




ПЕРЕДМОВА 

Освітньо-професійна програма (ОПП) розроблена згідно зі статтею 10 

чинного Закону України «Про вищу освіту» (редакція від 16.01.2020), визначає 

спеціалізацію «Експлуатація, випробування та монтаж СЕУ» в спеціальності 

«Суднобудування».  

Змістова частина ОПП базується на основних положеннях Міжнародної 

конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 р. 

(консолідований текст з Манільськими поправками) стосовно суднового механіка, 

з урахуванням Положення про порядок присвоєння звань особам командного 

складу морських суден, затвердженого Наказом Міністра інфраструктури України 

№ 567 від 07.08.2013 р.  

Початковими матеріалами даної ОПП слугували 

– Стандарт вищої освіти за спеціальністю 135 «Суднобудування» галузі 

знань 13 «Механічна інженерія» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, 

затверджений наказом МОНУ № 963 від 10.07.19 р.; 

– Международная конвенция по охране человеческой жизни на море 1974 г. 

SOLAS-74. – СПб.: ЗАО "ЦНИИМФ", 2008. 

– Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов 1973 

г. МАРПОЛ 73/78 (MARPOL 73/78) [Текст]: – СПб.: ЗАО "ЦНИИМФ", 2012. 

– Міжнародна конвенція про підготовку і дипломування моряків та несення 

вахти 1978 року (консолідований текст з манільськими поправками) [Текст]. – К.: 

ВПК "Експрес-Поліграф", 2012. – 568 с. 

ОПП розроблена робочою групою у складі: 

1. Горбов Віктор Михайлович – завідувач кафедри ЕСЕУ і ТЕ, кандидат 

технічних наук, професор – гарант освітньої програми.  

Наказ № ____ від «____» ____________ 20___ р. 

2. Шостак Володимир Павлович – професор кафедри ЕСЕУ і ТЕ, доктор 

філософії, професор. 

3. Бондаренко Микола Степанович – доцент кафедри ЕСЕУ та ТЕ, кандидат 

технічних наук, доцент. 
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ВСТУП 

ОПП є внутрішнім нормативним документом Національного університету 

кораблебудування імені адмірала Макарова» (НУК), у якому визначається 

нормативний термін підготовки для денної (ДФН) та заочної (ЗФН) форм 

навчання, тривалість практик і екзаменаційних сесій. 

ОПП розроблена на підставі матеріалів, які визначають порядок підготовки 

фахівців у закладах вищої освіти України, а саме: ДСТУ ISO 9001-2009, законів 

України «Про освіту» і «Про вищу освіту», державних стандартів освіти, 

нормативних документів з питань освіти та Статуту НУК.  

При цьому у якості основних були використані наступні нормативні 

документи: 

1. Закон України «Про вищу освіту» в редакції від 16.01.2020 р. 

2. Стандарт вищої освіти за спеціальністю 135 «Суднобудування» галузі знань 

13 «Механічна інженерія» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, 

затверджений наказом МОНУ № 963 від 10.07.19 р. 

3. Міжнародна Конвенція про підготовку і дипломування моряків та несення 

вахти 1978 року (консолідований текст з манільськими поправками) [Текст]. 

– К.: ВПК "Експрес-Поліграф", 2012. – 568 с. 

 

Освітня програма запроваджена з 2020 року. 

Термін перегляду освітньої програми – 1 раз на рік. 
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1. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ  
 

1 – Загальна інформація 

Повна назва 

ВНЗ вищого  

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. 

Миколаїв, проспект Героїв України, 9, 54025. 

Назва підрозділу: Машинобудівний навчально-науковий інститут 

Кафедра експлуатації суднових енергетичних установок та теплоенергетики 

Ступінь освіти  Друга ступінь вищої освіти (магістр) 

Галузь знань 13. Механічна інженерія 

Спеціальність 135. «Суднобудування» 

Офіційна 

назва ОП 

«Експлуатація, випробування та монтаж суднових енергетичних 

установок»/ «Ship Power Plants Operation, Test and Assembling» 

Форми 

навчання 

Денна та заочна форми навчання 

Освітня 

кваліфікація 

Магістр з суднобудування за спеціалізацією «Експлуатація, випробування 

та монтаж суднових енергетичних установок» 

Кваліфікація 

в дипломі 

Спеціальність – 135. «Суднобудування» 

Спеціалізація – «Експлуатація, випробування та монтаж суднових 

енергетичних установок» 

Освітня програма – «Експлуатація, випробування та монтаж суднових 

енергетичних установок»  

Тип диплому 

та обсяг ОП  

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС, 

термін навчання 1 рік 4 місяця 

Наявність 

акредитації 

Акредитаційна комісія. Україна. 

Сертифікат – УД № 15008143: термін дії до 01.07.2024  

Цикл/рівень НРК України – 8 рівень, FQ-EHEA – другий цикл, ЕQF-LLL – 7 рівень (дод.2) 

Передумови Наявність ступеня бакалавра 

Наявність ступеня магістра або ОКР «Спеціаліст» 

Мова(и) 

викладання 

Українська мова 

Термін дії ОП До 01.07.2024  року 

Адреса 

розміщення 

опису ОП  

http://www.nuos.edu.ua/students/osvita/osvitni-programy.php 

2 – Мета освітньої програми 

Підготовка фахівців з експлуатації суднових енергетичних установок (суднових механіків), 

здатних самостійно розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в 

процесі професійної діяльності. 

3 - Характеристика освітньої програми 

Предметна 

область  

Галузь знань 13. Механічна інженерія 

Спеціальність 135. «Суднобудування» 

Спеціалізація «Експлуатація, випробування та монтаж СЕУ 

Орієнтація 

освітньої 

програми 

Освітньо-професійна (для магістра);  

Відповідно до МСКО освітньо-професійна програма може мати академічну або 

прикладну орієнтацію 

Основний 

фокус 

освітньої 

програми та 

спеціалізації 

Загальна/спеціальна освіта в галузі/предметній області/ спеціальності 

Ключові слова: експлуатація енергетичного обладнання суднового, технічне 

обслуговування і ремонт, оптимізація режимів навантаження головного двигуна, 

захист навколишнього середовища, теплова економічність, витрати на 

експлуатацію, технічне обслуговування і ремонт  

Особливості 

програми 

Навчальне навантаження включає теоретичну і практичну підготовку (за 

розкладом в аудиторіях, лабораторіях, майстернях НУК), експлуатаційну 

http://www.nuos.edu.ua/students/osvita/osvitni-programy.php


 5 

практику, що забезпечує необхідний плавальний ценз та виконання і захист 

кваліфікаційної роботи. 

4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Праце-

влаштування 

Робота вахтовим судновим механіком (без обмежень) після одержання 

диплому суднового механіка третього розряду по результатам атестації 

кваліфікаційною комісією ІППДМ 

Подальше 

навчання 

Продовження навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої 

освіти та набувати додаткові кваліфікації у сфері післядипломної освіти 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання 

та навчання 

Студент центроване навчання, практично-орієнтоване навчання. Викладання 

проводиться у вигляді: лекцій, мультимедійних лекцій, семінарських, 

практичних занять, лабораторних робіт. Передбачена самостійна робота на 

основі підручників та конспектів, консультації з викладачем, електронне 

навчання за окремими освітніми компонентами, індивідуальні заняття, групова 

проектна робота. Під час останнього року навчання 75% часу відводиться на 

практику та виконання кваліфікаційної роботи. 

Оцінювання Поточний контроль – періодичне тестування, бліцопитування та/або 

контрольні роботи на практичних і лабораторних заняттях, що оцінюється 

певною кількістю балів. Види підсумкового контролю:: для дисциплін 

нормативної частини – переважно екзамен, для вибіркової – залік. 

Результати поточного і підсумкового контролю оцінюються за 100-бальною 

шкалою ЄКТС. Усні та письмові екзамени, презентації, захист курсових робіт, 

публічний захист кваліфікаційної роботи. 

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетент-

ність 

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері суднобудування чи 

експлуатації суднових енергетичних установок, або у процесі навчання, яке 

передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій, що 

характеризується невизначеністю вхідної інформації. 

Загальні 

компетент-

ності (ЗК) 

ЗК01. Здатність генерувати нові ідеї (креативність) 

ЗК02. Здатність працювати в команді 

ЗК03. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями 

ЗК04. Здатність використовувати англійську мову у письмовій та усній 

формі і спілкуватися з представниками інших професій. 

Спеціальні 

компетент-

ності (СК) 

СК05. Здатність до проектування, конструювання, виробництва, монтажу, 

експлуатації, технічного обслуговування та утилізації об’єктів, явищ і 

процесів у сфері суднобудування відповідно до спеціалізації з 

використанням принципів та методів механічної інженерії, математичного 

апарату високого рівня.  

СК06. Здатність самостійно формулювати цілі, ставити конкретні завдання 

наукових та прикладних проектів у фундаментальних і прикладних 

областях суднобудівної сфери (відповідно до спеціалізації) і вирішувати їх 

за допомогою сучасних дослідницьких методів з використанням новітнього 

вітчизняного та зарубіжного досвіду і з застосуванням сучасної апаратури, 

обладнання та інформаційних технологій.  

СК07. Здатність презентувати результати виконання наукових та 

прикладних проектів представникам різних професійних груп, у тому числі 

фахівцям із суднобудування.  

СК08. Здатність приймати інженерні рішення в сфері суднобудування на 

альтернативній основі, за наявності суперечливих вимог і нестачі 

інформації, з урахуванням вимог законодавства, економічних, екологічних, 

соціальних та етичних аспектів. 

СК09. Здатність планувати та здійснювати проектно-конструкторські 
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роботи у сфері професійної діяльності відповідно до спеціалізації.  

СК10. Здатність керувати роботою підприємств та організацій, приймати 

відповідальні рішення в межах професійної компетенції. 

Компетентності, визначені освітньою програмою 

СК11. Здатність нести ходову машинну вахту на судні в звичайних, 

непередбачуваних й аварійних ситуаціях 

СК12. Здатність здійснювати експлуатацію, технічне обслуговування та 

ремонт електричного й електронного обладнання, виявляти та усувати 

несправності 

СК13. Здатність до аналізу та прогнозування процесів і технічного стану 

суднових конструкцій та енергетичного обладнання в умовах неповної, 

ймовірнісної або обмеженої інформації та з огляду на вимоги 

класифікаційних товариств і міжнародних конвенцій 

СК14. Здатність забезпечувати протипожежну безпеку й охорону судна, 

екіпажу та пасажирів і умови використання рятувальних засобів, 

забезпечувати організацію, нагляд та контроль щодо дотримання правил 

техніки безпеки персоналу, у виробничих приміщеннях і на суднах, а також 

екологічну охорону довкілля 

СК15. Уміння надавати першу медичну допомогу та здатність 

організовувати медичну допомогу на підприємствах, суднах і в організаціях  

7 – Програмні результати навчання 

ПР 01. Застосовувати прогресивні методи і технології, модифікувати існуючі та розробляти 

нові методи та/або завдання, здійснювати заходи для ефективного та безпечного виконання 

професійних завдань.  

ПР 02. Вільно презентувати іноземною мовою усно і письмово результати досліджень та 

інновацій в галузі механічної інженерії і, зокрема, суднобудування.  

ПР 03. Уміти зрозуміло і недвозначно доносити власні знання, рішення, аргументи, 

висновки з проблем суднобудування до фахівців і нефахівців, представляти підсумки 

виконаної роботи у вигляді звітів, рефератів, наукових статей, доповідей і заявок на 

винаходи, які оформлені згідно з установленими вимогами.  

ПР 04. Використовувати сучасні ефективні засоби оволодіння новими знаннями, 

опановувати передові технології самоосвіти і самовдосконалення.  

ПР 05. Знаходити оптимальні рішення при проектуванні, конструюванні, виробництві, 

ремонті, реновації, експлуатації, обслуговуванні та утилізації продукції суднобудування 

(відповідно до спеціалізації) з урахуванням вимог якості, надійності, безпеки, 

енергоефективності, вартості та строків виконання.  

ПР 06. Виявляти навички самостійної та колективної роботи, лідерські якості, 

організовувати роботу за умов обмеженого часу з наголосом на професійну сумлінність.  

ПР 07. Мати спеціалізовані концептуальні знання з суднобудування, набуті у процесі 

навчання та/або професійної діяльності, у тому числі знання і розуміння новітніх досягнень, 

необхідні для інноваційної та дослідницької діяльності (відповідно до спеціалізації).  

ПР 08. Уміти приймати ефективні рішення з інженерних питань суднобудування у складних 

і непередбачуваних умовах, у тому числі із застосуванням сучасних методів прогнозування 

та засобів підтримки прийняття рішень.  

ПР 09. Обирати і застосовувати необхідне устаткування, інструменти та методи для вирі-

шення інженерних задач, пов’язаних з професійною діяльністю (відповідно до спеціалізації).  

ПР 10. Уміти ставити, досліджувати, аналізувати і розв’язувати складні інженерні завдання і 

проблеми суднобудування, що потребують оновлення та інтеграції знань, у тому числі в 

умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог.  

ПР 11. Розв’язувати складні задачі і проблеми, що пов’язані з проектуванням, 

конструюванням, виробництвом, ремонтом, реновацією, експлуатацією та утилізацією суден 

різних типів, морських плавучих споруд, засобів океанотехніки, суднових енергетичних, 
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електротехнічних установок і систем, їх основних конструктивних елементів.  

ПР 12. Мати навички оцінювання та аналізу об’єктів управління, управління комплексною 

інженерною діяльністю у сфері суднобудування та експлуатації. 

Програмні результати, визначені освітньою програмою 

ПР 13. Концептуальні знання щодо сучасного стану морських суден і їх енергетичних 

установок, зокрема, досягнень у морській інженерії із забезпечення енергоефективності, 

екологічності та надійності суднових технічних засобів і систем та безпеки на морі. 

ПР 14. Знання обов’язків, пов’язаних з несенням суднової машинної вахти, з прийняттям 

управлінських рішень стосовно режимів роботи рухової установки, сучасних методів 

діагностики й дефектації елементів СЕУ, технічного обслуговування СЕУ та судноремонту. 

ПР 15. Знання вимог щодо безпеки роботи з судновими електричними системами та уміння 

здійснювати їх експлуатацію і технічне обслуговування. 

ПР 16. Навички застосування медичних керівництв і консультацій, отриманих дистанційно, 

у разі нещасних випадків або захворювань. 

ПР 17. Знання міжнародних і вітчизняних нормативно-правових актів щодо безпеки 

людського життя на судні, заходів, які необхідно вживати для запобігання забруднення 

морського довкілля. 

ПР 18. Знання принципів і методів управління персоналом на судні та його підготовки, 

уміння планувати робоче навантаження, розподіл ресурсів, методів прийняття проектних і 

управлінських рішень. 

ПР 19. Уміння використовувати сучасний інструментарій при впровадженні заходів 

стосовно вимог класифікаційних товариств, міжнародних конвенцій і контролюючих органів 

на етапах проектування, побудови та експлуатації суден і їх енергетичних установок. 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове 

забезпечення 

Кадрове забезпечення освітньої програми складається з професорсько-

викладацького складу випускаючих кафедр МНН інституту. До викладання 

окремих дисциплін відповідно до їх компетенції та досвіду залучений 

професорсько-викладацький склад кафедр МННІ  

Практико-орієнтовний характер освітньої програми передбачає участь 

фахівців практиків, що відповідають напряму програми, що підсилює 

синергетичний зв'язок теоретичної та практичної підготовки. 

Гарант освітньої програми та викладацький склад, якій забезпечує її 

реалізацію, відповідає вимогам, визначеним Ліцензійними вимогами 

провадження освітньої діяльності. Закладів освіти. 

Матеріально-

технічне 

забезпечення 

Використання лабораторій щодо проведення лабораторних та 

лабораторно-практичних робіт спецпредметів, комп’ютерних лабораторій, 

мультимедійного обладнання та стендів (див. Додаток).  

Інформаційне 

та навчально-

методичне 

забезпечення 

Офіційний веб-сайт www.nuos.edu.ua містить інформацію про освітні 

програми, навчальну, наукову і виховну діяльність, структурні підрозділи, 

правила прийому, контакти; навчально-методичне забезпечення освітньо-

наукової програми  

Фонд наукової бібліотеки НУК містить понад 768845 примірників 

друкованих видань (400000 в активному використанні); понад 380000 

примірників підручників; більш 94000 примірників наукової літератури; 

понад 500 примірників періодичних видань; щорічне поповнення фонду до 

12000 примірників. Читальний зал забезпечений бездротовим доступом до 

мережі Інтернет.Усі ресурси бібліотеки доступні через сайту університету: 

http://lib.nuos.edu.ua/  

Вільний доступ через сайт НУК до баз даних періодичних фахових 

наукових видань (в тому числі, англійською мовою) забезпечується: 

– участю бібліотеки університету у консорціумі ElibUkr. «Електронна 

бібліотека України: створення Центрів знань в університетах України», що 
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об’єднує бібліотеки вищих навчальних закладів, національні бібліотеки та 

інші організації України. Учасникам консорціуму ElibUkr надається доступ 

до БД електронних журналів, електронних книг – найважливішого ядра 

світових інформаційних ресурсів, що покривають усі галузі знань (наука, 

техніка, медицина, соціальні та гуманітарні науки); 

– входженням бібліотеки університету в асоціацію "Інформатіо-

Консорціум", який  пропонує тестові (тріал) доступи для ознайомлення з 

новими можливостями відомих інформаційних електронних провайдерів та 

до нових ресурсів. 

В рамках нового консорціуму E-Verum в 2016 р. бібліотека НУК 

приєдналася до проекту "ТОРНАДО" (ТОМСОНРЕЙТЕР ДЛЯ НАУКОВО-

ДОСЛІДНИХ ТА ОСВІТНІХ УСТАНОВ). 

Мета проекту:Розбудова національних наукометричних інструментів 

промоції та оцінки наукової продуктивності українських вчених як елемент 

національної стратегії переходу від економіки ресурсів до економіки знань 

(у співпраці з компанією Thomson Reuters). 

Платформа Webof Science пропонує доступ до бібліографічних даних 

наукових статей з престижних періодичних видань, книг та матеріалів 

наукових конференцій із зазначенням реальної цитованості цих матеріалів, 

дає уяву щодо актуальності тієї чи іншої роботи та її впливу на наукову 

спільноту. 

В рамках проекту «ТОРНАДО» був отриманий доступ до таких баз даних 

та он-лайн утиліт: 

• WebofScienceCoreCollection: ScienceCitationIndexExpanded(1970-2016); 

• SocialScienceCitationIndex(1970-2016); 

• ArtsandHumanitiesCitationIndex (1975-2016); 

• ConferenceProceedingsCitationIndex(1990-2016); 

• BookCitationIndex(2003-2016); 

• RussianScienceCitationIndex (2002-2016); 

• SciELOCitationIndex(1980-2016); 

• EmergingSourcesCitationIndex(2015-2016); 

• KoreanJournalIndex(1980-2016); 

• ChineseScienceCitationDatabase(1989-2016); 

• JournalCitationReports(2004-2014); 

• DerwentInnovationsIndex(дані по патентах, 1963-2016); 

• Medline® (1950-2016). 

9 – Академічна мобільність 

Національна 

кредитна 

мобільність 

На загальних підставах в межах України. 

Міжнародна 

кредитна 

мобільність 

Міжнародна наукова мобільність забезпечена договорами про наукову і 

академічну співпрацю з АuburnUniversity (USA), Stord/Haugesund 

Universitycollege (Norway), Хайкоуським економічним інститутом (Китай).  

Всі фахівців, залучені до професійної і наукової підготовки, пройшли 

стажування у провідних європейських університетах: в Фундації 

CentralEuropeanAcademy StudiesandCertification (CEASC) (Польща) у 

співпраці з Університетом Інформатики (WSInf) м. Лодзь та Центром 

Європейських фондів (BFE), Варшавським університетом наук про життя 

Польського національного комітету у справах ЮНЕСКО, Університеті 

науки та технологій провінції Цзянсу (КНР), Ягелонському університеті  

(м. Краків, Польща), мають міжнародний досвід освітньої і наукової 

діяльності ShillerInternationalUniversity (м.Хайделберг, Німечина), техніко-
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гуманітарний інститут Бельско-Бяла (Польща). 

Навчання 

іноземних 

здобувачів  

Навчання іноземних студентів проводиться на загальних умовах або за 

індивідуальним графіком.  

10 – Форми атестації здобувачів вищої освіти 

Форми 

атестації  

Атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи. 

Вимоги до 
кваліфікацій-
ної роботи 

Кваліфікаційна робота має передбачати розв’язання складного 

спеціалізованого завдання або практичної проблеми прикладної механіки, 

що характеризується комплексністю та невизначеністю умов, із 

застосуванням теорій та методів механічної інженерії. Кваліфікаційна 

робота не повинна містити академічного плагіату, фабрикації та 

фальсифікації. Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена на офіційному 

сайті закладу вищої освіти або його підрозділу, або у репозитарії закладу 

вищої освіти. Оприлюднення кваліфікаційних робіт, що містять інформацію 

з обмеженим доступом, здійснювати у відповідності до вимог чинного 

законодавства 

11 – Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти 

Наявність 

системи 

внутрішнього 

забезпечення 

якості вищої 

освіти 

Якість підготовки магістрів професійного спрямування «Експлуатація, 

випробування та монтаж СЕУ» забезпечується наявністю відповідної 

матеріально-технічної бази, науково-методичних розробок (підручників, 

навчальних посібників, методичних вказівок, конспектів, прикладів 

виконання КП, КР, ДР тощо), висококваліфікованого професорсько-

викладацького складу НУК  

Постійне підвищення якості підготовки магістрів обумовлюється 

системою внутрішнього забезпечення якості вищої освіти, яка є складовою 

Системи управління якістю ДВНЗ «Національний університет 

кораблебудування імені адмірала Макарова», розробленою у відповідності 

до Міжнародного стандарту ISO 9001:2008 та національного стандарту 

ДСТУ ISO 9001-2009. 

Система забезпечення НУК якості освітньої діяльності та якості вищої 

освіти передбачає здійснення таких процедур і заходів: 

1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти; 

2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітньої програми; 

3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і 

педагогічних працівників вищого навчального закладу та регулярне 

оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті 

вищого навчального закладу, на інформаційних стендах тощо; 

4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-

педагогічних працівників; 

5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього 

процесу, в тому числі самостійної роботи студентів, за ОП; 

6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного 

управління освітнім процесом; 

7) забезпечення публічності інформації про освітню програму, ступені 

вищої освіти та кваліфікації; 

8) забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення академічного 

плагіату в наукових працях працівників вищих навчальних закладів і 

здобувачів вищої освіти та ін. 
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2. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

ТА ЇХ ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ 

Обсяг компонентів освітньої програми 

Код за 

ОПП 

Код 

РПНД 
Компоненти освітньої програми  

Кількість 

кредитів 

Форма 

контролю 

Обов’язкові компоненти ОП 

ОК 1 Т82264 Проектування суднових енергетичних установок 

та основи наукових досліджень 

6 КП, залік 

ОК 2  Плавальна практика 26 Залік 

ОК 3  Кваліфікаційна атестація  15 Екзамен 

ОК 4  Кваліфікаційна атестація у формі екзамену 1 Екзамен 

ОК 5 T8228 Випробовування та експлуатація суднових 

енергетичних установок 

6 КР, екзамен 

ОК 6 T82263 Монтаж, ремонт та діагностика суднових 

енергетичних установок 

7 КР, екзамен 

ОК 7 T8226 Безпечне управління судновими енергетичними 

установками (з тренажерною підготовкою) 

3 Екзамен 

ОК 8 T82224 Основи медичних знань 3 Залік 

Загальний обсяг обов'язкових компонент: 67  

Вибіркові компоненти ОП* 

ВК 1  Вибірковий курс соціально-гуманітарного 

спрямування 
4 залік 

ВК 2 O81712/

O81711 

Іноземна мова/Практикум з іншомовного 

наукового спілкування 
4 залік 

ВК 3 T82265/

O8338 

Нормативне гарантування безпечної експлуатації 

судна/Охорона праці в галузі 
5 залік 

ВК 4  Вибірковий курс 1 5 залік 

ВК 5  Вибірковий курс 2 5 залік 

Загальний обсяг вибіркових компонент: 23  

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90  

 

3. СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 
 

Компоненти освітньої програми (за виключенням плавальної практики, 

кваліфікаційної атестації, дипломної роботи) вивчаються паралельно (протягом 

дев’ятого/десятого) семестрів та служать підготовці фахівців з експлуатації 

суднових енергетичних установок (суднових механіків), здатних самостійно 

розв’язувати спеціалізовані задачі й практичні проблеми в процесі діяльності.  

Професійна підготовка суднового механіка завершується плавальною 

практикою (один із вирішальних етапів, десятий-одинадцятий семестр), 
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кваліфікаційною атестацією та виконанням і захистом дипломної роботи 

(одинадцятий семестр) і продовжується все життя.  
 

 

Рис. Структурна схема 

 

4. ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Атестація випускника освітньої програми «Експлуатація, випробування та 

монтаж СЕУ» спеціальності 135 «Суднобудування» проводиться у формі захисту 

кваліфікаційної магістерської роботи та завершується видачею документу 

встановленого зразка про присудження йому ступеня магістра із присвоєнням 

кваліфікації: «Магістр з суднобудування за спеціалізацією «Експлуатація, 

випробування та монтаж суднових енергетичних установок». 

Атестація здійснюється відкрито і публічно. 
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5. МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОГРАМНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 

КОМПОНЕНТАМ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ  
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В
К

 1
 

В
К

 2
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ЗК 01 ● ●          

ЗК 02  ●       ●   

ЗК 03 ●  ● ● ● ●      

ЗК 04          ●  

СК 05 ●   ● ● ●      

СК 06 ●  ● ●        
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6. МАТРИЦЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

НАВЧАННЯ ВІДПОВІДНИМИ КОМПОНЕНТАМИ ОСВІТНЬОЇ 

ПРОГРАМИ 
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Додаток 
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів 

Площа приміщень для професорсько-викладацького складу і навчально-допоміжного 

персоналу кафедри ЕСЕУ та ТЕ складає 560 м2. Матеріально-технічна база кафедри включає 5 

спеціалізованих лабораторій: обладнання і комп’ютерної діагностики СЕУ (70 м2), суднові 

системи (44 м2); безпеки мореплавства (73 м2); кабінет «Невідкладна медична допомога в 

суднових умовах» (30 м2); лабораторія дефектації та ремонту елементів СЕУ (52 м2), 

«Експлуатації, ТО та ремонту СТЗ» 52,0 м2, водопідготовки (14 м2); голографії (16 м2); 5 

спеціалізованих учбових аудиторій, загальною площею 280 м2); 2 комп’ютерні класи, площею 

93 м2; методичний кабінет та викладацька. Всі спеціалізовані лабораторії та комп’ютерні класи 

оснащені сучасною обчислювальною технікою. Всі комп'ютери кафедри об'єднані у локальну 

мережу, яка з'єднана з загально університетською мережею, працює кафедральний Web-сервер. 

До навчально-наукових лабораторій відносяться: 

1. Лабораторія обладнання СЕУ, ауд. № 83, Старий навчальний корпус, 69 м2 

(обладнання: стенд масляної системи; стенд опріснювальної системи; дистанційне управління 

(елементи); макети машинного відділення – 4 шт.). 

2. Лабораторія суднових систем, ауд. № 84, Старий навчальний корпус, 44 м2 

(обладнання: система повітроводів; тарирування реле тиску; аналіз конструктивних ознак 

з’єднань трубопроводів; дослідження моделі суднової системи вентиляції; планшети загально 

суднових систем). 

3. Лабораторія водопідготовки, ауд. № 19, 15 м2 (обладнання: дистиляційна установка; 

стенд іонообмінного пом’якшення води; коагуляцій на установка по очищенню стічних вод; 

ультрафільтраційна установка; стенд з вивчення теплообмінних процесів). 

4. Лабораторія голографії, ауд. № 24, Новий навчальний корпус, 15 м2 (обладнання: 

стенд голографічний інтерферометрії фазових об’єктів). 

5. Лабораторія досліджень та випробувань ДВЗ, Старий навчальний корпус, 324 м2. В 

машинному залі встановлено: 

Дизель 6ЧН13/14 потужністю 150 кВт. 

Дизель 4ЧН12/12 потужністю 50 кВт. 

Дизель 1Ч8,5/11 потужністю 5 кВт. 

Дизель 6Ч12/12 потужністю 90 кВт. 

Дизель-компресор типу ДК2. 

Дизель Д50 (типу 6Ч31,8/33). 

Дизель 6ЧН25/33 потужністю 300 кВт. 

Дизель 6ЧН12/13, обладнаний комп’ютерною системою збору та обробки результатів 

вимірювання параметрів та характеристик. 

6. Лабораторія для випробувань та вивчення конструкцій агрегатів ДВЗ та 

енергетичних установок.  

Розташована у будівлі вищезазначеної лабораторії (підвальна частина). Площа 110 м2. В 

лабораторії встановлені: 

– стенд випробувань відцентрового насосу; 

– стенд випробувань шестерінчастого насосу; 

– стенд випробувань відцентрового компресору; 

– стенд випробувань роторно-лопатевого компресору; 

– стенд випробувань поршневого компресору; 

– перерізи та зразки реальних компресорів для наддуву ДВЗ; 

– перерізи пускових компресорних машин; 

– перерізи насосів та зразки насосних агрегатів для систем ДВЗ. 
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7. Лабораторія для випробувань та досліджень паливної апаратури, вивчення 

конструкцій агрегатів ДВЗ та енергетичних установок.  

Площа 19 м2. Розташована у спільній будівлі з зазначеними вище лабораторіями. В 

лабораторії встановлені:  

– стенд СТДА-1 перевірки паливної апаратури; 

– стенд перевірки та регулювання форсунок; 

– стенд для перевірки кута упередження впорскування палива. 

8. Лабораторія виробництва та випробувань альтернативних палив. Головний 

корпус, 142 м2. В лабораторії встановлено обладнання:  

– стенд для випробувань на базі дизеля 6ЧН12/14; 

– установка для отримання вуглеводневих палив з залишків синтетичних речовин. 

9. Лабораторія теплотехнічних та механічних вимірювань. Старий корпус, 47 м2. В 

лабораторії встановлені: 

– стенд для визначення параметрів деформацій; 

– стенд для тарирування термопар; 

– стенд для тензометричних вимірювань. 

10. Лабораторія «Судновий котел», старий корпус, ауд. 11, 64 м2. Обладнання: 

– діючий судновий котел КВВА 1,5/5 з системами та обладнанням; 

– стенд «Установка для дослідження паливних пристроїв»; 

– установка для знищення виробничих відходів «Інсинератор»; 

– макет «Пульт автоматичного керування ПГ»; 

– стенд «Перетворення вітрової енергії на теплову». 

11. Лабораторія води та палива, старий корпус, ауд. 11.1, 18,2 м2, 12 робочих місць.  

Обладнання: 

– два макети парогенераторів; 

– стенд «Опріснення води і визначення основних показників її якості»; 

– стенд «Визначення основних показників котельного палива». 

12. Макет газотурбінного двигуна. 

В ауд. 36 розміщений макет сучасного газотурбінного двигуна потужністю 10 МВт, 

оснащений всіма необхідними системами. Встановлено відеоапаратуру для демонстрації 

учбових і наукових фільмів, а також плакати і схеми з елементами та системами газотурбінного 

двигуна. 

Практичні заняття з вивчення устрою ГТД проводяться в спеціалізованих аудиторіях. В 

них розміщені натурні макети проточної частини компресорів та турбін ГТД, плакати 

об’ємного зображення, фотографії вітчизняних турбоагрегатів. 

Поряд з цим, студенти можуть працювати у двох комп’ютерних класах, на яких 

встановлено сучасне програмне забезпечення, в тому числі 13 демонстраційних тренажерних 

програм: 

Main Engine; Lubrication; Cooling; CPP; Fuel; Compressed Air; Bilge system; Fire; Fresh 

water generator;  Electrical; Boiler; Bunker master;  Examiner. 

Програмою розвитку університету на 2015-16 роки передбачено придбання 5 

ліцензійних версій тренажерів. 

Студенти кафедри мають можливість користуватися послугами існуючого в університеті 

кабінету електронних засобів навчання, де вони отримують доступ до міжнародних баз даних. 

Крім того, в розпорядженні кафедри знаходяться копіювальні апарати, сканери, 

мультимедійні проектори, які використовують у навчальній, методичній, науковій діяльності 

студентів та викладачів кафедри. 

Обладнання комп’ютерних лабораторій 

В цілому навчальний процес у НУК забезпечений необхідною кількістю сучасної 

обчислювальної техніки з виходом у мережу INTERNET. У головному навчальному корпусі 

експлуатуються 2 локальні мережі, обидві підключені до провайдера INTERNET, ще три 
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локальні мережі з виходом до INTERNET діють у інших корпусах університету. 

На початку 2010 року розпочато програму по впровадженню новітніх цифрових 

технологій – WI-FI доступ до мережі INTERNET у Головному корпусі НУК.  

На сьогоднішній день мережу розширено та забезпечено безкоштовний WI-FI доступ до 

мережі INTERNET на всій площі (100 %) НУК. 

Лабораторії, кабінети та аудиторії кафедри ССЕУ відповідають вимогам навчальних 

планів, обладнані усіма необхідними приладами. В комп’ютерних лабораторіях кафедри 

інстальовані сучасні CAD/CAM системи MathCad, MATLAB, AutoCad, SolidWorks, ANSYS, Fluent. 

Обладнання лабораторій використовується для розробки та тестування на різних апаратних 

платформах програмного забезпечення що розробляється викладачами і студентами в рамках 

науково-дослідницької роботи, у тому числі роботи по розробці та впровадженню системи 

дистанційного навчання. 

В розпорядженні кафедри знаходиться така обчислювальна техніка: 

– в комп’ютерних класах встановлено 16 – AMD Atlon 64 4800, 15 – Pentium ІV, 10 –

 Sempron 2600, 4 –Sempron 4200, 10 –Pentium ІІІ, 6 – Celeron 1000; 

– у науково-дослідницькій, навчально-методичній роботі та в якості серверів задіяні: 5 –

 Pentium ІV, 2 – Pentium ІІІ, AlphaStation 200, IBM RS/6000. 

Всі комп'ютери кафедри об'єднані у локальну мережу, яка з'єднана з загально 

університетською мережею, працює кафедральний Web-сервер. 

Кількість робочих комп'ютерних місць в розрахунку на 100 студентів є відповідним до 

існуючого нормативу. 

Загальна наявність усіх робочих комп'ютерних місць в обчислювальних лабораторіях 

забезпечує тривалість роботи кожного студента з ПЕОМ відповідно існуючим нормативам. 

В зв’язку з цим в кожний комп’ютерний зал, де проводяться заняття з дисциплін, що 

викладаються кафедрами інституту, може бути встановлено ліцензійне програмне забезпечення 

фірми MICROSOFT для навчальних цілей і некомерційної наукової діяльності при умові 

дотримання додаткових умов ліцензії. 

Крім того кожний студент і викладач кафедр інституту можуть отримати і встановити на 

особистому (робочому і домашньому) комп’ютері таке саме програмне забезпечення на тих 

самих умовах. 

До переліку програмного забезпечення, що може бути використано в навчальному 

процесі, входять: операційні системи MS Windows різних версій; середовище розробки 

програмного забезпечення MS Visual Studio; СКБД MS SQL Server; MS Visio; MS Project та інше, 

окрім MS Office. Загальна вартість комерційних ліцензійних версій цього програмного 

забезпечення складає десятки тисяч гривень. 

В рамках академічної програми американської корпорації Sun Microsystem, НУК 

приєднався до програми Sun Academic Initiative, завдяки цьому студенти, аспіранти та викладачі 

НУК отримали доступ до освітніх послуг, що надає Sun Microsystem. Провідні спеціалісти Sun 

Microsystem проводять on-line семінари для студентів, аспірантів та викладачів НУК де 

розповідають про сучасні відкриті інформаційні технології та їх практичне використання. 


