаб с.р. 
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 

Змістовий модуль 3. Ремонт корпусної частини судна 
Тема 6. Демонтаж, ремонт і монтаж палубних 
механізмів, донної та забортної арматури. Матеріали, що 
використовуються при ремонті корпусу судна. 

75 – – – 75 75 – – – 75 

Тема 7. Забезпечення безпечного робочого середовища. 
Використання ручного, механічного та вимірювального 
інструмента при ремонті корпусних конструкцій.  

30 – – – 30 30 – – – 30 

Тема 8. Зварювальні роботи, паяння. Основні 
характеристики процесів зварювання і паяння. 
Обладнання. Правила безпеки проведення робіт. Захисні 
засоби тощо.  

30 – – – 30 30 – – – 30 

Тема 9. Нанесення лакофарбового покриття. Підготовка 
поверхонь під фарбування, очищення, шпаклівка, 
зварювання, зачистка. Основні характеристики процесів і 
етапи нанесення лакофарбового покриття. Матеріали, 
обладнання. Правила безпеки проведення робіт. Захисні 
засоби. 

60 – – – 60 60 – – – 60 

Разом за змістовим модулем 3 195 – – – 195 195 – – – 195 
Разом за модулем 1 315 – – – 315 315 – – – 315 

ІІ частини "Ремонт та перевірка працездатності суднового енергетичного обладнання" 
Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Загальна характеристика судна, його енергетичних комплексів, двигунів, машин і механізмів 
Тема 1. Тип, клас і призначення судна, основні розміри 
корпусу, дедвейт, водотоннажність, вантажопідйомність 
осадка, швидкість ходу судна, дальність і район плавання, 
місце і рік побудови, число членів екіпажу. 

12 – – – 12 12 – – – 12 
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Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 
денна форма Заочна форма 

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

лек пр лаб с.р. Лек** пр лаб с.р. 
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 

Тема 2. Тип головної енергетичної (рухової) установки, її 
потужність, допоміжне обладнання машинного 
відділення. Схема розташування обладнання у 
машинному відділенні. 

12 – – – 12 12 – – – 12 

Тема 3. Паливо і його запаси, запаси води, масла 
розташування і місткість танків: паливних, баластних, 
прісної води, масла, вантажних;  

12 – – – 12 12 – – – 12 

Тема 4. Конструкція корпусу судна, суднові приміщення 
та їх призначення; місткість і тип вантажних трюмів, 
вантажні пристрої; суднові пристрої і обладнання 
верхньої палуби;  

12 – – – 12 12 – – – 12 

Тема 5. Характеристики гребного гвинта: тип, діаметр, 
крок, число лопатей, частота обертання; матеріал гвинта і 
його маса. 

12 – – – 12 12 – – – 12 

Разом за змістовим модулем 1 60 – – – 60 60 – – – 60 
Змістовий модуль 2. Характерні роботи при ремонт суднового енергетичного обладнання 

Тема 6. Проведення робіт на свердлильних, фрезерних і 
токарних верстатах; основні характеристики; процеси 
обробки; інструмент, оснастка тощо.  

30 – – – 30 30 – – – 30 

Тема 7. Особливості технологічних процесів слюсарної 
обробки, верстатно-механічної обробки, зварювальних 
робот, нанесення лакофарбового покриття. 
Характеристики й обмеження наведених процесів 
ремонту.  

45 – – – 45 45 – – – 45 

Тема 8. Роботи з ремонту насосів, підшипників, болтових 
з’єднань, суднової арматури. Характеристики й засоби, 
що застосовуються при ремонті; властивості й параметри, 
що беруться до уваги при ремонті систем і їх складових;  

90 – – – 90 45 – – – 90 
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Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 
денна форма Заочна форма 

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

лек пр лаб с.р. Лек** пр лаб с.р. 
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 

Тема 9. Розбирання й дефектація суднових ДВЗ. 
Ремонтні роботи циліндро-поршневої групи ДВЗ, 
турбокомпресора, теплообмінників, Роботи з дефектації, 
розбирання, заміни окремих вузлів і деталей, складання 
та випробування енергетичного обладнання, машин, 
механізмів, силових агрегатів тощо. Наявні на 
підприємстві і в судновому МВ пристрої і спеціальний 
інструмент, що забезпечує і полегшує розбирання і 
складання двигунів і механізмів і забезпечує належну 
якість їх ремонту. 

90 – – – 90 90 – – – 90 

Разом за змістовим модулем 2 255    255 255    255 
Разом за модулем 1 315    315 315    315 

Модуль 2
Змістовий модуль 1. Експлуатаційні характеристики енергетичного обладнання

Тема 10. Введення в експлуатацію після ремонту і 
перевірки характеристик елементів СЕУ, особливо 
послідовність підготовки головної енергетичної 
установки (головного двигуна) до роботи: пуску, вихід на 
режим, зупинки. Числові значення характерних 
експлуатаційних параметрів механізмів після їх ремонту. 

90 – – – 90 90 – – – 90 

Тема 11. Вимоги класифікаційних товариств (Регістр 
судноплавства України, DNV, ABS, Lloyd та ін.); перш за 
все вимоги саме того товариства, що здійснює нагляд за 
судном щодо регламенту й об’єму перевірок суднового 
обладнання. 

60 – – – 60 60 – – – 60 

Разом за змістовим модулем 1 150 – – – 150 150 – – – 150 
Разом за модулем 2 150 – – – 150 150 – – – 150 

РАЗОМ ЗА КУРСОМ 780 – – – 780 780 – – – 780 

* Змістовий модуль кратний 15 годинам. 
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Теми практичних занять 
Практичні заняття не передбачені 

 
Завдання для самостійної роботи  

№ 
з/п 

Вид роботи Кількість 
годин 

Денна 
форма  

Заочна 
форма  

1 Підготовка робочих документів для перебуванні 
на місці практики (проходження курсів з БЖД та 
охорони праці, отримання необхідних 
сертифікатів, оформлення послужної книги 
моряка та TRB) 

10 10 

2 Виконання індивідуального завдання 684 684 
3 Заповнення послужної книги моряка та TRB 56 56 
4 Звіт  30 30 
 Разом 780 780 

 

6. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ТА МЕТОДІВ ЇХ 
ДЕМОНСТРУВАННЯ 

Поточний контроль здійснюється  шляхом телефонного/інтернет зв’язку зі 
студентами, а також, при необхідності, з представниками від 
підприємства/судна/судноплавної компанії. 

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання за 
дисципліною "Виробнича практика/Internship"є: залік. 

 
7. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

Досягнення студента оцінюються за 100-бальною системою Університету. 
Підсумкова оцінка навчального курсу включає в себе оцінки за звіт та його захист, з 
урахуванням оцінки, що наведена у відгуку від керівника на підприємстві за практику 
студента.  

При підготовці, перед початком практики (до відбуття на підприємство) контроль 
здійснюється керівником практики від університету, який полягає у у погодженні, 
формуванні та перевірці наявності та правильності заповнення завдання та щоденника 
практики.  

При необхідності додатково керівником практики від університету може бути 
надано консультацію по заповненню Книги реєстрації практичної підготовки (TRB) та 
Послужної книжки моряка, Отримання, заповнення, оформлення цих документів та 
отримати необхідні свідоцтва для проходження виробничої практики відноситься до 
обов’язків студентата виконуються самостійно.  

Протягом виробничої практики контроль здійснюється керівником практики від 
підприємства стосовно дотримання режиму роботи, участі в проведенні ремонтних 
робіт у складі робочої бригади, планомірного вивчення питань згідно з програмою і 
завданням практики та написання звіту з практики. Це слугує підставою для надання 
відгуку та оцінки роботи студента на підприємстві як керівником практики, так і 
старшим майстром, або заступником директора.  
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Форми контролю результатів навчальної діяльності студентів та їх оцінювання 

Відповіді на питання 
виробничої практики, 

балів 
Критерії оцінювання 

19 
Відповідь правильна, повна, логічна, містить аналіз, 
систематизацію, узагальнення, використані міжпредметні 
зв’язки, містить аргументовані висновки. 

15 
Відповідь в цілому правильна, достатньо повна, логічна; 
допущені несуттєві помилки та неточності у викладенні 
матеріалу 

10 
Відповідь частково правильна, містить неточності, недостатньо 
обґрунтована. 

5 
Відповідь має суттєві помилки, аргументи несформульовані, 
використовуються невірна термінологія. 

0 Студент не дає відповіді. 
Максимальна оцінка студента за даний компонент програми 19 балів 

 
звіт, балів Критерії оцінювання 

81 

Звіт має певну структуру. У вступі є опис підприємства та його 
історія становлення, на якому проходить практика. Основна 
частина містить у собі зміст робіт, що виконувались, з 
поширеним описом технології проведення робіт, інструментів та 
необхідної документації. Використано технічну документацію 
підприємства/судна, що ремонтується. На при кінці надається 
загальний висновок. Матеріал викладено логічно і послідовно. 
Аргументовано зроблено узагальнення і висновки. Обов’язкова 
наявність схем, основних технологічних параметрів та наочних 
прикладів інструментів. Орфографічні помилки відсутні. 

71 

Звіт має певну структуру. У вступі є опис підприємства та його 
історія становлення, на якому проходить практика. Основна 
частина містить у собі зміст робіт, що виконувались, з 
поширеним описом технології проведення робіт, інструментів та 
необхідної документації. Використано технічну документацію 
підприємства/судна, що ремонтується. На при кінці надається 
загальний висновок. Матеріал викладено не достатньо логічно і 
послідовно. Аргументовано зроблено узагальнення і висновки. 
Обов’язкова наявність схем, основних технологічних параметрів 
та наочних прикладів інструментів. Орфографічні помилки не 
значні. 

45 

Звіт має певну структуру. У вступі є недостатній опис 
підприємства та його історія становлення, на якому проходить 
практика. Основна частина містить у собі зміст робіт, що 
виконувались, з недостатнім описом технології проведення 
робіт, інструментів та необхідної документації. Технічну 
документацію підприємства/судна, що ремонтується майже не 
використано. На при кінці надається загальний висновок. 
Матеріал викладено логічно і послідовно. Зроблено узагальнення 
і висновки. Наявність схем, основних технологічних параметрів 
та наочних прикладів інструментів виконано не в повному 
обсязі. Орфографічні помилки не значні. 
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30 

Звіт не має певну структуру. У вступі немає опису підприємства 
та/або його історія становлення, на якому проходить практика. 
Основна частина містить у собі зміст робіт, що виконувались, без 
опису технології проведення робіт, інструментів та необхідної 
документації. Технічну документацію підприємства/судна, що 
ремонтується не використано або використано поверхово. На при 
кінці надається загальний висновок. Матеріал викладено не 
послідовно. Узагальнення і висновки не достатньо 
аргументовані. Схеми, основні технологічні параметри та наочні 
приклади інструментів відсутні. Орфографічні помилки суттєві. 

15 

Звіт не має певну структуру. У вступі немає опису підприємства 
та/або його історія становлення, на якому проходить практика. 
Основна частина містить у собі зміст робіт, що виконувались, без 
опису технології проведення робіт, інструментів та необхідної 
документації. Технічну документацію підприємства/судна, що 
ремонтується не використано. На при кінці надається загальний 
висновок з суттєвими помилками. Матеріал викладено не 
послідовно. Узагальнення і висновки не аргументовані. Схеми, 
основні технологічні параметри та наочні приклади інструментів 
відсутні. Орфографічні помилки суттєві. 

0 Звіт відсутній. 
Максимальна оцінка студента за даний компонент програми 81 балів 

 

Форма контролю 
Максимальна кількість балів 

Денна форма Заочна форма 
Звіт  81 81 
Захист звіту 19 19 

Всього 100 балів 100 балів 
 

8. Критерії оцінювання результатів навчання  

І частини "Технічне обслуговування та ремонт елемента енергетичного обладнання" 

2-й семестр Денне відділення Заочне відділення 

Вид роботи 
Кількість 

балів 
Вид роботи 

Кількість 
балів 

ЗМ1 

Т1 

звіт 81 звіт 81 

Т2 
Т3 
Т4 

ЗМ2 Т5 

ЗМ3 

Т6 
Т7 
Т8 
Т9 

Підсумковий контроль (захист звіту) 19  19 
Сума 100  100 

 

 



21 
 

ІІ частини "Ремонт та перевірка працездатності суднового енергетичного обладнання" 

4-й семестр Денне відділення Заочне відділення 

Вид роботи 
Кількість 

балів 
Вид роботи 

Кількість 
балів

Модуль 1 

звіт 81 звіт 81 

ЗМ1 

Т1 
Т2 
Т3 
Т4 
Т5 

ЗМ2 

Т6 
Т7 
Т8 
Т9 
Т10 
Т11 

Підсумковий контроль (захист звіту) 19  19 
Сумма 100  100 

 
6-й семестр Денне відділення Заочне відділення 

Вид роботи 
Кількість 

балів 
Вид роботи 

Кількість 
балів

Модуль 2     

ЗМ1 
Т12     
Т13     

Підсумковий контроль (захист звіту) 19 Захист звіту 19 
Всього  100  100 

 
9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Основна література: 
1. Конвенция об охране человеческой жизни на море, СОЛАС-74. ( 

консолідований текст) [Електроннийд окумент]. –Режим доступу: http://www.delta-
pilot.ua/sites/default/files/regulatory_docs/consolidated_text_of_the_1974_solas_conventio
n_rus.pdf  

2. Міжнародна конверція про підготовку і дипломування моряків та несенню 
вахти 1978 року (консолідований текст з Манільськими поправками) [Текст]  – К.: ВПК 
«Експрес-Поліграф», 2012. – 568 с.  

3. Международная Конвенция по предотвращению загрязнения с судов 1973 г. 
МАРПОЛ 73/78 (MARPOL 73/78) [Текст] – СПб.: ЗАО "ЦНИИМФ", 2012. – 768 c 

4. Основы эксплуатации судовых энергетических установок: учебное пособие 
[Текст]/ В. В. Панин, А. Н. Носовский, А. В. Корниецкий, В. А. Пинчук, А. А. Чуйко. – 
Николаев, 2012. – 408 с. 

5. Правила класифікації та побудови морських суден: В 4 томах. [Текст] – К.: 
Регістр судноплавства України, 2011 

6. РД 31.81.10 – 75. Правила техники безопасности на судах морского флота. 
[Текст] – М.: В/О «Мортехнинформреклама», 1985. – 296 с. 

7. Правила технической эксплуатации судовых технических средств. [Текст] – М.: 
В/О Мортехинформреклама, 1984. – 385 с 
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8. Шостак В. П. Практична підготовка суднових механіків : навчальний наочний 
посібник [Текст] / В. П. Шостак, Ю. В. Кісєтов. – Миколаїв : НУК, 2020. – 198 с. 

 
Допоміжна література: 

9. Гаврилов, С. В. Технология использования воды, топлива, смазки. [Текст] / С. 
В. Гаврилов. – ПетропавловскКамчатский: Изд-во КамчатГТУ, 2003. – 203 с. 

10. Закон Украины «Об охране труда». [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2694-12#Text 

11. Закон Украины «Про пожарную безопасность». [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://consultant.parus.ua/?doc=005YR39D3A 

12. Конвенции и рекомендации МОТ для моряков. [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу : 
https://www.itfglobal.org/sites/default/files/node/page/files/2017%20ITF%20MLC%20Gui
de%20RU.pdf 

13. Корнилов В. Э. Судовые главные двигатели с электронным управлением. 
[Текст] / В. Э.Корнилов, А. А.Фока, П. В.Бойко, Э. И.Голофастов – О.: Експресс-
Реклама, 2010. – 224 с. 

14. Marine Engine Programme MAN Energy Solutions 2020 [Електроннийд окумент]. 
– Режим доступу: https://marine.man-es.com/docs/librariesprovider6/marine-engine-
programmes/marine-engine-programme-2020.pdf?s 

15. Міжнародна конвенція з охорони людського життя на морі 1974 р. (СОЛАС-
74) (SOLAS) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_251#Text 

16. Международный Кодекс по управлению безопасностью [Електронний ресурс]. 
– Режим доступу : http://selet-marine.com/wp-
content/uploads/2011/06/Kodeks_01.06.2010.pdf 

17. Международный Кодекс по спасательным средствам. [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: https://seainfo.ks.ua/wp-content/uploads/2018/09/Mezhdunarodnyj-
kodeks-po-spasatelnym-sredstvam-Kodeks-LSA.html 

18. Международный Кодекс по системам пожарной безопасности. [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://rise.odessa.ua/texts/MSC98_73_16.php3 

19. Международная конвенция по поиску и спасанию на море. САР-79. 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.omctf.od.ua/cap.html, 
https://www.seaman.com.ua/articles/030/ 

20. Михайлов В. С. Курс повышения квалификации судовых механиков. [Текст] / 
В. С. Михайлов, А. В.Носовский, А.В. Корниецкий, В.А. Пинчук, А.А.Чуйко – 
Николаев: типография «Барви України», 2009. – 384 с. 

21. Морской англо-русский иллюстративно-информационный словарь: учебное 
пособие [Текст]/ Е. Г. Ильницкий, И. А. Ильницкая, Е. А. Кулак, В. А. Орлов, В. Н. 
Плющ, В. Ф. Ходаковский; под ред. Л. А. Козыря. – В 2-х томах. – Т.2. – Херсон, 2009. 
– 672 с. 

22. Международное руководство по оказанию первой помощи при несчастных 
случаях, связанных с перевозкой опасных грузов - МРАО 

23. CONSOLIDATED TEXT OF THE 1974 SOLAS CONVENTION [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: https://navlib.net/solas-rus/ 

24. Морской энциклопедический словарь : в 3 т. [Текст] / [под ред. В. В. 
Дмитриева]. – Л. : Судостроение, 1991. – Т. 1. – 504 с. 

25. Морской энциклопедический словарь : в 3 т. [Текст]/ [под ред. В. В. 
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Дмитриева]. – Л. : Судостроение, 1991. – Т. 2. – 584 с. 
26. Морской энциклопедический словарь : в 3 т. [Текст]/ [под ред. В. В. 

Дмитриева]. – Л. : Судостроение, 1991. – Т. 3. – 488 с. 
27. Судовые энергетические установки. Судовые дизельные энергетические 

установки. [Текст] /В.К. Румб, Г.В. Яковлєв, Г.И. Шаров, В.В. Медведев, М.А. Минасян 
– СПб.: СПбГМТУ, 2007. – 622 с. 

28. Судовой механик: справочник [Текст]/ Авт. кол.; под ред. А. А. Фока. – В 3-х 
томах. – Т.2. – Одесса: Фенікс, 2010. – 1032 с 

29. Типовой курс ИМО 1.14 Несчастные случаи - Первая помощь. 
30. Типовой курс ИМО 1.15 Медицинский уход. 
31. Типовой курс ИМО 1.19 Личное выживание. 
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Додаток 1.  
Тематика індивідуальних завдань 

 
Індивідуальне завдання передбачає поглиблене вивчення будь-якого питання, 

пов’язаного з судовою енергетикою, з будовою, управління й ремонтом одного-двух 
елементів певної суднової енергетичної установки відповідно до місця практики. 
Виконане студентом таке завдання може бути доопрацьоване та включене до 
випускової бакалаврської чи магістерської роботи. Нижче наводяться, як приклад, 
завдання, які, звичайно, можуть бути доповнені як викладачами, так і студентами. 
Запропонована студентом тема та погоджена з викладачем, керівником практики від 
ВНЗ або керівником на місці практики заслуговує особливої уваги та всілякої 
підтримки на всіх рівнях.  

Теми індивідуальних завдань для виробничої практики  
1. Структура і аналіз ремонтної відомості (стосовно суднових технічних засобів). 
2. Демонтаж, зачистка, дефектація, ремонт і монтаж на судні гребного гвинта. 
3. Технологія ремонту циліндро-поршневої групи двигуна внутрішнього згоряння 

«марка двигуна».  
4. Ремонт паливних і масляних цистерн. 
5. Ремонт брашпиля. 
6. Техніка безпеки при швартових випробуваннях. 
7. Ремонт гідроштовхача дизеля «марка дизеля». 
8. Основні види технічної і технологічної документації при ремонті. 
9. Опис основних слюсарних і ремонтних робіт при обслуговуванні суднової 

техніки. 
10. Перелік основних інструментів, які використовуються при ремонті, і їх склад. 
11. Скласти опис регламентних робіт по обслуговуванню суднової техніки. 
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Додаток 2  
Зразок оформлення листа з підприємства на практику 

 
 
 ____________ № _________                           Директору Машинобудівного  
 ____________  __________  інституту НУК 
На № ___________________                             проф.Сербіну С.І. 

ТОВ «Судостроитель» просить направити для проходження виробничої 
практики в період з 01.07.2020 по 30.07.2020 студента 1 курсу групи 1291 Шевченко 
Бориса Федоровича. 

Умови проходження практики та керівництво з боку підприємства гарантуємо. 

Заступник директора з персоналу  
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Додаток 3  
Бланк угоди на проведення практики 

 
Форма Н7.01 

УГОДА №___________ 
на проведення практики студентів НУК 

м. Миколаїв     «______» _________________20___ р. 

Ми, що нижче підписалися, з однієї сторони  Національний університет кораблебудування імені адмірала 
С.О.Макарова (далі - НУК), в особі ректора Трушлякова Євгена Івановича, що діє на  підставі статуту, і, з другої 
сторони, _______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________(далі – База практики), в особі_______ 

(назва підприємства, організації, установи) 

_______________________________________________________________________________________________, 
(посада, прізвище та ініціали) 

 що діє на підставі _______________________________________________________________________________ 
     (статут підприємства, розпорядження, доручення) 

уклали між собою цю угоду на проведення практики студентів: 
 

1. База практики зобов‘язується: 
1.1. Прийняти студентів _______________________________________________________ на практику 

згідно з календарним планом: 
 

№ 
з/п 

Шифр і назва  
напряму підготовки, 

спеціальності 

Курс Вид 
практики 

Кількість 
студентів 

Строки практики 
початок закінчення 

 271      
 

1.2. Надіслати до вищого навчального закладу повідомлення встановленого зразка про прибуття на 
практику студента (-ів). 
1.3. Призначити наказом кваліфікованих спеціалістів для безпосереднього керівництва практикою. 
1.4. Створити необхідні умови для використання студентами програм практики, не допускати 
використання їх на посадах та роботах, що не відповідають програмі практики та майбутній спеціальності. 
1.5. Забезпечити студентам умови безпечної роботи на кожному робочому місці. Проводити обов‘язкові 
інструктажі з охорони праці: ввідний та на робочому місці. У разі  потреби навчати студентів-практикантів 
безпечних методів праці. Забезпечити спецодягом, запобіжними засобами, лікувально-профілактичним 
обслуговуванням за нормами, встановленими для штатних працівників. 
1.6. Надати студентам-практикантам і керівникам практики від навчального закладу можливість 
користуватись лабораторіями, кабінетами, майстернями, бібліотеками, технічною та іншою документацією, 
необхідною для виконання програми практики. 
1.7. Забезпечити облік виходу на роботу студентів-практикантів. Про всі порушення трудової дисципліни, 
внутрішнього розпорядку та про інші порушення повідомляти вищий навчальний заклад. 
1.8. Після закінчення практики дати характеристику на кожного студента-практиканта, в котрій 
відобразити якості підготовленого ним звіту. 
1.9. Додаткові умови__________________________________________________ 
 
 

2. НУК зобов‘язується: 
2.1. За два місяці до початку практики надати базі практики для погодження програму практики, а не 
пізніше ніж за тиждень – список студентів, які направляються на практику. 
2.2. Призначити керівниками практики кваліфікованих викладачів. 
2.3. Забезпечити додержання студентами трудової дисципліни і правил внутрішнього розпорядку. Брати 
участь у розслідуванні комісією бази практики нещасних випадків, якщо вони сталися з студентами під час 
проходження практики. 

3.  Особисті умови 

3.1. Практика проходить без оплати з боку НУК і без оплати праці за виконану роботу з боку Підприємства. 

4. Відповідальність сторін за невиконання угоди 
4.1. Сторони відповідають за невиконання покладених на них обов‘язків щодо організації і проведення 
практики згідно з законодавством про працю  України. 



27 
 

4.2. Всі суперечки, що виникають між сторонами за цією угодою, вирішуються у встановленому порядку. 
4.3. Угода набуває сили після її підписання сторонами і діє до кінця практики згідно з календарним 
планом. 
4.4. Угода складена у двох примірниках: по одному - базі практики і вищому навчальному закладу. 

5. Місцезнаходження сторін: 
НУК: 54003, м. Миколаїв, пр. Героїв Сталінграда, 9, тел. 42-45-65 
_____________________________________________________________________________ 
База практики: ________________________________________________________________ 
 

Підписи та печатки: 
 

НУК: 

                     ___________ ______________ 
                                       (підпис)              (прізвище та ініціали) 

 

     «_____» _____________ 20___ року 

База практики: 

                _________ ________________ 
                          (підпис)                (прізвище та ініціали) 

 
.      «_____» _____________ 20___ року 

М.П.        М.П 
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Додаток 4  
Бланк направлення на практику 

 
Національний університет 

кораблебудування 
імені адмірала Макарова 
«____»                     20___ р. 

№ ________ 

  Форма Н7.02 

 
      __________________________________________________ 

       __________________________________________________ 
 __________________________________________________ 

 
НАПРАВЛЕННЯ НА ПРАКТИКУ 

 Згідно з угодою від «_____» ________________________ 20___ року № ___________, яку укладено з  

__________________________________ ____________________________________________________________ 
(повне найменування підприємства, організації, установи) 

направляємо на практику студентів ___ курсу, які навчаються за напрямом підготовки (спеціальністю) _______  
______________________________271 "Річковий та морський транспорт"________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
 Назва практики __________________________________________________________________________ 
 Строки практики з «___» _____  20___ року   по «___» ________   20___ року 
_______________________________________________________________________________________________ 
                                                                                               (прізвище та ініціали студента) 

_______________________________________________________________________________________________ 
 
. Керівник практики від ВНЗ ______________________________________________________ 
                                                                                                              (підпис)                                      (прізвище та ініціали) 

    Директор інституту 
                                         ___________________         ___________________________________ 
                                                 (підпис)                                                     (прізвище та ініціали) 
                        М.П 
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Додаток 5  
Форма щоденнику практики 

Форма № Н-7.03 
Національний університет кораблебудування 

імені адмірала Макарова 

ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ 
_______________________________ _______________________________________________________________ 

(вид і назва практики) 

студента ________________________________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

Інститут, _________ ___________Машинобудівний____________________________________________________ 
 
Кафедра___________________________ЕСЕУ та ТЕ___________________________ курс,  група _____________ 
 
освітньо-кваліфікаційний  рівень__________бакалавр__________________________________________________ 
 
галузі знань  __________________27 Транспорт_______________________________________________________ 
 
спеціальності _________________271 "Річковий та морський транспорт"__________________________________ 
                                                                                                   (назва) 
 

Календарний графік проходження практики 
 

№
 з

/п
 

Завдання 
Тижні проходження 

практики Відмітки про 
виконання 

I II III IV V VI 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Керівники практики: 
від вищого навчального закладу ______ _________________________________________________ 
                                                                              (підпис)   (прізвище та ініціали) 

 
      від підприємства, організації, установи ______  ___________________________________________ 
                                                                                                      (підпис)     (прізвище та ініціали) 
 

Студент______________________________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

прибув на підприємство, організацію, установу 
Печатка 
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підприємства, організації, установи „___” ____________________ 20___ року 
 
____________     _______________________________________________________________________________ 
    (підпис)                   (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи) 
 

Вибув з підприємства, організації, установи 
Печатка 

Підприємства, організації, установи   “___” ____________________ 20___ року 
_____________     ______________________________________________________________________________ 
                (підпис)                    (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи) 

 
Відгук і оцінка роботи студента на практиці 

____________________________________________________________________________________ 
     (назва підприємства, організації,  установи) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Керівник практики від підприємства, організації, установи ___________ _____ 

_____________________ 
                                                                                                                                       (підпис)                              (прізвище та ініціали) 

Печатка    «______» __________________  20 __ року 
 

Відгук осіб, які перевіряли проходження практики 
 
 
 
 
 
 
 

Висновок керівника практики від вищого навчального закладу про проходження практики 
 
 
 
 

Дата захисту звіту „____”_______________20____року   
Оцінка:  
за національною шкалою____________________  
                                                                  (словами) 

кількість балів _________________________________ 
    (цифрами і словами) 
за шкалою ECTS __________________________        
Керівник практики від  вищого навчального закладу  
____________ ______________________ 
        (підпис)                (прізвище та ініціали) 
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Додаток 6  
Зразок титульного листа 

 

Міністерство освіти та науки України 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

 

            "ЗАТВЕРДЖУЮ" 
 Завідуючий кафедрою ЕСЕУ та ТЕ 
   ____________(наук. ступінь, звання) 
  ____________ (підпис) (ПІБ)   
  "_____" _____________ 20     р. 
 

 

 

 

З В І Т  

про виробничу практику 
 

 

 

Виконав: 
Студент _______________________  
Група _________________________  

  
Керівники практики:      

  
(посада керівника від підприємства) 

  
(підпис) (П.І.Б) 

  
(науковий ступінь, звання, посада керівника від кафедри)  

 

  
 (підпис) (П.І.Б.)
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Додаток 7  
Вказівки по складанню звіту з практики 

 

Звіт з практики повинен містити: 

1. титульний аркуш, зразок якого наведено; 

2. щоденник практики,  

3. зміст; 

4. перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів; 

5. вступ; 

6. основний текст 

7. індивідуальне завдання на практику; 

8. висновки; 

9. список використаної літератури; 

10. додатки (при наявності). 

Складання звіту є частиною роботи студента на практиці. Звіт є навчальним 

завданням, яке виконується студентом самостійно і являє собою документальний вираз 

проробленої роботи. 

Складання звіту з практики і виконання індивідуальних завдань має такі цілі: 

 систематизувати знання і навички, отримані в результаті проходження практики; 

 набути навичок складання технічних звітів, опису схем систем, устаткування, 

технологічних процесів; 

 виробити здатність до аналізу й оцінки досліджуваних процесів, методів 

перевірки, характеристик і технічних параметрів устаткування. 

Звіт про виконання індивідуального завдання має бути строго документальним. 

Описання і вступ ілюструють кресленнями, схемами, ескізами, підтверджують посиланнями 

на існуючі вказівки. Складається звіт технічно і літературно грамотно. У звіті необхідно 

виразити своє відношення до вивченого та внести пропозиції щодо покращення 

технологічного процесу, устаткування, організації виробництва тощо. 

Текстова частина звіту друкується на папері формату А4 з використанням шрифту 

Times New Roman розміру 14 з полуторним міжрядковим інтервалом. 

Текст записки друкують з наступними відступами від країв аркушу: лівий − 25 мм, 

правий − 10 мм, верхній − 10 мм, нижній − 25 мм. 
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Шрифт друку повинен бути чітким з однаковою щільністю тексту, чорного кольору 

середньої жирності. 

Текст записки повинен вміщуватися у рамки для текстових документів. Основний 

надпис тексту (малий штамп) виконують внизу сторінки формату А4, розміром 18515 мм. 

В більшій графі вказується абревіатура, яка складається з шифру спеціальності, номера 

групи, порядкового номера студента за списком. В рамці у правій графі вказується 

арабськими цифрами номер сторінки. 

Друкарські помилки, описки і графічні неточності, виявлені в процесі написання 

звіту, можна виправляти підчищенням або зафарбовуванням білою фарбою і нанесенням на 

тому ж місці або між рядками виправленого тексту пастою чорного кольору. Допускається 

не більше ніж два виправлення на одній сторінці. 

Основними видами ілюстративного матеріалу є: технічний рисунок, схема, 

фотографія, діаграма, графік і креслення. 

Кожна ілюстрація повинна відповідати тексту, а текст − ілюстрації. 

Ілюстрації розміщують на окремих сторінках після тексту, де вони згадані вперше, і 

включають їх до загальної нумерації сторінок. Ілюстрації позначають словом "Рис." і 

нумерують послідовно, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках. На одному аркуші 

можна розташувати декілька ілюстрацій. 

Текст звіту поділяється на розділи, підрозділи, пункти. Заголовки розділів слід 

розташовувати в середині окремого рядка і друкувати прописними буквами без крапки 

наприкінці і не підкреслюючи. Перенесення слів у заголовку розділу не допускається. Якщо 

заголовок складається з двох чи більше речень, їх розділяють крапкою. 

Заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів слід починати з абзацу і друкувати малими 

літерами, крім першої прописної, не підкреслюючи, без крапки наприкінці. 

Не допускається розміщувати найменування розділу, підрозділу, а також пункти й 

підпункти в нижній частині сторінки, якщо після нього розташований тільки один рядок 

тексту. 

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, рисунків, таблиць, 

формул здійснюють арабськими цифрами без знака №. 

У звіті повинна бути наскрізна нумерація сторінок арабськими цифрами без крапки 

наприкінці. Номер сторінки проставляють у правому нижньому куті. 

Титульний аркуш, включають в загальну нумерацію, але номер на ньому не ставлять. 
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Таблиці нумерують арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, 

за винятком таблиць, що наводяться в Додатках. Номер таблиці складається з номера розділу 

і порядкового номера таблиці, розділених крапкою. Позначення "Таблиця... " ставиться 

перед відповідним заголовком у лівому верхньому куті (рис.1). 

 

Якщо рядки чи графи таблиці виходять за формат сторінки, таблицю поділяють на 

частини, розміщуючи одну частину під іншою, переносячи частину таблиці на наступну 

сторінку. При розподілі таблиці на частини варто пронумерувати арабськими цифрами 

графи першої частини таблиці, які слід повторити в продовженні таблиці. Можна також у 

продовженні таблиці повторити її “шапку”. Слово “Таблиця  ” вказується один раз 

ліворуч над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть “Продовження 

таблиці ” з вказівкою її номера. 

Цифрові величини, які поміщають в таблицю, повинні мати однакову кількість 

десяткових знаків. Одиниці виміру величин вказують в підзаголовках граф через кому. 

Формули і рівняння розташовують безпосередньо після тексту, в якому вони 

згадуються, посередині сторінки. 

Додатки позначають (якщо їх декілька) послідовно прописними буквами українського 

алфавіту. Сторінки в додатках нумерують відповідно до наскрізної нумерації, прийнятої в 

звіті. У нумерації розділів, формул й ілюстрацій ставлять відповідну букву і цифру, 

розділені крапкою (наприклад, “Рис. В.1.” - перший рисунок додатку В). 

Посилання в тексті на джерела інформації слід зазначати порядковим номером за 

переліком посилань, відділеним двома квадратними дужками "згідно [5]". 

Список використаних джерел розміщують після висновків. Список складають в 

порядку появи у тексті пояснювальної записки або в алфавітному порядку. У список 

включають тільки ті джерела, на які є посилання в тексті. 

Відомості про літературу, включену до списку, потрібно надавати згідно з вимогами 

державного  стандарту ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Система стандартів з інформації, бібліотечної 

та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та 

Таблиця 

(номер) (назва таблиць) 

    
   

Рис. 1 - Приклад оформлення таблиці 
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правила складання". 

Зразки оформлення літератури: 

Книги одного, двох або трьох авторів. 

1. Горбов В. М. Енциклопедія суднової енергетики: підручник [Текст] /В.М. Горбов. 

- Миколаїв. : НУК, 2010. - 624 с. 

2. Кунда, Н.Т. Методи наукових досліджень [Текст] / Н.Т. Кунда, О.М. Куницька. – 

К.: НТУ, 2007. – 83 с. 

Книги чoтирьох авторів. 

1. Суднова енергетика та Світовий океан: підручник [Текст] / В.М. Горбов, І.О. 

Ратушняк, Є.І. Трушляков, О.К. Чередніченко; ред. В.М. Горбов. – Миколаїв. : НУК, 2007. – 

596 с. 

Стандарти. 

1. ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні 

вимоги та правила складання [Текст]. – На заміну ГОСТ 7.1-84; чинний з 2007-07-01. – К.: 

Держспоживстандарт України, 2007. – 47 с. 

Патенти та авторські свідоцтва. 

1. А.с. 1007970 СССР, МКИ3В25J15/00. Устройство для захвата неориентированных 

деталей типа валов [Текст]/ В.С. Ваулин, В.Г. Кемайкин (СССР). – № 3360585/25-08; заявл. 

23.11.81; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12. – 2 с.: ил. 

Електронні ресурси/ 

1. Чередниченко А.К. Об эффективности термохимической регенерации тепла в 

газотурбинных установках мобильных энергокомплексов [Електронний ресурс]/ А.К. 

Чередніченко // Електронне видання "Вісник Національного університету 

кораблебудування". – Миколаїв: НУК, 2010. – № 1. – Режим доступу: http://ev.nuos.edu.ua. 

2. Гидравлика. Мультимедийный каталог [Електронний ресурс]: Моторимпекс. – М., 

2004. – 1 CD-ROM. –  з етикетки диска. 
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