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Зауваження та пропозиції щодо змісту державного стандарту,
замовлення на його придбання просимо надсилати за адресою:
03035, м. Київ, вул. Урицького, 36.
Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і
науки України.
Телефон: (044) 248-91-16
Начальник відділення науково-методичного забезпечення змісту
професійно-технічної освіти Паржницький Віктор Валентинович.
*Примітка
Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений,
тиражований та розповсюджений без дозволу Інституту інноваційних
технологій та змісту освіти Міністерства освіти і науки України.
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Загальні положення
Державний стандарт професійно-технічної освіти для підготовки робітників з професії 5111 «Бортпровідник судновий» розроблений відповідно
до постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року
№1238 «Про утворення міжвідомчої робочої групи з питань розроблення та
впровадження державних стандартів професійно-технічної освіти» та статті
32 Закону України «Про професійно-технічну освіту» та є обов’язковим для
виконання всіма професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями, що здійснюють (або забезпечують)
підготовку кваліфікованих робітників, незалежно від їх підпорядкування та
форми власності.
У ПТНЗ першого атестаційного рівня тривалість професійного навчання становить 838 годин.
У ПТНЗ другого та третього атестаційних рівнів тривалість первинної
професійної підготовки встановлюється відповідно до рівня кваліфікації,
якої набуває учень (слухач), що визначається робочим навчальним планом.
При організації перепідготовки за робітничими професіями термін
професійного навчання встановлюється на основі термінів, передбачених
для первинної професійної підготовки робітників з відповідної професії,
при цьому навчальна програма перепідготовки може бути скорочена до 50%
за рахунок виключення раніше вивченого матеріалу, за наявності в слухача
документа про присвоєння робітничої професії.
За необхідності зазначені строки навчання можуть бути продовжені
за рахунок включення додаткового навчального матеріалу відповідно до сучасних вимог щодо функцій та компетенцій, конкретного робочого місця,
вимог замовників робітничих кадрів тощо.
Типовим навчальним планом передбачено резерв часу для вивчення
предметів за потребою ринку праці («Техніка пошуку роботи», «Основні
Міжнародні конвенції з безпеки мореплавства», «Особливості роботи в іноземних компаніях», «Ділова етика» тощо).
Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника (далі ОКХ)
складена на основі кваліфікаційної характеристики професії «Бортпровідник судновий» (Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників, Випуск №67 «Водний транспорт», Розділ «Морський транспорт», затверджений наказом Міністерства транспорту України від 10.12.2001 р.
№863), досягнень науки і техніки; впровадження сучасних технологічних
процесів, передових методів праці; врахування особливостей галузі; потреб
вітчизняних роботодавців та провідних суднохідних компаній світу, вимог
Міжнародної конвенції з підготовки та дипломування моряків та несення
вахти 78, з поправками; Кодексу з підготовки та дипломування моряків та
несення вахти 95, з поправками щодо всіх моряків та персоналу пасажирських суден, який відповідає за безпеку пасажирів, і містить вимоги до рівня
знань, умінь і навичок. Крім основних вимог до рівня знань, умінь і навичок, до кваліфікаційних характеристик включено вимоги, передбачені пун5

ктом 7 «Загальних положень» (Випуск 1. «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності») Довідника кваліфікаційних
характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства
праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 року №336.
Професійно-практична підготовка здійснюється у навчальній лабораторії, на навчально-виробничих дільницях та/або безпосередньо на робочих
місцях підприємств, установ, організацій, суднохідних компаній.
Обсяг навчального часу на обов'язкову компоненту змісту професійно-технічної освіти не може перевищувати 80% загального фонду навчального часу, відповідно варіативний компонент – від 20%.
Навчальний час учня (слухача) визначається обліковими одиницями
часу, передбаченого для виконання навчальних програм професійнотехнічної освіти.
Обліковими одиницями навчального часу є:
академічна година тривалістю 45 хвилин;
урок виробничого навчання, тривалість якого не перевищує 6 академічних годин;
навчальний день, тривалість якого не перевищує 8 академічних годин;
навчальний тиждень, тривалість якого не перевищує 36 академічних
годин;
навчальний рік, тривалість якого не перевищує 40 навчальних тижнів.
Навчальний (робочий) час учня (слухача) в період проходження виробничої та передвипускної (переддипломної) практики встановлюється залежно від режиму роботи підприємства, установи, організації згідно із законодавством.
Професійно-технічні навчальні заклади, органи управління освітою,
засновники організовують та здійснюють поточний, тематичний, проміжний і вихідний контроль знань, умінь та навичок учнів (слухачів), їх кваліфікаційну атестацію. Представники роботодавців, їх організацій та об'єднань долучаються до тематичного, вихідного контролю знань, умінь та навичок учнів (слухачів), їх кваліфікаційної атестації.
Під час прийому на перепідготовку робітників професійно-технічним
навчальним закладом здійснюється вхідний контроль знань, умінь та навичок у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти, за погодженням із
заінтересованими центральними органами виконавчої влади.
Після завершення навчання кожний учень (слухач) повинен уміти самостійно виконувати всі роботи, передбачені освітньо-кваліфікаційною характеристикою, технологічними умовами і нормами, встановленими у відповідній галузі.
До самостійного виконання робіт учні (слухачі) допускаються лише
після навчання і перевірки знань з охорони праці.
Кваліфікаційна пробна робота проводиться за рахунок часу, відведеного на виробничу практику. Перелік кваліфікаційних пробних робіт розробляється професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами,
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установами та організаціями відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних
характеристик, критеріїв кваліфікаційної атестації випускників.
Випускнику професійно-технічного навчального закладу другого та
третього атестаційних рівнів, якому присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» видається диплом українською і англійською мовами для роботи на морському (річковому) транспорті.
Особі, яка опанувала курс професійно-технічного навчання й успішно
пройшла кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний
рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії та видається свідоцтво
про присвоєння робітничої кваліфікації українською і англійською мовами
для роботи на морському (річковому) транспорті.
Зразки диплома кваліфікованого робітника та свідоцтва про присвоєння робітничої кваліфікації затверджені постановою Кабінету Міністрів
України від 9 серпня 2001 року №979 «Про затвердження зразків документів про професійно-технічну освіту».
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ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА
1. Професія: 5111 Бортпровідник судновий
2. Кваліфікація: бортпровідник судновий
3. Кваліфікаційні вимоги
Повинен знати: основи будови судна, обладнання та розташування
приміщень пасажирського судна.
Принцип дії, технічні характеристики та експлуатаційні вимоги до
обладнання та правила користування інвентарем та матеріалами, що
використовуються при прибиранні та обслуговуванні приміщень.
Правила і послідовність прибирання кают, туалетних кімнат та інших
приміщень з урахуванням санітарних вимог, заміни білизни.
Правила обслуговування пасажирів і туристів; правила укладання та
оформлення міні-бару.
Правила використання миючих і дезінфікуючих засобів. Вимоги
виробничої санітарії. Виконання основних процедур, пов’язаних з
охороною навколишнього середовища. Правила сортування та переробки
сміття.
Одну з іноземних мов (англійську, німецьку тощо) в обсязі,
необхідному для спілкування в межах кваліфікації.
Правила користування індивідуальними і колективними засобами
особистого виживання на морі. Місця розташування рятувальних шлюпок і
плотів для пасажирів кают, закріплених за ним, шляхи евакуації пасажирів,
що передбачаються Розкладом по тривогах. Правила поведінки в
рятувальних шлюпках, плотах, виживання на морі у випадку залишення
судна.
Правила надання елементарної медичної допомоги пасажирам, які
страждають від морської хвороби, при тепловому ударі, переохолодженні
та при нещасних випадках.
Правила протипожежної безпеки на судні, загрози та первинні дії при
виникненні пожежі, встановлені процедури щодо гасіння пожежі.
Правила професійної поведінки з урахуванням психологічних особливостей роботи в міжнародних, змішаних екіпажах. Норми ділової поведінки та етики професійних відносин.
Обов'язки осіб, які згідно Розкладу по тривогах, у надзвичайних ситуаціях на судні, повинні надавати допомогу пасажирам; організацію дій;
правила управління неорганізованими масами людей в кризових ситуаціях з
урахуванням особливостей поведінки людини.
Плани дій при непередбачених обставинах щодо охорони судна; методи розпізнавання і виявлення зброї, небезпечних речовин і пристроїв;
ознаки щодо розпізнання людей (без утиску прав), що представляють потенційні загрози безпеці судна.
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Повинен уміти:
Забезпечувати утримання певної кількості пасажирських кают, закріплених за ним, у чистоті й належному санітарному стані.
Виконувати регулярне прибирання кают, туалетних кімнат та інших
приміщень, закріплених за ним.
Застеляти ліжка, здійснювати заміну білизни та рушників в каютах різного класу.
Стежити за справним станом інвентарю, майна та обладнання кают,
наявністю необхідної кількості індивідуальних рятувальних засобів, розкладу евакуації біля кожного пасажирського місця.
Доповідати про несправності освітлення, кондиціювання повітря, іншого обладнання, про надходження води до кают тощо. Вживати заходів
щодо усунення виявлених недоліків.
Забезпечувати своєчасне задраювання ілюмінаторів в каютах при
штормовому попередженні та при надзвичайних ситуаціях.
Брати участь у посадці та висадці пасажирів. Надавати необхідні послуги пасажирам під час їх розміщення на судні або при висадці із судна,
приділяючи особливу увагу інвалідам та особам, що потребують допомоги.
Стежити за поведінкою дітей.
Надавати елементарну медичну допомогу пасажирам, які страждають
від морської хвороби, при тепловому ударі, переохолодженні та при нещасних випадках, викликати лікаря.
Брати замовлення від пасажирів на подачу в каюту прохолоджуючих
напоїв, фруктів, надавати інші послуги, передбачені на судні. Наповнювати
міні-бар.
Виконувати елементарні дії з питань безпеки у надзвичайних ситуаціях на судні: використовувати індивідуальні рятувальні засоби та допомагати пасажирам у їх використанні; розпізнавати інформацію у вигляді символів, знаків та сигналів аварійно-попереджувальної сигналізації, визначати
шляхи евакуації пасажирів до місць збору й посадки у колективні рятувальні засоби, використовуючи прийоми управління неорганізованими масами
людей у кризових ситуаціях; виконувати первинні дії при виникненні пожежі та встановлені процедури при гасінні пожежі; надавати пасажирам
елементарну медичну допомогу.
Дотримуватися норм ділового спілкування та професійної етики; використовувати прийоми саморегуляції поведінки у процесі міжособистісного спілкування; визначати тактику поведінки у конфліктних ситуаціях,
сприяти встановленню добрих взаємовідносин на борту судна.
Забезпечувати виконання основних процедур, пов’язаних з охороною
навколишнього середовища.
Розпізнавати та виявляти зброю, небезпечні речовини і пристрої та
людей (без утиску прав), що представляють потенційні загрози безпеці судна.
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4. Загальнопрофесійні вимоги
Повинен:
а) раціонально й ефективно організовувати працю на робочому місці;
б) дотримуватись норм технологічного процесу;
в) не допускати браку в роботі;
г) знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці та
навколишнього середовища, дотримуватися норм, методів і прийомів
безпечного ведення робіт;
ґ) використовувати при необхідності засоби попередження і усунення
природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії,
водопроникнення тощо);
д) знати основи інформаційних технологій;
е) знати основи національного та міжнародного законодавства з
судноплавства;
є) знати основи економіки в галузі водного транспорту;
ж) вміти працювати в команді.
5. Вимоги до освітнього рівня
5.1. Осіб, які вступають на навчання
Повна загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.
5.2. Осіб, які закінчили навчання
Повна загальна середня освіта.
Професійно-технічна освіта у професійно-технічних навчальних
закладах першого, другого або третього атестаційних рівнів.
6. Сфера професійного використання випускника
Водний транспорт.
7. Специфічні вимоги
7.1. Вік: прийняття на роботу після закінчення строку навчання здійснюється відповідно до законодавства.
7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії за статевою приналежністю визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання
праці жінок, затверджених наказом МОЗ України №256 від 29.12.1993).
7.3. Медичні обмеження.
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ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
Професія:
5111 Бортпровідник судновий
Кваліфікація:
Бортпровідник судновий
Загальний фонд навчального часу: 852 години
№
з/п
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
3
3.1
3.2
4
5
6

Кількість годин
Навчальні предмети
Загальнопрофесійна підготовка
Основи галузевої економіки і підприємництва
Основи правових знань
Інформаційні технології
Правила дорожнього руху
Резерв часу
Професійно-теоретична підготовка
Обладнання пасажирських приміщень суден
Організація і техніка робіт бортпровідника
Ділова етика та культура обслуговування пасажирів
Іноземна мова
Будова судна
Охорона праці
Ознайомлення, початкова підготовка та інструктаж з питань безпеки для всіх моряків
Охорона судна
Професійно-практична підготовка
Виробниче навчання
Виробнича практика
Консультації
Державна кваліфікаційна атестація
Загальний обсяг навчального часу (без п.
п. 4)

усього

з них на
лабораторнопрактичні
роботи

74

10

17
17
17
8
15
272
17
48

10

63
4
10

12
90
12
30
57

30

19

6
484
204
280
14
8
838

73
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Перелік кабінетів і лабораторій для підготовки
кваліфікованих робітників за професією «Бортпровідник судновий»








Кабінети
Обладнання пасажирських приміщень суден;
Організації і техніки робіт бортпровідника;
Ділової етики та культури обслуговування пасажирів;
Іноземної мови;
Охорони праці;
Будови судна; ознайомлення, початкової підготовки та інструктажу з
питань безпеки для всіх моряків; охорони судна;
Інформаційних технологій.
Лабораторія

 Бортпровідників.
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№
з/п
1
2
3
4
5

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
з предмета
«Основи галузевої економіки і підприємництва»
Кількість годин
Тема
Вступ. Загальна характеристика галузі морського і річкового транспорту України
Особливості сфери послуг пасажирської (готельної) служби суден
Підприємництво і підприємства
Персонал підприємства. Оплата праці робітників
Менеджмент у підприємницькій діяльності
Усього годин

усього

з них на
лабораторнопрактичні
роботи

2
2
6
2
5
17

Тема 1. Вступ. Загальна характеристика галузі морського та
річкового транспорту України
Тенденції розвитку міжнародних економічних відносин. Форми
світової підприємницької діяльності. Світові морські та річні перевезення
як сегмент ринку. Круїзний відпочинок – важлива сфера туризму.
Сучасний стан розвитку туризму в Україні. Аналіз тенденцій розвитку
туризму в Україні. Перспективи круїзного судноплавства.
Тема 2. Особливості сфери послуг пасажирської (готельної) служби суден
Поняття: «індустрія гостинності», пасажирська служба, ресторанне
господарство, послуга. Класифікація послуг морських та річкових суден за
цінами і тривалістю круїзних маршрутів.
Тема 3. Підприємництво і підприємства
Підприємництво як форма діяльності в умовах ринкової економіки.
Підприємництво і ринок. Ресурсна, організаційна, інноваційна функції
підприємництва. Принципи підприємництва. Економічні, соціальні і
правові умови підприємництва. Діловий портрет підприємця.
Підприємство, умови існування. Види підприємницької діяльності.
Організаційно-правові форми підприємства в Україні.
Поняття про бізнес-планування.
Підприємницький прибуток, структура виробничих витрат,
формування і розподіл прибутку. Основні показники ефективності роботи
підприємства.
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Тема 4. Персонал підприємства. Оплата праці робітників
Структура персоналу підприємства. Заробітна плата, її форми і
системи. Структура заробітної плати в галузі морського та річкового
транспорту. Основні показники ефективності роботи персоналу.
Тема 5. Менеджмент у підприємницькій діяльності
Загальне поняття про управлінську діяльність. Принципи і загальні
функції менеджменту. Основні вимоги до виробничого персоналу пасажирської (готельної) служби на суднах.
Адміністративні та трудові питання, які враховуються при укладанні
трудового контракту. Кваліфікаційні вимоги до бортпровідників.
Маркетинг, як інтегративна функція менеджменту.
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№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
з предмета
«Основи правових знань»
Кількість годин
Тема
Право - соціальна цінність, складова частина
загальнолюдської культури
Цивільне право і відносини, що ним регулюються
Громадянин та держава
Захист господарських прав та інтересів. Розгляд господарських спорів
Трудове законодавство України
Адміністративний проступок і адміністративна відповідальність
Злочин і покарання
Міжнародне правове регулювання в галузі водного транспорту
Правова охорона природи. Охорона природи невід'ємна умова сталого економічного та соціального розвитку України
Сімейне законодавство України
Усього годин

усього

з них на
лабораторно –
практичні
роботи

1
2
1
1
2
2
2
3
1

2
17

Тема 1. Право – соціальна цінність, складова частина загальнолюдської культури
Поняття та ознаки правової держави. Принципи права - його провідні
основоположні ідеї. Правомірна поведінка і правопорушення. Юридична
відповідальність. Поняття правосвідомості як регулятора правомірної поведінки, чинника зміцнення правопорядку і законності.
Поняття громадянства в Україні. Правове становище громадян України, їхня рівноправність. Основні особисті, соціально-економічні, культурні
та політичні права і свободи громадян України. Єдність прав і обов'язків
громадян.
Верховна Рада (парламент) - представницький орган державної влади
в Україні. Президент України - глава держави. Обрання Президента України та його повноваження. Кабінет Міністрів України та інші органи виконавчої влади. Місцеві державні адміністрації - складові системи органів
державної виконавчої влади. Прокуратура. Конституційний Суд України,
його повноваження.
Законодавство України про освіту та його завдання. Державна політика в галузі освіти.
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Тема 2. Цивільне право і відносини, що ним регулюються
Поняття цивільного права України. Цивільне законодавство. Цивільні
правовідносини та їх регулювання. Право власності. Захист права власності. Поняття, зміст і принципи приватизації.
Цивільно-правові угоди. Поняття, види та форми угод. Цивільноправова відповідальність. Поняття та мета цивільно-правової відповідальності. Зобов'язання, що виникають у разі заподіяння шкоди. Спадкове право. Підстави спадкоємства. Спадкоємство за законом. Спадкоємство за заповітом.
Тема 3. Громадянин та держава
Поняття господарського права та його роль у регулюванні господарських відносин. Господарське законодавство, господарські правовідносини.
Суб'єкти господарського права.
Правові основи приватизації державних підприємств. Правовий режим майна господарських організацій. Зобов'язання у господарському праві. Основні типи і види господарського договору. Зміст і порядок укладання
господарських договорів.
Підприємництво в Україні. Законодавство про підприємницьку діяльність. Обмеження у здійсненні підприємницької діяльності. Державна реєстрація підприємництва. Припинення підприємницької діяльності. Види
відповідальності за порушення господарського законодавства.
Правове регулювання неспроможності, банкрутства суб'єктів підприємницької діяльності.
Тема 4. Захист господарських прав та інтересів. Розгляд господарських спорів
Органи, що вирішують господарські спори. Закони, які використовуються при розв'язанні господарських спорів. Система господарських судів.
Подання позову. Вирішення господарських спорів.
Тема 5. Трудове законодавство України
Загальна характеристика трудового права України. Трудовий договір.
Правове регулювання робочого часу і часу відпочинку. Заробітна плата.
Трудова дисципліна. Матеріальна відповідальність робітників і службовців
за шкоду, заподіяну підприємству, організації. Державне соціальне страхування. Соціальні гарантії та соціальний захист працівників. Правове регулювання охорони праці. Відповідальність підприємства за шкоду, заподіяну
працівникові. Розгляд трудових спорів. Особливості правового регулювання трудових відносин в окремих галузях господарства.
Тема 6. Адміністративний проступок і адміністративна відповідальність
Визначення та загальні положення адміністративного права. Поняття
адміністративного правопорушення і адміністративної відповідальності.
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Адміністративна відповідальність неповнолітніх. Адміністративна відповідальність за господарські правопорушення.
Тема 7. Злочин і покарання
Поняття кримінального права. Загальні положення кримінального
права. Злочин та інші правопорушення. Поняття та підстави кримінальної
відповідальності. Кримінальна відповідальність неповнолітніх. Обставини,
що виключають суспільну небезпеку і протиправність діяння. Необхідна
оборона. Затримання злочинця. Крайня необхідність.
Співучасть у злочині. Поняття кримінального покарання. Доцільність,
справедливість покарання як один із засобів боротьби зі злочинністю. Види
покарань. Поняття індивідуалізації покарання стосовно особи відповідно до
вчинку. Звільнення від кримінальної відповідальності та від покарання.
Кримінальна відповідальність за господарські злочини.
Тема 8. Міжнародне правове регулювання в галузі водного транспорту
Положення Міжнародної Конвенції про підготовку, дипломування
моряків та несення вахти 1978/95 року з поправками. Вимоги Міжнародної
конвенції з охорони життя людини на морі SOLAS. Основні положення
Міжнародної конвенції MARPOL (запобігання забруднення моря). Правила
попередження зіткнень суден (ППЗС). Міжнародні конвенції та рекомендації щодо умов праці моряків Міжнародної Організації Праці (МОП). Міжнародна Морська Організація (ММО) та її вплив на правовідносини в галузі
міжнародного судноплавства.
Правове регулювання здійснення діяльності з посередництва у працевлаштуванні громадян України за кордоном. Правове регулювання господарських відносин у галузі морського та річкового транспорту.
Трудовий договір. Контракт. Правове регулювання робочого часу і
часу відпочинку. Заробітна плата. Трудова дисципліна.
Особливості правового регулювання трудових відносин у морській
галузі, на суднах національних та іноземних власників.
Правові основи митного кодексу України та інших країн світу.
Тема 9. Правова охорона природи. Охорона природи - невід'ємна
умова сталого економічного та соціального розвитку України
Екологічне право та його роль у регулюванні системи «природалюдина-суспільство». Основні принципи охорони навколишнього середовища. Знання закону - важлива умова попередження екологічних правопорушень, збереження природи. Екологізація всього виробничогосподарського процесу, принцип господарювання. Єдність основних прав
і обов'язків підприємств щодо охорони навколишнього середовища, раціонального використання земель. Екологічний захист акваторії морських
портів. Охорона навколишнього середовища від забруднення. Відповідальність за порушення законодавства про охорону навколишнього середовища.
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Тема 10. Сімейне законодавство України
Загальна характеристика сімейного права України. Поняття шлюбу і
сім'ї. Порядок та умови укладання шлюбу. Особисті та майнові права та
обов'язки подружжя. Припинення шлюбу.
Особисті та майнові правовідносини між батьками і дітьми. Права та
обов'язки батьків і дітей.
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№
з/п
1
2

3

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
з предмета
«Інформаційні технології»
Кількість годин
Тема
Розвиток інформаційних технологій
Системи управління на основі
комп’ютерних технологій в галузі
водного транспорту
Робота на основі комп’ютерних технологій
Усього годин

усього

з них на
лабораторно –
практичні
роботи

2
4

11

4

17

4

Тема 1. Розвиток інформаційних технологій
Поняття про сучасні інформаційні технології, компоненти інформаційної системи та їх функціональне призначення. Застосування персонального комп’ютера з метою отримання нової інформації.
Сховища даних. WAP–технології. Цифрові технології.
Тема 2. Системи управління на основі комп’ютерних технологій в
галузі водного транспорту
Пристрої зв’язку з об’єктами управління та їх класифікація за визначенням та принципом дії. Датчики, їх визначення. Статичні характеристики
датчика та його чутливість. Класифікація датчиків за видом вхідних неелектричних величин: механічних, теплових, оптичних.
Датчики переміщення, тиску, температури, частоти.
Виконавчі механізми. Приводи: електричний, електромагнітний.
Засоби представлення інформації різними датчиками та пристроями
зв’язку з об’єктами управління.
Поняття про пристрої перетворення інформації (ЦАП, АЦП).
Види управління: ручне, автоматизоване, автоматичне.
Основні функції ПК на рівнях управління.
Тема 3. Робота на основі комп’ютерних технологій
Програми створення документів в текстових редакторах.
Використання бази даних для зберігання інформації. Роботи з базою
даних в програмі EXCEL.
Електронні таблиці, можливості та використання для розрахунків.
Глобальна мережа Інтернет. Поняття про «сайти», «веб-сторінки», «браузери», «пошукові системи». Пошук інформації в мережі Інтернет.
Пристрої введення, виведення, збереження інформації. Пристрої для
організації комп’ютерного зв’язку.
Використання комп’ютерних технологій у роботі бортпровідника при
19

обслуговуванні пасажирів, обліку матеріальних цінностей і при несенні
вахтового чергування в бюро інформації.
Лабораторно-практичні роботи
1. Облік білизни, миючих, дезінфікуючих засобів.
2. Створення публікації «Інновації у професії».
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№
з/п
1
2
3

4
5
6
7
8

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
з предмета
«Правила дорожнього руху»
Кількість годин
Тема
Закон України «Про дорожній рух». Загальні
положення, визначення
Обов’язки та права пасажирів і пішоходів
Вимоги до водіїв мопедів, велосипедів, осіб,
які керують гужовим транспортом і погоничів тварин
Регулювання дорожнього руху
Рух транспорту та безпека пішоходів і пасажирів
Особливі умови руху
Надання першої медичної допомоги під час
дорожньо-транспортних пригод
Відповідальність за порушення правил дорожнього руху
Усього годин

усього

з них на
лабораторнопрактичні
роботи

1
1
1
1
1
1
1
1
8

Тема 1. Закон України «Про дорожній рух». Загальні положення,
визначення
Правила дорожнього руху. Загальні положення. Терміни та визначення Закону України «Про дорожній рух». Правила дорожнього руху як правова основа дорожнього руху, що має створити безпечні умови для всіх його учасників.
Закон України «Про дорожній рух». Порядок навчання різних груп
населення Правилам дорожнього руху.
Аналіз дорожньо-транспортних пригод у населеному пункті, області
та причини їх виникнення.
Загальна структура і основні вимоги Правил дорожнього руху.
Порядок введення обмежень у дорожньому русі, відповідність обмежень, інструкцій та інших нормативних актів вимогам Правил дорожнього
руху.
Терміни: пішохід, механічний транспортний засіб, мотоцикл, велосипед, причеп, напівпричеп, дорога, дозволена максимальна вага, проїжджа
частина, смуга руху, перехрестя, залізничний перехід, населений пункт, зупинка, стоянка, обгін, поступитися дорогою, переважне право; визначення
цих термінів.
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Тема 2. Обов’язки та права пасажирів і пішоходів
Порядок руху пішоходів у населених пунктах.
Особливості руху пішоходів, які переносять громіздкі предмети, осіб,
які пересуваються в інвалідних колясках без двигуна, керують велосипедом,
мопедом та мотоциклом, тягнуть санки, візок тощо.
Порядок руху пішоходів за межами населених пунктів. Рух пішоходів
у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості. Груповий рух людей дорогою.
Розподіл транспортних і пішохідних потоків. Тротуар. Пішохідна доріжка. Організована колона. «Знак»: «Пішохідний перехід». Груповий рух
людей дорогою. Порядок переходу проїжджої частини дороги. Дії пішоходів при наближенні транспортного засобу з увімкненим проблисковим маячком і спеціальним звуковим сигналом.
Дії пішоходів, які причетні до дорожньо-транспортної пригоди.
Поведінка пасажирів на зупинках маршрутного транспорту
Значення світлофорів і жестів регулювальника. Як очікувати автобус,
тролейбус, трамвай, автомобіль-таксі. Посадка та висадка пасажирів під час
зупинки транспорту.
Тема 3. Вимоги до водіїв мопедів, велосипедів, осіб, які керують
гужовим транспортом, і погоничів тварин
Віковий ценз і вимоги до велосипедистів і водіїв мопедів, гужового
транспорту і погоничів тварин. Технологічний стан і обладнання транспортних засобів. Документи водія. Обов’язки водія.
Розміщення транспортних засобів на проїжджій частині дороги.
Правила користування велосипедною доріжкою. Випадки, коли рух
зазначених транспортних засобів і прогін тварин забороняється. Заборони
водію. Вимоги до водія велосипеда, гужового транспорту, погоничів тварин. Заборони водію велосипеда. Заборони водію гужового транспорту. Заборони погоничам тварин.
Небезпечні наслідки порушення вимог руху керуючими велосипедами, мопедами, гужовим транспортом і прогоном тварин.
Тема 4. Регулювання дорожнього руху
Дорожні знаки, їх значення в загальній системі організації дорожнього руху, класифікація.
Дорожня розмітка та її значення в загальній системі організації дорожнього руху, класифікація розмітки.
Дорожнє обладнання як допоміжний засіб забезпечення регулювання
дорожнього руху на небезпечних ділянках трас.
Типи світлофорів. Сигнали світлофора. Сигнали, що регулюють рух
світлофорів. Вертикальні світлофори. Значення світлофорів.
Сигнали регулювальника (особи, уповноважені регулювати дорожній
рух): руки, що витягнуті в сторони, опущені; права рука зігнута перед грудьми; права рука витягнута вперед; рука, піднята вгору; інші сигнали регу22

лювальника.
Перевага сигналів регулювальника над сигналами світлофора, дорожніми знаками і розміткою.
Тема 5 Рух транспорту та безпека пішоходів і пасажирів
Правосторонній рух транспорту і безпека пішоходів. Рух у декілька
рядів.
Взаємна увага – умова безпеки руху.
Види і призначення попереджувальних сигналів. Правила подання
світлових сигналів або рукою. Небезпечні наслідки порушення правил подавання попереджувальних сигналів.
Попереджувальні сигнали. Швидкість руху. Дистанція. Обгін. Безпека
пішоходів і пасажирів.
Поняття про шлях гальмування. Фактори, що впливають на величину
шляху гальмування.
Види перехресть. Порядок руху на перехрестях. Зупинка і стоянка.
Тема 6. Особливі умови руху
Перевезення пасажирів при буксируванні транспортних засобів.
Навчальна їзда. Умови, за яких дозволяється навчальна їзда на дорогах.
Рух у житловій зоні. Переваги пішоходів під час руху в житловій зоні.
Автомагістралі і автобани, їх основні ознаки.
Рух по автомагістралях і автобанах.
Основні ознаки гірських доріг і крутих спусків. Вимоги правил руху
на гірських дорогах і крутих спусках.
Початок руху, маневрування. Обгін. Зупинка та стоянка. Рух по швидкісних дорогах. Рух по гірських дорогах. Рух і стоянка в темний час доби.
Буксирування.
Тема 7. Надання першої медичної допомоги під час дорожньотранспортних пригод
Визначення і термінове призначення дії фактора травмування, звільнення потерпілого із пошкодженого транспортного засобу.
Основні правила першої долікарської допомоги потерпілим. Надання
першої допомоги при різних видах травм. Транспортування потерпілих при
ДТП.
Тема 8. Відповідальність за порушення правил дорожнього руху
Соціально-економічні і правові наслідки ДТП і порушення ПДР. Поняття і види адміністративних порушень. Кримінальна відповідальність. Відповідальність за нанесення матеріальної та природо-екологічної шкоди.
Засоби адміністративного покарання. Дисциплінарна відповідальність. Суспільний вплив. Громадянська відповідальність.
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№
з/п
1
2
3

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
з предмета
«Обладнання пасажирських приміщень суден»
Кількість годин
Тема

усього

Вступ. Роль сучасної техніки на водному
транспорті
Загальні відомості про електричне оснащення
судна
Побутова техніка та електроприлади
Усього годин

з них на
лабораторнопрактичні
роботи

1
1
15

4

17

4

Тема 1. Вступ. Роль сучасної техніки на водному транспорті
Основні напрями розвитку технічної бази суден вітчизняного і зарубіжного пасажирських флотів. Основні напрями розвитку матеріальної та
технічної бази, обладнання сучасних суден морського та річкового флотів.
Загальні відомості про машини. Технічна документація машин.
Тема 2. Загальні відомості про електричне оснащення судна
Загальні відомості про суднові електричні станції, джерела електроенергії на судні, силові та освітлювальні розподільчі пристрої. Вимоги до
надійності суднових переносних електроприладів.
Організація електротехнічної служби на судні.
Тема 3. Побутова техніка та електроприлади
Види побутових електроприладів, які використовуються на суднах
морського та річкового флотів.
Будова, види, правила експлуатації суднових та побутових світильників, розеток, вимикачів, прасок, терморегуляторів повітря, електричних грілок, електробритв, фенів, вентиляторів, холодильників, міні-барів, тощо.
Правила експлуатації телевізорів, відеомагнітофонів, музичних
центрів, радіо, комп'ютерів, принтерів, факсів, музичних автоматів.
Будова, види, правила експлуатації пилососів, натирачів підлоги, машин для миття підлоги. Складання, розбирання, зберігання.
Загальні відомості про пральні машини. Правила їх експлуатації.
Догляд за обладнанням, інвентарем кают, електроприладами. Обов'язки бортпровідників при виявленні недоліків, заповнення журналу технічних
пошкоджень, контроль за виконанням заявок.
Лабораторно-практичні роботи:
1 Експлуатація побутової техніки.
2 Робота з електроприладами.
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№
з/п
1

2
3
4
5

6

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
з предмета
«Організація і техніка робіт бортпровідників»
Кількість годин
Тема
Основні відомості про пасажирські перевезення
водним транспортом та організацію пасажирської служби
Правила використання побутової прибиральної
техніки та матеріалів
Підготовка судна до рейсу та розміщення пасажирів на судні
Види прибирання приміщень судна
Організація рятування пасажирів. Обов’язки
бортпровідника при оголошенні тривог та евакуації людей з судна
Основи медико-санітарних знань і особистої гігієни бортпровідників
Усього годин

усього

з них на
лабораторнопрактичні
роботи

8
6

2

8
16

8

4
6
48

10

Тема 1. Основні відомості про пасажирські перевезення водним
транспортом та організацію пасажирської служби
Морські та річкові пасажирські судна в загальній системі транспортних засобів. Види морських пасажирських перевезень. Вимоги до сучасних
пасажирських суден. Основні фактори комфортабельності пасажирського судна; види, значення. Умови комфорту та дискомфорту.
Система комплексного обслуговування пасажирів - стандарт обслуговування. Завдання пасажирської (готельної) служби на судні, її структура.
Обов'язки робітників пасажирської служби, службові обов'язки бортпровідників. Види контролю на судні.
Правила перевезення пасажирів на міжнародних лініях і у каботажному плаванні. Види пасажирської та багажної документації. Робота камер
схову. Порядок перевезення тварин невеликих розмірів та птахів.
Тема 2. Правила використання побутової прибиральної техніки та
матеріалів
Робота бортпровідника з різновидами прибиральної техніки, догляд за
ними. Правила перенесення важких предметів.
Прибиральний інвентар, вимоги до інвентаря, правила утримання і зберігання. Види засобів для очищення, миття та дезінфекції різних видів поверхонь. Класифікація засобів. Дотримання правил безпеки при зберіганні та
користуванні засобами для очищення, миття та дезінфекції. Маркування за25

собів догляду за поверхнями.
Матеріальна відповідальність бортпровідника. Прийом та передача
об'єкта завідування.
Лабораторно-практична робота
Робота бортпровідника з пилососом, натирачем підлоги при догляді
за різними видами поверхонь.
Тема З. Підготовка судна до рейсу та розміщення пасажирів
на судні
Підготовка судна до рейсу. Проведення технічних навчань, вивчення
питань з організації посадки, висадки пасажирів, національних особливостей
контингенту пасажирів. Допомога людям з особливими потребами: інвалідам,
людям похилого віку, хворим та матерям з маленькими дітьми.
Проведення санітарного огляду пасажирських приміщень. Підготовка
робітників пасажирської служби до посадки.
Розстановка робітників для прийому пасажирів. Порядок проведення
реєстрації, подання пасажиром необхідних документів, їх перевірка.
Прийом та розміщення пасажирів на судні. Супроводження пасажирів
до житлових кают. Обов'язки бортпровідників при розміщенні пасажирів в
каютах, проведення первинного інструктажу, заповнення необхідних документів.
Ознайомлення пасажирів з правилами внутрішнього розпорядку та
санітарними правилами на судні.
Послуги на судні для пасажирів. Види послуг на судні: платні, безплатні. Порядок надання послуг, оформлення звітної документації з надання
послуг.
Організація обслуговування пасажирів на суднах харчуванням та напоями.
Комплектація міні-бару. Правила укладання напоїв та продовольчих
товарів в міні-барі. Види столового посуду, приборів, скла в каютах судна.
Служба інформації на судні. Склад робітників бюро інформації, їх
обов'язки.
Засоби інформації: система внутрішньої трансляції, внутрішньої відеотрансляції, друковані, наочні.
Тема 4. Види прибирання приміщень судна
Підготовка бортпровідника до виконання прибирання кают, особиста
підготовка бортпровідника. Підготовка прибирального інвентаря та матеріалів до роботи. Комплектація візка бортпровідника до роботи.
Робота бортпровідника з білизною. Вимоги до білизни, її види.
Види прибирання: щоденне, генеральне, санітарний аврал. Технологія
та послідовність виконання робіт при прибиранні приміщень кают і загальних приміщень судна.
Технологія прибирання та догляд за різними видами поверхонь:
скляними, фаянсовими, металевими, дерев'яними, полірованими, лакова26

ними, різними видами поверхні підлоги - лінолеумом, килимами, ковролінами тощо.
Лабораторно-практичні роботи
1. Перевірка якості білизни. Підготовка білизни. Застилання ліжок в
каютах.
2. Складання рушників, заміна рушників в каютах.
3. Виконання технологічних операцій щоденного прибирання.
4. Виконання технологічних операцій генерального прибирання.
Тема 5. Організація рятування пасажирів. Обов’язки бортпровідника при оголошенні тривог та евакуації людей з судна
Ознайомлення пасажирів судна з запасними та аварійними виходами,
системами аварійної попереджувальної сигналізації.
Ознайомлення пасажирів з місцями розміщення індивідуальних рятувальних засобів в каютах, правилами одягання нагрудників чи жилетів, номерами шлюпок пасажирів.
Управління неорганізованими масами людей. Принципи очолювання
та керування діями пасажирів у випадку аварійних ситуацій.
Допомога пасажирам на шляху до місць збору та посадки у рятувальні засоби. Процедури збору.
Управління в кризових ситуаціях з урахуванням особливостей поведінки людини. Принципи керування пасажирами та іншими особами в аварійних ситуаціях. Процедури зменшення та уникнення паніки. Підтримання
спілкування з пасажирами під час аварій.
Обов'язки бортпровідників при евакуації пасажирів, посадці в шлюпки
та знаходженні в шлюпках. Поводження бортпровідника з інвалідами та
особами, які потребують спеціальної допомоги, при посадці в шлюпки та
знаходженні в них.
Тема 6. Основи медико-санітарних знань і особистої гігієни бортпровідників
Основи санітарії та епідеміології. Джерела інфекції. Розповсюдження
інфекційних хвороб та харчових отруєнь. Заходи профілактики.
Особиста гігієна бортпровідника. Догляд за руками, волоссям, ротовою
порожниною. Чистка одягу та взуття. Спецодяг. Гігієна харчування.
Набір та призначення ліків у медичній аптечці.
Санітарні вимоги до морських суден і суднових приміщень.
Санітарна обробка. Види санітарної обробки приміщень судна,
обов’язки бортпровідника після проведення у приміщеннях дезінфекції, дезінсекції, дератизації.
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№
з/п
1
2
3
4

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
з предмета
«Ділова етика та культура обслуговування пасажирів»
Кількість годин
Тема
Вступ. Якісний сервіс через особистісний розвиток у роботі бортпровідника
Загальні питання психології
Індивідуально-психологічні особливості особистості
Професійна етика та етикет
Усього годин

усього

з них на
лабораторно практичні
роботи

2
4
2
4
12

Тема 1. Вступ. Якісний сервіс через особистісний розвиток у роботі бортпровідника
Професійна етика і психологія на суднах морського та річкового флоту.
Підвищення культури обслуговування сервісних послуг на суднах
морського та річкового флоту. Поняття про сервіс. Матеріальний (технічний) та особистісний аспекти сервісу. Особистісний аспект сервісу - важливий засіб конкуренції.
Тема 2. Загальні питання психології
Предмет, мета та завдання психології на суднах річкового та морського флотів, зв'язок з організацією і технологією обслуговування. Поняття про
психіку. Характеристика психічних явищ та їх значення в роботі бортпровідника.
Відчуття, види відчуттів. Специфічні особливості відчуттів. Сприйняття. Особливості сприйняття.
Пам'ять. Види пам'яті. Розвиток професійної пам'яті бортпровідника.
Уявлення. Види уявлень.
Увага. Види, особливості уваги. Значення уваги в роботі бортпровідника.
Мислення. Види, процеси, форми мислення. Види мови, культура мови. Зв'язок мислення з мовою.
Емоції та почуття. Види емоцій та емоційні стани. Емоційна напруженість у роботі бортпровідника.
Тема 3. Індивідуально-психологічні особливості особистості
Темперамент. Типи темпераменту. Характеристика пасажирів та туристів судна за типами темпераменту. Здатність бортпровідника обрати необхідний засіб спілкування, поведінки з пасажиром судна залежно від тем28

пераменту. Зв'язок темпераменту з характером.
Характер. Індивідуальний підхід до пасажира в роботі бортпровідника. Загальні риси характеру.
Здібності. Розвиток здібностей. Здатність проявляти особисті здібності у професійній діяльності бортпровідника.
Тема 4. Професійна етика та етикет
Поняття про мораль та етику. Професійна етика і етикет. Манери.
Вміння презентувати особисті манери в роботі бортпровідника. Вимоги до
зовнішнього вигляду.
Знаки уваги (строукси), їх значення в процесі обслуговування. Категорії знаків уваги. Баланс знаків уваги. Значимість знаків уваги в роботі
бортпровідника.
Невербальні комунікації. Мова тіла. Особливості мови тіла різних
націй. Поняття про усвідомлену та неусвідомлену мову тіла.
Конфліктні ситуації при обслуговуванні пасажирів судна. Види
конфліктів. Способи розвитку та подолання конфліктів.
Рапорт та пейсинг - основа гармонійного спілкування при обслуговуванні пасажирів судна.

29

№
з/п
1
2
3
4
5
6

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
з предмета
«Іноземна мова»
Кількість годин
Тема
Вступ. Знайомство
Судно. Суднова термінологія
Організація і техніка роботи бортпровідника
Охорона навколишнього середовища. Санітарно-гігієнічні вимоги
Безпека на судні
Кар’єра. Працевлаштування. Співбесіда з роботодавцем. Робота з діловими паперами
Усього годин

усього

з них на
лабораторно практичні
роботи

4
18
34
8

2
6
12
2

16
10

4
4

90

30

Тема 1. Вступ. Знайомство
Розповсюдження іноземної мови та її вплив на професійну кваліфікацію бортпровідника. Знайомство: звернення, привітання, подяка, згода, відказ, вирази ввічливості. Розповідь про себе і свою сім’ю.
Граматика: вживання означеного та неозначеного артикля. Порядок
слів у простому розповідному, негативному та питальному реченнях. Особові займенники. Прийменники: in, on, at, of, from, for, near, under. Питальні
слова. Вживання дієслова “to be” в теперішньому часі. Утворення наказової
форми.
Лексика: професійний словниковий мінімум. Фонетичні пояснення.
Лабораторно-практична робота
Складання ситуативних діалогів на тему «Знайомство» (звернення,
привітання, подяка, вирази ввічливості); переклад речень за темою, виконання вправ з граматики.
Тема 2. Судно. Суднова термінологія
Суднова термінологія. Будова судна, суднові приміщення, напрямок,
їх знаходження. Види та типи суден. Судновий персонал (екіпаж), його
обов’язки. Класифікація кают, категорії кают. Каютні приміщення та їх обладнання. Основні поняття, які використовуються на судні: посадковий талон, щоденна програма, бланк відгуків тощо.
Граматика: зворот there is/are в Present Simple Tense. Вживання Present
Simple Tense у простому розповідному, питальному та негативному реченнях. Вживання модальних дієслів can, may, must та конструкції have to в
реченнях. Ступені порівняння прикметників.
Лексика: професійний словниковий мінімум. Фонетичні пояснення.
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Лабораторно-практичні роботи
1. Читання текстів, переклад, складання питань за текстом теми
«Будова судна та розташування суднових приміщень». Складання мінідіалогів.
2. Складання ситуативних діалогів «Як пройти ...?», «Де знаходиться...?», виконання вправ з граматики; переклад речень за темою.
3. Складання діалогів: «Судновий персонал та його обов`язки», «Категорії кают та їх обладнання»; читання, переклад текстів за темою, виконання вправ з граматики.
Тема 3. Організація і техніка роботи бортпровідника
Обов’язки бортпровідника. Прийом та розміщення пасажирів на судні, їх реєстрація, заповнення необхідних документів. Огляд каюти та надання необхідної інформації пасажирам при розміщенні в каюті. Обслуговування в каюті. Організація висадки пасажирів з судна. Надання необхідної
інформації пасажирам щодо висадки з судна.
Види прибирання кают. Предмети в каюті. Допоміжні приміщення
для зберігання інвентарю та побутової прибиральної техніки.
Необхідний інвентар та побутова прибиральна техніка бортпровідника. Візок бортпровідника та його комплектація необхідним інвентарем та
різноманітними засобами та матеріалами для прибирання каюти. Поступове
прибирання каюти: денний та вечірній сервіс. Прибирання ванної кімнати.
Надання основних та додаткових послуг. Надання платних послуг: прання,
прасування особистих речей пасажирів, забезпечення міні-бару в каюті тощо. Види розрахунків за послуги.
Прибуття в порт. Багаж. Проходження митного контролю. Негаразди
в каютах. Урегулювання скарг при обслуговуванні пасажирів в каюті.
Граматика: вживання Present Continuous Tense в реченнях. Утворення
питальної та негативної форм. Порівняльний аналіз вживання Present Simple
та Present Continuous Tense. Вживання Past Simple Tense у простому розповідному реченні. Вживання неправильних дієслів в Past Simple Tense. Утворення питальних та негативних речень в Past Simple Tense. Зворот there
was/were в Past Simple Tense. Вживання Future Simple Tense в реченнях.
Прислівники майбутнього часу. Утворення питальної та негативної форм.
Вживання конструкції запланованого майбутнього “be going to do smth”.
Вживання дієслів should, would у реченнях. Умовні речення та вживання
Present Simple та Future Simple Tense в умовних реченнях. Вживання Past
Continuous Tense у реченнях. Утворення негативної та питальної форм. Порівняльний аналіз вживання Past Simple та Past Continuous Tense.
Лексика: професійний словниковий мінімум. Фонетичні пояснення.
Лабораторно-практичні роботи
1.
Складання діалогів за темами: «Прийом та розміщення пасажирів на судні», «Інструктаж бортпровідника для пасажирів»; читання
та переклад текстів, виконання вправ з граматики.
2.
Складання ситуативних діалогів за темами: «Обов`язки борт31

про-відника», «Надання платних послуг»; читання та переклад діючих суднових інструкції провідних круїзних компаній світу.
3.
Складання інструктажів за темами: «Обладнання та предмети у каюті», «Робочий інвентар та візок бортпровідника»; виконання
грама-тичних вправ.
4.
Складання ситуативних діалогів: «Прибирання каюти та суднових приміщень», «Застилання ліжка», «Надання денного та вечірнього
сервісу»; читання та переклад діючих суднових інструкцій.
5.
Рольова гра, складання ситуативних діалогів за темами:
«Прибуття судна в порт», «Час стоянки судна в порту»; читання та переклад текстів, виконання вправ з граматики.
6.
Рольова гра, складання ситуативних діалогів за темою «Негаразди у каютах та їх урегулювання»; читання та переклад текстів, виконання вправ з граматики.
Тема 4. Охорона навколишнього середовища. Санітарно-гігієнічні
вимоги
Міжнародні конвенції (МАРПОЛ) з охорони навколишнього середовища. Міжнародні санітарні вимоги USPH на судні. Миючі та дезінфікуючі
засоби та правила їх використання. Утилізація сміття на судні. Правила
особистої гігієни бортпровідника.
Граматика: вживання Present Perfect Tense у реченнях. Прислівники,
що вживаються з Present Perfect Tense. Утворення негативної та питальної
форм. Порівняльний аналіз вживання Present Simple, Past Simple та Present
Perfect Tense.
Лексика: професійний словниковий мінімум. Фонетичні пояснення.
Лабораторно-практична робота
Робота з текстами діючих суднових вимог за темами: «Охорона навколишнього середовища», «Дотримання міжнародних санітарних вимог
USPHS на судні: правила особистої гігієни, правила миття посуду, порядок
утилізації сміття»; читання, переклад, відповіді на запитання за темами.
Тема 5. Безпека на судні
Вимоги безпеки на судні (національні та міжнародні), документи, що
їх регулюють (SOLAS, MARPOL, тощо). Види тривог та обов’язки бортпровідника під час тривог. Навчальна тривога. Обов'язки бортпровідника
під час навчальної тривоги. Рятувальні засоби (індивідуальні та колективні).
Протипожежні заходи. Види вогнегасників та правила їх використання.
Надання першої медичної допомоги. Відвідування лікаря. Проблеми самопочуття.
Граматика: вживання Passive Voice у реченнях в Present Simple, Past
Simple та Future Simple Tense. Утворення негативної та питальної форм.
Вживання Present Perfect Continuous Tense у реченнях. Утворення негативної та питальної форм. Порівняльний аналіз Present Continuous, Present
Perfect та Present Perfect Continuous Tense.
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Лексика: професійний словниковий мінімум. Фонетичні пояснення.
Лабораторно-практичні роботи
1. Робота з текстами діючих суднових вимог за темою «Види суднових тривог та обов’язки бортпровідника під час тривог»; рольова гра
проведення інструктажу з пасажирами; виконання граматичних вправ.
2. Робота з текстами діючих суднових вимог за темами: «Індивідуальні та колективні рятувальні засоби», «Види вогнегасників та їх використання»; рольова гра проведення інструктажу з пасажирами; виконання
граматичних вправ.
Тема 6. Кар’єра. Працевлаштування. Співбесіда з роботодавцем.
Робота з діловими паперами
Пошук роботи. Аналіз ринку праці. Підбір вакансій. Робота з діловими паперами (резюме, заяви, анкети, контракти тощо). Заповнення необхідної документації (анкети). Складання резюме. Співбесіда з роботодавцем.
Вимоги до аплікантів. Надання рекомендацій. Обговорення контракту з роботодавцем та його підписання.
Граматика: вживання Future Continuous Tense у реченнях. Утворення
негативної та питальної форм. Порівняльна характеристика Future Simple,
Future Continuous Tense та конструкції запланованого майбутнього “be
going to do smth”. Утворення та вживання конструкції складного додатку
Complex Object у реченнях.
Лексика: професійний словниковий мінімум. Фонетичні пояснення.
Лабораторно-практичні роботи
1. Читання, переклад, заповнення ділових паперів щодо працевлаштування на судно. Написання CV ( резюме). Складання ситуативних діалогів за темою.
2. Читання, переклад контракту. Рольова гра за темою «Співбесіда
з роботодавцем». Складання ситуативних діалогів обговорення контракту
при влаштуванні на роботу.
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№
з/п
1
2
3
4
5

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
з предмета
«Будова судна»
Кількість годин
Тема
Класифікація суден і головні виміри судна
Експлуатаційні і морехідні характеристики суден
Конструкція корпусу судна, архітектура, суднові приміщення
Призначення і класифікація суднових пристроїв
Загальне призначення, маркування і класифікація суднових систем
Усього годин

усього

з них на
лабораторно практичні
роботи

4
2
2
2
2
12

Тема 1. Класифікація суден і головні виміри судна
Вступ. Класифікація суден. Правила класифікації і будови морських
суден. Регістр судноплавства України. Класифікація суден за призначенням
району плавання, матеріалом корпуса, типом головного двигуна. Коротка характеристика основних типів суден. Технічний нагляд за суднами. Основні
площини корпусу судна. Головні виміри: довжина, ширина, висота борту.
Осадка. Поняття про крен і диферент. Контроль за осадкою судна. Висота
надводного борту.
Тема 2. Експлуатаційні і морехідні характеристики суден
Експлуатаційні якості: вантажопідйомність повна і чиста. Повна водотоннажність. Водотоннажність порожняком. Вантажомісткість (кіпова,
зернова). Вантажна марка. Дальність і автономність плавання. Швидкість
судна.
Плавучість: сили, що діють на судно, яке знаходиться у воді. Запас
плавучості.
Остійність. Види остійності. Метацентрична формула поперечної
остійності.
Непотоплюваність. Конструктивні заходи по забезпеченню непотоплюваності судна. Аварійна остійність. Основні вимоги Реєстру.
Хитавиця. Параметри хитавиці. Види хитавиці: бортова, кільова, вертикальна, змішана. Активні і пасивні заспокоювачі хитавиці.
Рух. Основні визначення і поняття. Види опору руху судна і способи
їх зменшення. Керування судном. Основні поняття і визначення.
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Тема 3. Конструкція корпусу судна, архітектура, суднові приміщення
Міцність корпусу судна: загальна, місцева. Конструкція корпусу судна. Елементи набору корпусу.
Повздовжні та поперечні балки, перекриття. Система набору: поздовжня, поперечна, змішана.
Архітектура. Форми носових і кормових кінців суден. Розташування і
найменування надбудов. Суднові приміщення і їх розташування на судні.
Відсіки, їх розташування та найменування. Класифікація суднових приміщень за призначенням. Основні матеріали, які застосовують при оздобленні
кают та обладнання суднових житлових приміщень. Дельні речі: ілюмінатори, двері, кришки, горловини, трапи, їх види і класифікація.
Тема 4. Призначення і класифікація суднових пристроїв
Призначення і основні частини рульового пристрою. Призначення і
загальна схема якірного пристрою. Основні частини якірного пристрою.
Типи якорів, якірних ланцюгів. Призначення, схема і складові частини швартового пристрою. Призначення, розміщення на судні вантажного пристрою. Буксирний пристрій. Призначення, розміщення на судні шлюпочного пристрою.
Тема 5. Загальне призначення, маркування і класифікація суднових систем
Суднові системи. Призначення, види, конструктивні елементи: труби,
арматура, механізми, насоси. Вимоги до суднових систем.
Трюмні системи: осушувальна, баластна; призначення, загальна схема
та основні частини.
Протипожежні системи: сигналізація, системи гасіння (водна, вуглекислотна, пінна тощо).
Санітарні системи: водопостачання, каналізація, система опалення.
Системи вентиляції та штучного клімату.
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№
з/п
1
2

3
4
5

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
з предмета
«Охорона праці»
Кількість годин
Тема
Правові та організаційні основи охорони праці
Основи безпеки праці на водному транспорті.
Загальні відомості про потенціал небезпек.
Психологія безпеки праці. Організація роботи з
охорони праці
Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека
виробництва і вибухозахист
Основи електробезпеки
Основи гігієни праці та виробничої санітарії.
Медичні огляди
Усього годин

усього

з них на
лабораторно практичні
роботи

4
12

4
4
6
30

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці
Зміст поняття «охорона праці», соціально-економічне значення охорони праці. Мета і завдання предмета «Охорона праці», обсяг, зміст і порядок його вивчення. Додаткові вимоги щодо вивчення предмета при підготовці робітників для виконання робіт з підвищеною небезпекою.
Основні законодавчі акти з охорони праці: Конституція України,
Закон України «Про охорону праці», Кодекс законів про працю України,
Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування
від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності», Основи законодавства України про
охорону здоров’я, Закон України «Про пожежну безпеку», Закон України
«Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», Закон України
«Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»,
Закон України «Про колективні договори і угоди».
Основні нормативно-правові акти з охорони праці. Право громадян на
охорону праці при укладанні трудового договору. Правила внутрішнього
трудового розпорядку. Тривалість робочого дня працівників. Колективний
договір, його укладання і виконання. Права працівників на охорону праці
під час роботи на підприємстві, на пільги і компенсації за важкі та шкідливі
умови праці. Охорона праці жінок і неповнолітніх. Відповідальність за
порушення законодавства про працю, охорону праці, нормативно-правових
актів з охорони праці.
Державне управління охороною праці. Соціальна політика щодо
атестації робочих місць за умовами праці на відповідність вимогам
нормативно-правових актів з охорони праці.
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Державний нагляд за охороною праці. Органи державного нагляду за
охороною праці. Громадський контроль за дотриманням законодавства про
охорону праці, повноваження і права профспілок та уповноважених
найманими працівниками осіб з питань охорони праці.
Навчання з питань охорони праці. Типове положення про порядок навчання і перевірку знань з питань охорони праці, яке встановлює порядок і
види інструктажів з охорони праці, форми перевірки знань працівників і посадових осіб.
Основні завдання системи стандартів безпеки праці: зниження і
усунення небезпечних та шкідливих виробничих факторів, створення
ефективних засобів захисту працівників. Порядок забезпечення працівників
засобами індивідуального та колективного захисту.
Поняття про виробничий травматизм і профзахворювання. Нещасні
випадки, пов’язані з працею на виробництві, і побутові. Безпека праці і
здоровий спосіб життя. Алкоголізм і безпека праці. Професійні захворювання і професійні отруєння. Основні причини травматизму і професійних
захворювань на виробництві. Основні заходи запобігання травматизму та
захворюванню на виробництві: організаційні, технічні, санітарновиробничі, медико-профілактичні. Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань. Соціальна і медична реабілітація працівників. Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань і професійних отруєнь.
Тема 2. Основи безпеки праці на водному транспорті. Загальні
відомості про потенціал небезпек. Психологія безпеки праці.
Організація роботи з охорони праці
Загальні правила поведінки для членів екіпажу та пасажирів. Перелік
робіт з підвищеною небезпекою, для проведення яких потрібні спеціальне
навчання і щорічна перевірка знань з охорони праці. Робота на судні з підвищеною небезпекою. Світлова та звукова сигналізації. Попереджувальні
написи, сигнальне фарбування. Знаки небезпеки.
Засоби індивідуального захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів. Спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту. Мікроклімат виробничих приміщень. Прилади контролю небезпечних
умов праці, порядок їх використання.
Обов'язкові для всіх робітників правила та заходи щодо попередження нещасних випадків і аварій. План ліквідації аварій. План евакуації з приміщень у випадку аварій.
Основні вимоги безпеки праці бортпровідника суднового:
- при прибиранні кают, санвузлів та інших приміщень;
- при користуванні та зберіганні миючих, дезінфікуючих засобів, засобів для догляду за поверхнями різних видів;
- при виконанні клінінгових технологій прибирання на висоті, трапах;
- при використанні обладнання та устаткування;
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- при використанні теплового обладнання;
- при використанні холодильного устаткування;
- при пересуванні по судну.
Тема 3 . Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва
і вибухозахист
Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил використання відкритого вогню і електричної енергії, використання непідготовленої техніки в пожежонебезпечних місцях; порушення правил використання
опалювальних систем, електронагрівальних приладів, відсутність захисту
від блискавки, дитячі пустощі. Пожежонебезпечні властивості речовин.
Вогнегасні речовини та матеріали: рідина, піна, вуглекислота, пісок,
покривала; їх вогнегасні властивості. Пожежна техніка для захисту
об’єктів: пожежні машини, автомобілі та мотопомпи, установки для
пожежогасіння, вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх
призначення, будова, використання на пожежі.
Аналіз характерних значних промислових аварій, пов’язаних з
викидами, вибухами та пожежами хімічних речовин.
Теоретичні основи механізму горіння та вибуху. Особливості горіння
та вибуху.
Параметри і властивості, що характеризують вибухонебезпеку
середовища.
Тема 4. Основи електробезпеки
Електрика промислова, статична і атмосферна.
Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного
струму на організм людини. Фактори, які впливають на ступінь ураження
людини електрикою: величина напруги, частота струму, шлях і тривалість
дії, фізичний стан людини, вологість повітря. Безпечні методи звільнення
потерпілого від дії електричного струму.
Фазова та лінійна напруга. Електричний потенціал Землі. Електрична
напруга доторкання.
Класифікація виробничих приміщень за небезпекою ураження
працюючих електричним струмом.
Допуск до роботи з електрикою і електрифікованими машинами.
Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках.
Попереджувальні надписи, плакати та пристрої, ізолюючі прилади.
Занулення та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними
електросвітильниками.
Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.
Правила роботи на персональних комп’ютерах.
Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від
блискавки. Правила поведінки під час грози.
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Тема 5. Основи гігієни праці ти виробничої санітарії. Медичні
огляди
Поняття про гігієну праці як систему організаційних, гігієнічних та
санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі фактори (шум, вібрація,
іонізуючі випромінювання тощо), основні шкідливі речовини, їх вплив на
організм людини.
Лікувально-профілактичне харчування.
Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича
гімнастика. Дотримання норм піднімання і переміщення важких речей
неповнолітніми і жінками.
Основні гігієнічні особливості праці бортпровідника суднового.
Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування повітря
виробничих, навчальних та побутових приміщень. Правила експлуатації
систем опалення та вентиляції.
Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче та
аварійне. Правила експлуатації освітлення.
Санітарно-побутове забезпечення працівників.
Щорічні медичні огляди працюючих неповнолітніх, осіб віком до 21
року.
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ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
програма з предмета
«Ознайомлення, початкова підготовка та інструктаж
з питань безпеки для всіх моряків»
(відповідно вимог Конвенції ПДНВ 78 з поправками, глави VI/1,
Кодексу ПДНВ з поправками, розділ А - VІ/1)
№
з/п
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

2.6

2.7
2.8
2.9

Кількість годин
Тема
Способи особистого виживання (А - VІ/1-1)
Вступ, безпека та виживання. Надзвичайні ситуації
Евакуація
Рятувальні засоби та рятувальні шлюпки
Засоби особистого виживання
Виживання на морі
Радіообладнання для надзвичайних ситуацій
Рятування людей гелікоптером
Всього годин за розділом 1
Протипожежна безпека та боротьба з пожежею (А - VІ/1-2)
Вступ, безпека та основні принципи. Мінімізація ризику пожежі
Види та джерела загоряння. Горючі матеріали,
що знаходяться на борту судна
Необхідність постійного контролю за ситуацією.
Небезпека пожежі
Організація пожежогасіння на борту судна
Місця розташування засобів пожежогасіння та
аварійні виходи. Розповсюдження вогню в
різних частинах судна
Заходи з розпізнавання вогню, диму на судні та
автоматичні системи попереджувальної
сигналізації. Класифікація пожеж та засоби
пожежогасіння
Вибір засобів та обладнання пожежогасіння
Заходи безпеки при використанні та зберіганні
стаціонарних засобів пожежогасіння
Використання дихальних апаратів у боротьбі з
пожежею та для підвищення ефективності
рятування людей
Всього годин за розділом 2

усього

з них на
практичні
роботи

2
1
2
5
1
1
1
13

4
1
5

1
1
1
1
1

1

5
1

3

3

2

15

5
40

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3

4.4
4.5
4.6

Елементарна медична допомога (А - VІ/1-3)
Основні принципи
Анатомія людини та функції організму
Положення постраждалого. Постраждалий без
свідомості
Реанімація
Кровотеча. Виконання перев'язок
Протишокові заходи. Опіки полум'ям та
рідинами, нещасні випадки від ураження
електричним струмом
Рятування та транспортування постраждалого
Інфекційні захворювання
Особисте здоров'я та гігієна
Всього годин за розділом 3
Особиста безпека та соціальна відповідальність (А-VІ/1-4)
Дотримання вимог з охорони праці
Дотримання відповідних процедур при
надзвичайних ситуаціях
Сприяння встановленню нормальних взаємовідносин між людьми на борту судна. Взаємовідносини між людьми на борту судна
Розуміння команд та вміння бути зрозумілим з
питань, які стосуються обов'язків на судні
Заходи, що вживаються для попередження
забруднення морського середовища
Заходи, що вживаються для управління втомою
Всього годин за розділом 4
Разом

1
2
2

1
1

2
2
2

1
2
1

2
1
1
15

1
7

2
3
3

1

3

1

2
1
14
57

2
2
19

1. Способи особистого виживання (А - VІ/1-1)
Тема 1.1. Вступ, безпека та виживання. Надзвичайні ситуації
Основи виживання на морі. Визначення рятувальних засобів та
приладів. Вимоги Міжнародної конвенції з охорони людського життя на
морі 1974 р. (SOLAS). Позначення символів безпеки.
Види надзвичайних ситуацій, що призводять до пожеж та затоплення суден: зіткнення; посадка на мілину; несприятливі наслідки від небезпечних вантажів, зміщення вантажів; вибух або пожежа в машинному відділенні, пробоїна у корпусі. Запобіжні заходи, які необхідно здійснити для попередження надзвичайних ситуацій. Загальне ознайомлення на борту судна,
регулярні навчання та тренування. Готовність до будь-якої надзвичайної
ситуації.
Основні небезпеки, що загрожують особам, які зазнали лиха. Продукти горіння. Оцінка екіпажу та загальне ознайомлення. Розклад за триво41

гами (Master List), інструкції надані в Розкладі по тривогах, та обов'язки
членів екіпажу. Сигнали тривог, їх значення. Команда судна та інструкції
при надзвичайних ситуаціях.
Місця розташування та використання обладнання для рятування
життя. Дії, які необхідно здійснити: при прямуванні до рятувального засобу; при залишенні судна; при необхідності стрибнути у воду; знаходячись у
воді; на борту рятувального засобу. Засоби, що призначені для виживання
на судні, та виживання на рятувальних засобах. Ускладнення при залишенні
судна.
Тема 1.2. Евакуація
Залишення судна - крайній захід. Особиста підготовка персоналу до
залишення судна. Необхідність запобігання паніці. Обов'язки команди судна
по відношенню до пасажирів. Обов'язки команди судна при посадці в рятувальні засоби. Команда капітана «Залишити судно». Засоби виживання.
Основні правила виживання після залишення судна: засоби утримання на
воді; засоби збереження тепла; споживання води та їжі; способи зв'язку з
суднами та службами рятування.
Тема 1.3. Рятувальні засоби та рятувальні шлюпки
Рятувальні шлюпки. Типи рятувальних шлюпок: відкриті; частково
відкриті; шлюпки, що відновлюються; повністю закриті; повністю закриті
з вбудованою повітряною системою; вогнетривкі. Загальна місткість рятувальних шлюпок на пасажирських суднах.
Рятувальні плоти. Типи рятувальних плотів: надувні, жорсткі. Плоти, що спускаються за допомогою пліт-балки, плоти, що скидаються. Загальна місткість рятувальних плотів на пасажирських суднах. Чергові шлюпки. Умови, за яких рятувальна шлюпка називатись черговою.
Тема 1.4. Засоби особистого виживання
Рятувальні круги та їх розташування на судні. Вимоги до додаткового обладнання, приєднаного до рятувальних кіл. Рятувальні жилети, загальна кількість рятувальних жилетів для пасажирського судна. Надувні та
жорсткі рятувальні жилети. Комплектація рятувального жилету.
Гідротермокостюми. Устрій та комплектація гідротермокостюму.
Кількість гідротермокостюмів на пасажирських суднах відповідно до вимог SOLAS.
Теплозахисні засоби та їх функції. Необхідність забезпечення тепловими засобами захисту відкритих рятувальних шлюпок, що не укомплектовані рятувальними костюмами, на пасажирських суднах.
Практичні роботи
1. Використання індивідуальних рятувальних засобів - рятувальних
кругів та рятувальних жилетів.
2. Використання індивідуальних рятувальних засобів - гідротермокостюмів та теплозахисних засобів.
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3. Посадка в рятувальний засіб.
4. Посадка на пліт з води. Підйом потерпілого з води.
Тема 1.5. Виживання на морі
Небезпеки, які загрожують потерпілим: тепловий удар, сонячний
удар, вплив холоду та переохолодження; наслідки морської хвороби; вживання морської води; пожежа або мастило на воді; акули.
Оптимальне використання можливостей рятувального засобу та
способи тримання на воді далеко від судна. Захисні заходи проти теплового
та сонячного удару, впливу холоду та переохолодження. Симптоми морської хвороби та способи її усунення. Оптимальне використання питної води
та їжі, необхідність запобігання зневодненню. Дії при пожежі або наявності мастила на воді. Способи виживання поблизу акул, використання та
принцип дії засобів для відлякування акул. Використання плавучого якоря.
Способи підтримання морального духу. Способи виживання у воді, рятувальному плоті або рятувальній шлюпці.
Тема 1.6. Радіообладнання для надзвичайних ситуацій
Переносне радіо для рятувального засобу, його використання для надання сигналу тривоги та біди, утримання антени на максимально практичній висоті, використання приймача.
Аварійний радіобуй - покажчик місця знаходження (EPIRB). Кількість
радіобуїв на судні та місце їх розташування. Принцип їх функціонування та
небезпека випадкового використання.
Відповідач пошуково-рятувальної системи (SART). Кількість відповідачів на судні та місце їх розташування. Способи активації та небезпека
випадкового використання.
Різниця між EPIRB та SART.
Практична робота
Використання переносного радіоустаткування.
Тема 1.7. Рятування людей гелікоптером
Зв'язок з гелікоптером, сигнали за допомогою рук, зв'язок через наземну станцію. Евакуація гелікоптером з судна або рятувального засобу.
Необхідність наявності посадочного майданчика на судні, що вільний від
щогл, натягнутих тросів та інших приладів. Способи евакуації з рятувальної шлюпки та рятувального плоту. Способи посадки в гелікоптер за допомогою стропів, нош або рятувальної сітки. Сигнали жестами для безпечної посадки, допомога членів екіпажу в посадці, важливість дотримання
інструкцій пілотом гелікоптеру та його представником. Правильне використання рятувального геліокоптерного ременя, прийняття безпечного положення у ньому.
2. Протипожежна безпека та боротьба з пожежею (А - VІ/1-2)
Тема 2.1. Вступ, безпека та основні принципи. Мінімізація ризику
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пожежі
Мінімізація ризику пожежі та підтримування стану готовності до
пожежогасіння. Концепція та застосування «пожежного трикутника» до
пожежі або вибуху. Властивості горючих матеріалів.
Тема 2.2. Види та джерела загоряння. Горючі матеріали, що знаходяться на борту судна
Поняття «джерело загоряння». Види та джерела загоряння. Горючі
матеріали, що знаходяться на борту судна. Основи протипожежної безпеки.
Розповсюдження вогню та фази розвитку пожежі. Заходи безпеки для
зниження ризику виникнення пожежі в житлових приміщеннях.
Тема 2.3. Небезпека пожежі. Необхідність постійного контролю
над ситуацією
Заходи безпеки - кращий спосіб запобігання виникненню пожежі. Постійний контроль за ситуацією: наявність системи патрулювання та постійний контроль її готовності; відповідне несення вахти; сервісне технічне обслуговування обладнання. Небезпеки пожежі в житлових приміщеннях:
легкозаймисті матеріали (меблі, особисте майно); сірники та паління; несправності електропроводки. Небезпеки від людей, що палять, та сигарет.
Тема 2.4. Організація пожежогасіння на борту судна
Сигнал загальносуднової тривоги, спеціальний сигнал, який подається
для збору команди за пожежною тривогою, пожежні сповіщувачі.
Пожежні плани (fire control plans), розклад за тривогами (Master List), місця
їх розташування. Засоби зв'язку під час пожежі. Правила особистої
безпеки.
Формування команд з пожежогасіння і призначення відповідальних
осіб. Взаємозамінність з основних позицій при гасінні вогню. Орієнтування
у зоні вогню та запасних виходах. Правильне екіпірування при вході до зони
вогню (за відсутності освітлення, при задимленні приміщення),
використання рятувального тросу для надання сигналів.
Регулярні навчання з пожежогасіння на борту судна. Типові вправи,
що використовуються при тренуванні з пожежогасіння: гасіння пожежі
електроплит; вхід до палаючої кімнати; гасіння пожежі на головній
палубі; рятування непритомного з задимленого приміщення.
Тема 2.5. Місця розташування засобів пожежогасіння та аварійні
виходи. Розповсюдження вогню в різних частинах судна
Устрій судна, розташування аварійних виходів та їх захист. Місце
розташування аварійного пожежного насоса та його використання.
Типові стаціонарні порошкові апарати, їх використання.
Шляхи евакуації з палаючих приміщень та відсіків на головну та
шлюпочні палуби. Забезпечення шляхів евакуації маркуванням, розміткою
стрілками, символами, системою аварійних вогнів. Використання шляхів
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евакуації в обох напрямках для доступу до місця пожежі.
Локалізація розповсюдження вогню на житлові приміщення (відокремлення від інших приміщень конструктивною вогнестійкою переборкою). Локалізація вогню в житлових приміщеннях, на камбузі, у хімчистці,
коморі для білизни, громадських приміщеннях, спальних місцях та нерозповсюдження на решту приміщень шляхом зачинення люків, вентиляційних
кришок та охолодження захисної переборки.
Тема 2.6. Заходи з розпізнавання вогню, диму на судні та автоматичні системи попереджувальної сигналізації. Класифікація пожеж та
засоби пожежогасіння
Системи повідомлення про вогонь та дим. Конструкція та принцип
дії автоматичної системи повідомлення. Типи та принцип дії
автоматичних сповіщувачів про пожежу. Сигнали тривоги або дії, які
активуються автоматичним сповіщувачем про пожежу. Переваги
автоматичної спринклерної системи відносно автоматичного сповіщувача
про пожежу в зоні розташування пасажирів та команди. Правила
встановлення системи.
Класифікація пожеж за видами горючих матеріалів: пожежі класу А,
пожежі класу В, пожежі класу С, пожежі класу D. Пожежогасіння для
різних класів пожеж відповідними вогнегасними засобами.
Тема 2.7. Вибір засобів та обладнання пожежогасіння
Правила, що стосуються використання, обслуговування та
збереження пожежних шлангів та насадок. Правильне з'єднані шлангів та
пожежного крана. Типи мобільних апаратів для пожежогасіння, місця їх
збереження. Типи переносних вогнегасників, загальний устрій кожного
типу. Використання вогнегасників для гасіння пожеж різних класів.
Ємність вогнегасника, процедура заряджання спорожнених вогнегасників.
Складові спорядження пожежного. Два основних види дихальних
апаратів, їх переваги та недоліки, вимоги до сигнального тросу, складові
особистого оснащення.
Використання та зберігання протипожежної кошми.
Заходи протипожежної безпеки. Місця розташування та
використання пожежних сповіщувачів та робочого протипожежного
обладнання.
Пожежна тривога та первинні дії при виявленні пожежі. Процедури
пожежогасіння: дії з пожежогасіння після подачі сигналу пожежної
тривоги; прямування на місце збору; контроль капітаном з містка за
процесом пожежогасіння; виставлення пожежної вахти після ліквідації
пожежі, проведення розслідування причин пожежі капітаном. Фактори,
які треба ураховувати при виборі заходів пожежогасіння. Причини
повторного загоряння. Засоби гасіння вогню, протипожежні середовища.
Правила та засоби гасіння невеликих та великих пожеж.
Практичні роботи
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1. Одягання та використання спорядження пожежного.
2. Використання переносних вогнегасників та протипожежної кошми
для гасіння різних класів пожеж.
3. Демонстрація входу, проходження та виходу з задимленого
приміщення.
Тема 2.8. Заходи безпеки при використанні та зберіганні
стаціонарних засобів пожежогасіння
Загальні вимоги до типових стаціонарних систем пожежогасіння.
Системи гасіння пожеж шляхом перекриття доступу кисню до полум'я;
класи пожеж, при яких використовуються принцип впливу на вогонь.
Системи з ефектом затримки; класи пожеж, при яких використовуються
порошки. Системи з ефектом охолодження; принцип дії спринклерної
системи в приміщеннях.
Тема 2.9. Використання дихальних апаратів у боротьбі з пожежею
та для підвищення ефективності рятування людей
Принцип дії та правильне використання автономного дихального
апарату Compresse Air Briathing Apparatus (САВА). Правильний спосіб
одягання маски САВА та перевірка доступу повітря, перевірки перед
одяганням. Техніка дихання в апараті САВА, перевірки з частими
інтервалами вимірювачів тиску під час використання.
Тренування в задимлених приміщеннях. Участь у командному
навчанні, спілкуючись з іншими членами групи. Використання
різноманітних видів переносних вогнегасників в задимлених приміщеннях,
знаходячись у САВА.
Використання дихального апарату з захисту дихання для рятування
постраждалих, знаходячись у САВА.
Практичні роботи
1. Одягання дихального апарату САВА, відпрацювання техніки дихання.
2. Пошук людей (використовуючи манекени) в задимленому приміщені, знаходячись у САВА.
3. Елементарна медична допомога (А - VІ/1-3)
Тема 3.1. Основні принципи
Особиста безпека - головний аспект при надзвичайній ситуації. Складові особистої безпеки при надзвичайній ситуації: оцінка події та ситуації;
оцінка загроз особистій безпеці; стан без свідомості; зупинка дихання; зупинка серця; сильна кровотеча; рятування постраждалого та повідомлення
про подію.
Тема 3.2. Анатомія людини та функції організму
Анатомія тіла: кістяк, суглоби, м'язи та сухожилля, головні органи
(мозок, серце, легені та інш.), кровоносна система, функції окремих частин
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тіла.
Практична робота
Демонстрація знань анатомії людини та функцій організму з використанням кістяка людини, анатомічних муляжів та наочності.
Тема 3.3. Положення постраждалого. Постраждалий без свідомості
Порядок розміщення постраждалого під час надзвичайної ситуації,
рятівне положення, положення при реанімації.
Ознаки та небезпеки стану без свідомості. Заходи щодо постраждалого без свідомості: не перекривати доступ кисню; правильне розташування
постраждалого; реанімаційні дії при зупинці серця та дихання; звільнення
ротової порожнини від їжі, рідини та інших предметів.
Практична робота
Дії з постраждалим без свідомості з використанням фантома «Людина з кінцівками».
Тема 3.4. Реанімація
Реанімаційні дії при відповідній надзвичайній ситуації. Проведення
реанімаційних дій самостійно або за допомогою ще однієї людини: контроль дихання; функція закинутої голови; дихання «рот до рота»; дихання
«рот до носа». Заходи при зупинці серця та фактори обмежень для непрямого масажу серця та серцево-легеневої реанімації (CPR).
Практична робота
Проведення серцево-легеневої реанімації на фантомі «Реанімація».
Тема 3.5. Кровотеча. Виконання перев'язок
Розпізнавання небезпеки кровотечі. Провадження відповідних заходів
для зупинки внутрішньої та зовнішньої кровотечі.
Правильне накладання пов'язок для зупинки кровотечі, небезпеки пов'язки, що давить. Перев'язки з допоміжних засобів; використання перев'язувальних матеріалів з набору надання першої допомоги.
Практичні роботи
1. Накладання тугих пов'язок при венозній кровотечі та зупинка артеріальної кровотечі з використанням гумових та механічних джгутів, закруток.
2. Виконання різних видів перев'язок.
Тема 3.6. Протишокові заходи . Опіки полум'ям та рідинами, нещасні випадки від ураження електричним струмом
Основні причини шоку. Розпізнавання ознак шоку: колір обличчя; частота та характер пульсу. Заходи попередження шоку: зупинка кровотечі;
захист від переохолодження; попереднє вживання додаткового об’єму рідини; не палити; не вживати алкоголь; не відігрівати інтенсивним способом.
Ознаки опіків полум'ям та рідинами, ураження електричним струмом.
Відповідні заходи при опіках полум’ям та рідинами, при хімічних опіках,
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при ураженнях електричним струмом.
Практична робота
Визначення площі ураження опіком. Елементарна медична допомога
при термічних та хімічних опіках.
Тема 3.7. Рятування та транспортування постраждалого
Транспортування постраждалого самостійно або за допомогою ще однієї людини, враховуючи граничний простір та різноманітні висоти на борту судна.
Виявлення та використання засобів транспортування постраждалого:
тимчасових та спеціально призначених; нош для транспортування; інвалідного візка; трикутної полотнини; транспорту.
Небезпеки та правильні способи транспортування постраждалих з
ушкодженням тазу, хребта.
Практична робота
Способи транспортування постраждалого.
Тема 3.8. Інфекційні захворювання
Інфекційні захворювання. Небезпека при контакті з кров'ю та іншими виділеннями людини, що страждає інфекційними захворюваннями. Заходи обережності. Процедура утилізації крові та інших виділень.
Тема 3.9. Особисте здоров'я та гігієна
Особисте здоров'я та гігієна. Правила щодо підтримки здоров'я та
особистої гігієни.
4. Особиста безпека та соціальна відповідальність (А-VІ/1-4)
Тема 4.1. Дотримання вимог з охорони праці
Робота на судні - небезпечний вид трудової діяльності. Небезпеки на
борту судна, засоби та обладнання щодо запобігання потенційних небезпек.
Перелік дій на борту судна, які можуть становити небезпеку.
Тема 4.2. Дотримання відповідних процедур при надзвичайних
ситуаціях
Надзвичайна ситуація - ситуація з наближення небезпеки: втрати
життя, поранення, втрати та пошкодження власності, нанесення шкоди
навколишньому середовищу. Надзвичайні ситуації, які можуть статись на
борту судна. Негайні дії при надзвичайній ситуації. План з реагування на
надзвичайні ситуації на судні. Аварійні системи оповіщення та сигнали
повідомлення про надзвичайну ситуацію
Збір по тривозі, особливі обов'язки кожного члена екіпажу та дії при
надзвичайних ситуаціях, вказані в Розкладі по тривогах. Значення та
необхідність тренувань та зборів по тривозі.
Засоби внутрішнього зв'язку, що використовуються на борту судна та
при виникненні надзвичайних ситуацій, місця їх розташування. Місця
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знаходження аварійних виходів на борту судна, їх кількість.
Тема 4.3. Сприяння встановленню нормальних взаємовідносин
між людьми на борту судна. Взаємовідносини між людьми на борту
судна
Значення міжособистісних відносин на борту судна для комфортного
та здорового способу життя моряків. Фактори, що сприяють поліпшенню
міжособистісних відносин: політика компанії; робота керівництва на судні;
чіткість у розподілі обов'язків щодо роботи на судні; вплив авторитету; важливість розуміння особистих потреб моряків та потреб судна, компанії,
спільноти.
Заходи щодо поліпшення міжособистісних відносин та досягнення
загальної мети в роботі: повага до індивідуальності, культурних цінностей;
відкрите спілкування та розуміння один одного; професійна зацікавленість
вищого командного складу, справедливість в роботі з персоналом; оцінка
особистісних відмінностей замість перебільшення слабкостей, правдиві
характеристики та доклади, дисципліна на борту судна.
Робота в команді, уміння екіпажу працювати з високим ступенем
відповідальності та гнучкості. Залежність ефективності роботи команди на
борту судна від роботи кожного члена команди. Командні цілі та завдання,
роль кожного індивідуума, необхідність тісної взаємодії. Перешкоди для
роботи команди: спотворення цілей; негнучка поведінка членів команди;
розбивка на групи; особистісні проблеми; приховані плани (цілі); труднощі
у спілкуванні; фізичні проблеми та проблеми навколишнього середовища.
Права та обов'язки членів екіпажу. Соціальна відповідальність
кожного члена екіпажу по відношенню до судна, самого себе, колег,
компанії та навколишнього середовища.
Національні та міжнародні вимоги щодо правового та соціального
захисту моряків при прийомі на роботу. Підписання контракту, умови
прийому моряка на роботу.
Наркотики та алкоголь. Міжнародні та національні правила проти
використання, збереження та розповсюдження наркотиків та алкоголю,
покарання за їх порушення. Небезпеки від зловживання наркотиків та
алкоголю.
Практична робота
Прийом на роботу, підписання контракту.
Тема 4.4. Розуміння команд та вміння бути зрозумілим з питань,
які стосуються обов'язків на судні
Ефективне людське спілкування - необхідний елемент виконання
командних цілей та завдань, безпеки та виживання людей, попередження
забруднення навколишнього середовища. Мова - спосіб передавання ідей,
точок зору, вказівок. Елементи спілкування: відправник інформації,
отримувач інформації; режими та способи передавання інформації, бар'єри
у спілкуванні, зворотній зв'язок. Методи спілкування: вербальне,
невербальне, образотворче; їх ефективне використання.
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Перешкоди у спілкуванні. Залежність ефективного передавання
інформації та спілкування від відправника інформації: конкретне
визначення мети спілкування, знання мови та використання словника,
розуміння різних бар'єрів у спілкуванні, здатність ефективно говорити,
писати, діяти, малювати.
Ефективне сприйняття інформації. Різниця між поняттями: чути та
сприймати інформацію. Внутрішні та зовнішні перешкоди у сприйманні
інформації.
Результати та наслідки непорозуміння. Результати спілкування.
Практична робота
Ефективне передавання інформації різними методами спілкування.
Тема 4.5. Заходи, що вживаються для попередження забруднення
морського середовища
Загроза забруднення навколишнього середовища внаслідок впливу
людської діяльності. Основні джерела забруднення моря. Причини, що приводять до забруднення навколишнього морського середовища суднами.
Наслідки від експлуатаційного та випадкового забруднення морського середовища. Вплив забруднення морського середовища на середовище
мешкання та харчовий ланцюг, небезпеки для людей, тварин та навколишнього світу від забруднення морського середовища.
Міжнародні заходи попередження забруднення навколишнього середовища та збереження. Короткий зміст MARPOL 73/78. Необхідність доповіді про випадок забруднення навколишнього середовища.
Забруднення стічними водами та викиданням сміття з суден. Організація викиду стічних вод та план утилізації сміття, журнал записів. Спеціальні райони для викидання сміття.
Тема 4.6. Заходи, що вживаються для управління втомою
Важливість отримання необхідного відпочинку. Вплив сну, робочого
графіка та добового ритму на втому. Вплив фізичних факторів, що
викликають стрес у моряків. Вплив на моряків екологічних факторів, що
викликають стрес на судні та поза судном. Вплив змін графіка роботи на
втому моряків.
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№
з/п
1
2
3
4
5
6

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
з предмета
«Охорона судна»
(відповідно вимог Конвенції ПДНВ 78 з поправками, правило І/6 ,
Кодексу ПДНВ 95 з поправками, розділ А VІ/6 )
Кількість годин
Тема
Вступ. Особливе значення курсу
Політика щодо безпеки на морі
Обов'язки з охорони
Ідентифікація загрози, розпізнання та реагування
Дії щодо забезпечення охорони судна
Готовність до надзвичайних ситуацій. Навчання та тренування
Усього годин

усього

з них на
лабораторно практичні
роботи

1
1
1
1
1
1
6

Тема 1. Вступ. Особливе значення курсу
Особливе значення курсу, зміст тем. Загрози індустрії морського транспорту та безпеці: піратство та озброєні напади; тероризм; провезення
контрабанди; безквиткові пасажири та біженці; крадіжка вантажів; додаткові збитки. Характеристика особливостей транспортування різними видами
транспорту та взаємодія між суднами та іншими структурами. Дії на судні
та в порту, умови їх виконання.
Тема 2. Політика щодо безпеки на морі
Міжнародні конвенції, кодекси і рекомендації щодо безпеки на морі.
Дії Міжнародної морської організації (ММО) щодо посилення охорони судна (зміст поправок до Глави XI Конвенції SOLAS-74 та зміст Кодексу ISPS).
Загальні положення, ММО щодо попередження та придушення піратських
актів та озброєного пограбування суден.
Державне законодавство та інструкції щодо безпеки на морі.
Визначення понять щодо безпеки на морі, пов'язаних з піратством та
озброєним нападом.
Визначення конфіденційної інформації, пов'язаної з охороною судна,
та важливість збереження її конфіденційності.
Тема 3. Обов'язки з охорони судна
Обов'язки урядів, що домовляються згідно з Конвенцією SOLAS, глава XI-2, Кодексом ISPS та Конвенцією ПДНВ 78 з поправками.
Уряди, що домовляються. Уповноважені організації з охорони судна.
Обов’язки компанії по відношенню до екіпажу судна. План охорони судна,
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виконання судном вимог «Плану забезпечення охорони» відповідно до рівня охорони судна. Функціонування портового засобу на рівні охорони, передбаченому урядом держави. Обов'язки та несення відповідальності щодо
охорони: особи командного складу, відповідальної за охорону судна; посадової особи компанії, відповідальної за охорону; посадової особи портового засобу, відповідальної за охорону; моряків з призначеними обов'язками щодо охорони судна; персоналу портового засобу, до чиїх обов'язків
входить охорона судна.
Тема 4. Ідентифікація загрози, розпізнання та реагування
Розпізнання і виявлення зброї, небезпечних речовин та пристроїв. Різні типи зброї, небезпечних речовин та пристроїв; збиток, який вони можуть нанести, їх зовнішній вигляд.
Розпізнання потенційних загроз безпеці (без утиску прав людей). Загальні характеристики та поведінкові зразки людей, які, імовірно, будуть
загрожувати безпеці. Важливість спостережень щодо розпізнавання таких
людей.
Засоби, що використовуються, щоб обійти заходи охорони. Методи,
що використовуються піратами та озброєними грабіжниками, щоб напасти
на судно.
Тема 5. Дії щодо забезпечення охорони судна
Дії, необхідні при кожному з трьох рівнів охорони судна. Рекомендовані дії, як відповідь на напад та атаки, що вживаються піратами та озброєними грабіжниками.
Оповіщення про дії з охорони судна. Загальні вимоги до звітних документів, що оформляються у випадку дій з охорони судна, важливість фіксування подробиць дій з охорони судна, включаючи протоколи з повідомленнями про напади, спроби нападів піратів та озброєних грабіжників.
Тема 6. Готовність до надзвичайних ситуацій. Навчання та тренування
Вимоги до проведення навчань та занять з охорони судна; їх важливість, включаючи і ті, які стосуються запобігання та придушення піратства
та озброєного пограбування суден.
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ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
з виробничого навчання
Професія: 5111 Бортпровідник судновий
Кваліфікація: Бортпровідник судновий
№
з/п
1

2

3
4
5

1

2

3

Кількість
годин
1 . Виробниче навчання в лабораторії бортпровідників
Вступ. Ознайомлення зі стандартом обслуговування,
12
завданнями та структурою пасажирської служби та
службовими обов’язками робітників
Вивчення правил внутрішнього розпорядку. Викорис48
тання побутових, прибиральних машин, засобів і матеріалів. Охорона праці та безпека при роботі з побутовими, прибиральними машинами, засобами і матеріалами
Підготовка судна до рейсу та розміщення пасажирів на
60
судні
Робота бортпровідника при виконанні різновидів при60
бирання приміщень судна
Дії бортпровідника при оголошені тривог та евакуації
24
пасажирів
Усього годин
204
2. Виробнича практика
Ознайомлення з устаткуванням судна і організацією па7
сажирської (готельної) служби, охороною праці, пожежною безпекою, діями в надзвичайних ситуаціях на судні
Інструктаж з охорони праці, пожежної безпеки, дій в
273
надзвичайних ситуаціях на судні. Самостійне виконання робіт на робочому місці бортпровідника суднового
Кваліфікаційна пробна робота
Усього годин
280
Разом
484
Тема

1. Виробниче навчання в лабораторії бортпровідників
Тема 1. Вступ. Ознайомлення зі стандартом обслуговування, завданнями та структурою пасажирської служби та службовими
обов’язками робітників
Вимоги охорони та безпеки праці в лабораторії бортпровідників та на
окремих робочих місцях. Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки в
лабораторії та на робочих місцях.
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Роль виробничого навчання, його завдання у підготовці кваліфікованих робітників. Кваліфікаційна характеристика бортпровідника суднового,
вимоги до бортпровідника суднового.
Трудова та технологічна дисципліна, культура обслуговування. Новітні виробничі технології.
Вимоги до сучасних пасажирських суден. Стандарт обслуговування
пасажирів на суднах. Комфортабельність пасажирських суден та основні
фактори комфорту.
Задачі і структура пасажирської служби на пасажирському судні.
Службові обов’язки робітників пасажирської (готельної) служби.
Посадові обов’язки бортпровідника суднового та вахтового бортпровідника.
Тема 2. Вивчення правил внутрішнього розпорядку. Використання побутових, прибиральних машин, засобів і матеріалів. Охорона
праці та безпека при роботі з побутовими, прибиральними машинами,
засобами і матеріалами
Інструктаж щодо змісту занять, з охорони праці, правил безпеки,
пожежної безпеки при використанні та роботі з прибиральною технікою,
миючими засобами та матеріалами. Організація робочого місця бортпровідника.
Вправи
1. Вивчення правил внутрішнього розпорядку.
2. Робота з прибиральним та побутовим обладнанням.
3. Використання прибиральної техніки при догляді за килимовими,
лінолеумними, паркетними, кахельними поверхнями.
4. Робота з побутовою технікою в каютах пасажирів, дотримання
правил експлуатації.
5. Догляд за побутовою технікою в каютах пасажирів.
6. Використання прибиральних засобів і матеріалів.
7. Облік матеріальних цінностей і звітність бортпровідника. Складання карток оснащення кают.
8. Прийом і передача обладнання і майна.
9. Дії бортпровідника у разі виникнення поломок чи пошкоджень обладнання та інвентарю в каютах пасажирів.
Тема 3. Підготовка судна до рейсу та розміщення пасажирів на
судні
Інструктаж щодо змісту занять, з правил підготовки пасажирських
приміщень до рейсу. Охорона праці та безпека при підготовці пасажирських приміщень на судні. Організація робочого місця бортпровідника.
Вправи
1. Підготовка житлових та громадських приміщень до прийому
пасажирів.
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2. Проведення санітарного огляду кают перед посадкою пасажирів.
3. Особиста підготовка робітників пасажирської служби до посадки.
4. Зустріч пасажирів та супроводження їх до кают різними способами.
5. Розміщення пасажирів в каюті бортпровідником.
6. Проведення первинного та додаткового інструктажу для пасажирів за правилами одягання та місцем знаходження рятувальних нагрудників, жилетів.
7. Ознайомлення пасажирів з видами послуг на судні (платними та
безплатними), харчуванням в каюті.
8. Розміщення та поповнення напоїв, фруктів, товарів в міні-барі.
9. Оформлення розрахунку за послуги.
10. Прийом особистої білизни пасажирів для прання та прасування.
11. Оформлення і здача звіту про зайнятість кают.
12. Дії бортпровідника при виявленні забутих або загублених речей.
Тема 4. Робота бортпровідника при виконанні різновидів прибирання приміщень судна
Інструктаж щодо змісту занять, правил охорони праці при різних видах прибирання пасажирських кают, комплектації та транспортуванні прибирального візка, роботі з миючими та дезінфікуючими засобами.
Вправи:
1. Особиста підготовка бортпровідника до прибирання кают.
2. Розташування на візку білизни, прибирального інвентарю, матеріалів та засобів.
3. Виконання щоденного ранкового прибирання кают пасажирів.
4. Виконання щоденного вечірнього прибирання кают пасажирів.
5. Виконання технологічних операцій прибиральних робіт у одно-,
двох- та багатокімнатних каютах.
6. Виконання генерального прибирання житлових кают пасажирів.
7. Проведення санітарного авралу на судні.
8. Робота бортпровідника з білизною, дотримання вимог.
9. Застилання і розстилання ліжка при різних видах прибирань.
10. Прибирання громадських приміщень, вестибюлів, коридорів, трапів на судні.
11. Догляд за різними поверхнями з використанням засобів для очищення, миття, дезінфекції.
12. Прибирання туалетних кімнат індивідуального та загального користування.
Тема 5. Дії бортпровідника при оголошенні тривог та евакуації
пасажирів
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Інструктаж пасажирів з попередження нещасних випадків при евакуації, з правил пересування пасажирів по судну під час тривог.
Вправи
1. Ознайомлення бортпровідником пасажирів з різними видами тривог, номерами шлюпок, їх розташуванням на судні, аварійними та запасними виходами на відкриті палуби з внутрішніх приміщень судна.
2. Проведення інструктажу з пасажирами з правил виходу з каюти
при пожежі, затопленні, заклинюванні дверей.
3. Підбір відповідного вогнегасника згідно з джерелом займання.
4. Використання ключових фраз бортпровідником при проведенні
тривог та евакуації пасажирів, демонстрація чітких розпоряджень для зменшення та уникнення паніки.
5. Використання при аварії демонстрації, жестів, привернення уваги
до місць розташування інструкцій, місць збору, рятувальних засобів або
шляхів евакуації, у випадку, коли голосовий зв’язок використовувати неможливо.
6. Управління пасажирами в коридорах, проходах, на трапах.
7. Виведення пасажирів з кают з необхідними речами у випадку аварійної ситуації та тривог, оголошених по судну.
8. Обхід житлових і громадських приміщень бортпровідником, перевірка відсутності людей при аварійних ситуаціях.
9. Одягання рятувального нагрудника.
10.Перевірка правильності одягання пасажирами рятувальних жилетів, нагрудників.
11.Супроводження пасажирів до місць збору.
12.Допомога безпорадним, дітям та людям похилого віку.
13.Проведення переклички пасажирів.
2. Виробнича практика
Тема 1. Ознайомлення з устаткуванням судна і організацією пасажирської (готельної) служби, охороною праці, пожежною безпекою,
діями в надзвичайних ситуаціях на судні
Ознайомлення з устаткуванням судна і організацією пасажирської
(готельної) служби, охороною праці, пожежною безпекою, діями в надзвичайних ситуаціях на судні.
Ознайомлення з розташуванням пасажирських приміщень на судні,
обладнанням. Ознайомлення з новітніми технологіями в роботі бортпровідника суднового, правилами внутрішнього розпорядку, системою матеріальної відповідальності, порядком отримання, використанням форменого одягу.
Тема 2. Інструктаж з охорони праці, пожежної безпеки, дій в надзвичайних ситуаціях на судні. Самостійне виконання робіт на робочому
місці бортпровідника суднового
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Інструктаж з питань охорони праці та пожежної безпеки пасажирської
(готельної) служби проводять працівники відповідних служб.
Інструктаж з охорони праці на робочому місці при самостійному виконанні робіт на робочому місці бортпровідника суднового. Виконання робіт, які передбачені кваліфікаційною характеристикою на робочому місці
бортпровідника суднового з дотриманням норм охорони праці.
Примітка
Детальна програма з виробничої практики розробляється кожним навчальним закладом окремо з урахуванням новітніх технологій, умов виробництва, за погодженням з підприємствами-замовниками кадрів (судноплавними компаніями) та затверджуються в установленому порядку.
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
1. Облік матеріальних цінностей і звітність бортпровідника. Складання
карток оснащення кают. Прийом і передача обладнання і майна.
2. Зустріч пасажирів, супроводження до кают, розміщення пасажирів в
каюті бортпровідником. Проведення первинного та додаткового інструктажу для пасажирів.
3. Надання додаткових послуг пасажирам на судні. Розміщення та поповнення напоїв, фруктів, товарів в міні-барі.
4. Робота з обладнанням, інвентарем, побутовою технікою в каютах пасажирів.
5. Робота з прибиральним обладнанням.
6. Догляд за килимовими, лінолеумними, паркетними, кахельними поверхнями.
7. Комплектація візка бортпровідника. Розташування на візку білизни,
прибирального інвентарю, матеріалів та засобів.
8. Робота бортпровідника з білизною, дотримання вимог до постільної
білизни, рушників.
9. Застилання і розстилання ліжка при різних видах прибирань.
10.Догляд за різними поверхнями з використанням засобів для очищення, миття, дезінфекції.
11.Виконання щоденного ранкового прибирання кают пасажирів.
12.Виконання щоденного вечірнього прибирання кают пасажирів.
13.Виконання генерального прибирання житлових кают пасажирів.
14.Виконання технологічних операцій прибиральних робіт у одно-,
двох- та багатокімнатних каютах.
15.Прибирання громадських приміщень, вестибюлів, коридорів, трапів
на судні.
16.Прибирання туалетних кімнат індивідуального та загального користування.
17.Проведення санітарного авралу на судні.
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18. Ознайомлення бортпровідником пасажирів з різними видами тривог,
номером шлюпки, розташуванням на судні, аварійними та запасними
виходами на відкриті палуби з внутрішніх приміщень судна.
19. Проведення інструктажу з пасажирами на випадок пожежі, затопленні, заклинюванні дверей, залишенні судна.
20. Дії бортпровідника при пожежі.
21. Дії бортпровідника при тривогах. Виведення пасажирів з кают з необхідними речами у випадку аварійної ситуації та тривог, оголошених
по судну.
22. Одягання рятувального нагрудника. Перевірка правильності одягання пасажирами рятувальних жилетів, нагрудників.
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КРИТЕРІЇ
кваліфікаційної атестації випускників
Професія: 5111 Бортпровідник судновий
Кваліфікація: Бортпровідник судновий
ЗНАЄ, РОЗУМІЄ:
1. Сучасний стан і перспективи розвитку судноплавства.
2. Види морських пасажирських перевезень, вимоги до сучасних пасажирських суден, умови комфорту і дискомфорту.
3. Основи підприємництва, маркетингу і менеджменту. Поняття бізнес-планування.
4. Основи інформаційних технологій в галузі.
5. Основи національного та міжнародного законодавства з судноплавства, нормативно-правові документи, інструкції щодо роботи на суднах
морського та річкового флоту. Міжнародна Конвенція про підготовку і дипломування моряків і несення вахти (STCW 78/95) з поправками. Міжнародна Конвенція по охороні людського життя на морі (SOLAS 74) з поправками. Міжнародна Конвенція по попередженню забруднення з суден
(MARPOL 73/78) з поправками. Міжнародний Кодекс з рятувальних засобів
(LSA). Міжнародний Кодекс з рятувальних засобів (LSA Code). Міжнародна Конвенція з пошуку та рятування на морі (SAR 79). МОП, Конвенції і
рекомендації про умови праці моряків.
6. Основи законодавства про працю, в тому числі іноземних судновласників.
7. Іноземну мову (одну, дві) в межах професійного спілкування.
8. Основи будови судна, розташування приміщень пасажирського судна.
9. Обладнання приміщень пасажирського судна.
10. Структуру пасажирської служби на судні, обов’язки робітників пасажирської служби, посадові обов’язки бортпровідника.
11. Правила внутрішнього розпорядку на судні.
12. Основи професійної етики та психології, індивідуальнопсихологічні особливості особистості, правила спілкування та поведінки з
пасажирами, етикет поведінки з пасажирами (в т.ч. з людьми з особливими
потребами).
13. Правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.
14. Різновиди прибиральної техніки, правила використання технічних
засобів та матеріалів, що застосовуються при прибиранні та обслуговуванні
приміщень.
15. Санітарні вимоги до утримання закріплених за бортпровідником
кают.
16. Місця розміщення індивідуальних рятувальних засобів в каютах пасажирів та правила одягання нагрудників.
17. Контроль за станом і наявністю належної кількості рятувальних нагрудників у пасажирських каютах.
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18. Правила підготовки пасажирських приміщень до прийому пасажирів.
19. Обов’язки бортпровідників при розміщенні пасажирів в каютах.
20. Види послуг на судні, порядок надання послуг, розрахунок за послуги.
21. Технологію прибирання пасажирських кают; види застилання ліжка,
правила заміни постільної білизни в каютах пасажирів, правила обміну білизни.
22. Основні процедури, пов’язані з охороною навколишнього середовища. Правила сортування та переробки сміття.
23. Технологію прибирання громадських приміщень, вестибюлів, коридорів, трапів, туалетних кімнат загального користування.
24. Обов’язки бортпровідника при виявленні забутих або загублених
речей.
25. Місця розташування рятувальних шлюпок і плотів; шляхи евакуації
пасажирів, передбачених Розкладом по тривогах.
26. Сигнали тривог та дії бортпровідника по тривогах.
27. Обов’язки бортпровідника в екстремальних ситуаціях.
28. Ключові фрази при проведенні тривог та евакуації пасажирів.
29. Правила управління неорганізованими масами людей в кризових ситуаціях з урахуванням особливостей поведінки людини.
30. Правила поведінки в рятувальних шлюпках, плотах, виживання на
морі у випадку залишення судна.
31. Види санітарних обробок приміщень судна.
32. Набір та призначення ліків в медичній аптечці.
33. Правила надання першої медичної допомоги.
34. Заходи і плани дій при надзвичайних і непередбачених обставинах.
35. Методи розпізнавання і виявлення зброї, небезпечних речовин і
пристроїв.
36. Ознаки щодо розпізнання людей (без утиску прав), що
представляють потенційні загрози безпеці.
37. Засоби, що використовуються, щоб обійти заходи з охорони судна.
ВМІЄ:
1. Визначати поняття підприємництва, функції і принципи маркетингової діяльності, методи управління персоналом.
2. Самостійно здійснювати працевлаштування в сучасних умовах ринку праці.
3. Спілкуватися іноземною мовою.
4. Визначати характер та тип темпераменту пасажира, туриста судна;
орієнтуватися у складній психологічній ситуації, створювати основу гармонійного спілкування.
5. Виконанувати правила та вимоги охорони праці, виробничої санітарії та особистої гігієни.
6. Безпечно користуватись прибиральною та побутовою технікою.
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7. Утримувати каюти пасажирів в чистоті та належному санітарному
стані; виконувати всі види прибирань та санітарну обробку приміщень.
8. Подавати заявку на ремонт несправного обладнання.
9. Оформляти та здавати звіт про зайнятість кают пасажирів.
10.Здійснювати зміну постільної білизни і рушників, перевіряти якість
білизни, надавати послуги прання і прасування особистої білизни пасажирів.
11.Комплектувати візок бортпровідника прибиральними матеріалами,
білизною, інвентарем.
12.Приймати та виконувати замовлення пасажирів на подачу в каюти
напоїв та харчування; укладати напої та продовольчі товари в міні-барі.
13.Проводити інструктаж з пасажирами з правил одягання нагрудників,
місць знаходження колективних рятувальних засобів на судні, запасних та
аварійних виходів.
14.Забезпечувати своєчасне задраювання ілюмінаторів в каютах при
штормовому попередженні та при надзвичайних ситуаціях.
15.Надавати необхідну допомогу пасажирам, які страждають на морську хворобу, викликати лікаря.
16.Проводити інструктаж пасажирів з правил пересування під час тривог та попередження нещасних випадків при евакуації.
17.Супроводжувати пасажирів до місць збору при оголошенні тривог.
Спілкуватись з пасажирами у випадку аварійних ситуацій.
18.Надавати допомогу пасажирам, які потребують особливої уваги при
евакуації.
19. Одягати рятувальний жилет.
20. Одягати та використовувати гідрокостюм.
21. Здійснити безпечний стрибок з висоти у воду.
22. Повернути до вихідного положення перекинутий рятувальний
пліт, знаходячись в рятувальному жилеті.
23. Плавати в одягненому жилеті.
24. Утримуватись на воді у рятувальному жилеті.
25. Утримуватись на воді без рятувального жилету.
26. Здійснити посадку до рятувального засобу з судна/води, знаходячись в рятувальному жилеті.
27. Здійснити основні дії при посадці у рятувальний засіб, підвищуючи шанси виживання.
28. Поставити плавучий якір.
29. Користуватись обладнанням рятувального засобу.
30. Користуватись засобами, що визначають місце розташування рятувального плоту, шлюпки.
31. Вжити заходи щодо безпеки персоналу та судна, правильно використовувати засоби для боротьби з вогнем.
32. Вжити відповідні заходи при нещасному випадку до прибуття
особи, що володіє навичками надання першої медичної допомоги або відповідальної особи за надання медичної допомоги на борту судна.
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33. Справлятися з надзвичайними ситуаціями.
34. Вживати заходи щодо попередження забруднення моря.
35. Розуміти накази та бути зрозумілим для інших, згідно з обов'язками на судні.
36.
Підтримувати нормальні взаємовідносини між людьми на борту
судна.
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