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Загальні положення 

 

Державний стандарт професійно-технічної освіти  для підготовки 

(підвищення кваліфікації, перепідготовки) робітників з професії 7241 

«Електрик судновий» (кваліфікація  електрик судновий II і  I класів) 

розроблено відповідно до статті 32 Закону України «Про професійно-технічну 

освіту» та Методики розроблення державних стандартів професійно-технічної 

освіти з конкретних робітничих професій, затвердженої  наказом Міністерства 

освіти і науки України від 15 травня 2013 року № 511, зареєстрованої в 

Міністерстві юстиції України 29 травня 2013 року  за № 832/23364,    є 

обов’язковим для виконання всіма професійно-технічними навчальними 

закладами, підприємствами, установами та організаціями, що здійснюють (або 

забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації, перепідготовки) 

кваліфікованих робітників незалежно від їх підпорядкування та форми 

власності. 

У професійно-технічних навчальних закладах другого та третього  

атестаційних рівнів тривалість професійного навчання  з професії  «Електрик  

судновий» другого класу становить 1013 години, «Електрик  судновий» 

першого класу – 466 годин. 

У професійно-технічних навчальних закладах другого та третього 

атестаційних рівнів тривалість первинної професійної підготовки  

встановлюється відповідно до рівня кваліфікації, якої набуває учень, 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 за рахунок 

виключення раніше вивченого матеріалу за наявності в слухача документа про 

присвоєння робітничої професії. 

У разі необхідності зазначені строки навчання можуть бути продовжені за 

рахунок включення додаткового навчального матеріалу (варіативного 

компоненту) відповідно до вимог сучасного виробництва, конкретного 

робочого місця, замовників робітничих кадрів тощо. 

Типовим навчальним планом передбачено резерв часу для вивчення 

предметів, що обираються навчальним закладом за потребою ринку праці 

(«Техніка пошуку роботи», «Ділова етика і культура спілкування», «Основи 

енергоефективності» тощо). 

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника складена на основі 

кваліфікаційної характеристики  з професії 7241 «Електрик  судновий»  

(Випуск № 67 «Водний транспорт», Розділ № 2 «Морський транспорт» 

Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, 

затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 10.12.2001 р.       

№ 863 зі змінами, затвердженими наказом Міністерства інфраструктури 

України від 20.11.2013 р. № 938), досягнень науки і техніки, впровадження 

сучасних технологічних процесів, передових методів праці, врахування 

регіональних особливостей  галузі,  вимог Міжнародних конвенцій, потреб 

роботодавців  і  містить  вимоги  до рівня знань, умінь і навичок.  
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Державний стандарт професійно-технічної освіти з підготовки 

(підвищення кваліфікації, перепідготовки) кваліфікованих робітників за  

професією «Електрик судновий» враховує сучасні вимоги й рекомендації 

Міжнародних конвенцій  і національних стандартів з мореплавання:  

Міжнародної  конвенції з охорони людського життя на морі  (SOLAS-

74), далі Конвенція SOLAS-74; 

Міжнародної Конвенції по запобіганню забруднення з суден 

(МАRPОL-73/78), далі Конвенція МАRPОL-73/78; 

Міжнародної конвенції з підготовки та дипломування моряків і несення 

вахти (ПДНВ-78, з поправками). 

Крім основних вимог до рівня знань, умінь і навичок, до кваліфікаційних 

характеристик включено вимоги, передбачені пунктом             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 в навчальних майстернях, 

лабораторіях, на навчально-виробничих дільницях та/або безпосередньо на 

робочих місцях підприємств. 

Обсяг навчального часу на обов’язкову компоненту змісту професійно-

технічної освіти не може перевищувати 80 % загального фонду навчального 

часу, відповідно варіативний компонент – близько 20 %. 

Навчальний час учня, слухача визначається обліковими одиницями часу, 

передбаченого для виконання навчальних програм професійно-технічної 

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 з 

законодавством. 

Професійно-технічні навчальні заклади, органи управління освітою, 

засновники  організують 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 або підвищення кваліфікації  

робітників професійно-технічним навчальним закладом може здійснюватися 

вхідний  контроль знань, умінь та навичок у порядку, визначеному 

центральним органом виконавчої влади,  що забезпечує формування 
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державної політики у сфері освіти, за погодженням із заціквленими 

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, установами 

та організаціями відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик, 

критеріїв оцінювання. 

Випускнику професійно-технічного навчального закладу другого та 

третього  атестаційних рівнів, якому присвоєно освітньо-кваліфікаційний 

рівень «кваліфікований робітник», видається диплом.  

Особі, яка опанувала курс професійно-технічного навчання й успішно 

пройшла кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний 

рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного розряду та 

видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації. 

Зразки диплома кваліфікованого робітника та свідоцтва про присвоєння 

(підвищення) робітничої кваліфікації затверджені постановою Кабінету 

Міністрів України від 09 серпня 2001 року № 979 «Про затвердження зразків 

документів про професійно-технічну освіту». 

Особам, які достроково випускаються з професійно-технічного 

навчального закладу та за результатами проміжної кваліфікаційної атестації їм 

присвоєна відповідна робітнича кваліфікація, видається свідоцтво про 

присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації державного зразка.  

Працевлаштування осіб, які навчалися за державним замовленням, 

проводиться за професією  електрик судновий.  
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Освітньо-кваліфікаційна характеристика 

випускника професійно-технічного навчального закладу 

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) 

підготовку (підвищення кваліфікації, перепідготовку) кваліфікованих 

робітників) 

 

1. Професія -  7241  Електрик судновий 
                                            (код, назва професії) 

2. Кваліфікація -  Електрик судновий другого класу______ 
                  (рівень кваліфікації-розряд, клас, категорія) 

 

 3.  Кваліфікаційні вимоги  

Повинен знати:  

 основи будови судна;  

 призначення,  будову й дію головних енергетичних установок, 

допоміжних механізмів;  

 правила технічної експлуатації, обслуговування й ремонт суднового 

електроустаткування; 

  електроматерiалознавство;   

 основи електротехніки, електровимірів та електроніки;  

 будову й принцип дії основних електронних приладів;  

 системи розподілу електроенергії на суднах;  

 призначення, будову й принцип дії суднових електростанцій і мереж, 

суднових електричних машин і апаратів, суднових акумуляторів, 

суднових приладiв керування й контролю;  

 основи будови й принцип дії елементiв автоматики та їх застосування в 

схемах автоматизації суднового електроустаткування;  

 призначення й будову освітлювальної електроустановчої арматури, 

пускорегулюючої  та  захисної апаратури;  

 призначення, принципову будову і дію суднових електроприводів і 

суднових гребних електричних установок;  

 схеми керування електроприводами стернових, якірно-швартовних, 

вантажних пристроїв, механізмів машинного відділення;  

 призначення суднової сигналізації й внутрішньосуднового зв’язку;  

 основи слюсарної справи;  

 англійську мову в межах, достатніх для розуміння команд та 

спілкування з іншими членами екіпажу в межах виконання обов’язків. 

 

Повинен уміти: 

 виконувати обов’язки стосовно несення вахти у машинному відділенні; 

 брати участь у несенні вахти згідно із судновим розкладом з 

обов’язковим взаєморозумінням команд морської специфіки; 

 брати участь у технічному обслуговуванні, профілактичному й 

поточному ремонті суднового електроустаткування, забезпечувати його 

безперервну роботу; 
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 усувати несправності в роботі суднових електричних машин, суднової 

електричної апаратури, приладів суднової сигналізації, освітлювальної 

арматури, електронагрівальних приладів тощо; 

 виконувати основні слюсарні роботи; 

 додержуватись правил та норм охорони праці, протипожежного захисту, 

особистої гігієни та охорони навколишнього середовища, правил 

поведінки на судні та виробничої дисципліни; 

 виконувати вимоги техніки безпеки та дії під час аварії. 

 

4. Загальнопрофесійні вимоги 

Повинен: 

а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;  

б) додержуватись норм технологічного процесу; 

в) не допускати браку в роботі; 

г) знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й 

навколишнього природного середовища,  додержуватися норм, методів і 

прийомів безпечного ведення робіт; 

ґ)  використовувати в разі необхідності засоби попередження й усунення 

природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, водотечі тощо); 

д)  знати основи інформаційних технологій; 

е) знати основи  економіки в галузі водного транспорту, основи трудового 

законодавства; 

є) знати і виконувати  основні види  слюсарних та електромогтажних 

робіт; 

ж) знати електротехніку, електроматеріалознавство,  читання креслень;  

з) основи національного та міжнародного законодавства з судноплавства; 

і) основи підприємництва і підприємницької діяльності. 
 

5.  Вимоги до освітнього рівня 

5.1.  Осіб, які вступають на навчання. 

Базова або повна загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи. 

5.2.  Осіб, які закінчили навчання. 

Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта в 

професійно-технічних навчальних закладах другого, третього атестаційних 

рівнів. 

 

6.  Сфера професійного використання випускника – водний транспорт. 
 

7.  Специфічні вимоги 
  Вік: після закінчення навчання не менше 18 років. 

Стать: чоловіча, жіноча. 

Медичні обмеження  щодо придатності осіб за станом здоров’я для 

роботи на водному транспорті. 
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Типовий навчальний план 

                                               

      Професія: 7241  Електрик судновий  
            (код, назва професії) 

                     Кваліфікація: електрик судновий  другого класу 
              (рівень кваліфікації-розряд, клас, категорія) 

          Загальний фонд навчального часу 1013 годин 

№ 

з/п 
Навчальні предмети 

Кількість годин 
Всього З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 Загальнопрофесійна підготовка 74 6 

1.1 Основи правових знань 17  

1.2 Основи  галузевої  економіки і підприємництва 17  

1.3 Правила дорожнього руху  8  

1.4 Інформаційні технології  17 6 

1.5 Резерв часу 15  

2 Професійно-теоретична підготовка 426 91 

2.1 Електрообладнання суден та його експлуатація 123 22 

2.2 Суднові енергетичні установки та допоміжні 

механізми  машинного відділення  

30 4 

2.3 Автоматичні системи управління енергетичною 

установкою 

40 4 

2.4 Електротехніка   30 8 

2.5 Будова суден 34 4 

2.6 Техніка особистого виживання, боротьба   з 

пожежею, перша медична допомога, 

персональна безпека й суспільні обов'язки 

51 17 

2.7 Міжнародні морські нормативні документи 17  

2.8 Читання креслень 17 7 

2.9 Електроматеріалознавство 17 2 

2.10 Англійська мова за професійним спрямуванням 27 17 

2.11 Основи екології 10  

2.12 Охорона праці 30 6 

3 Професійно-практична підготовка 506  

3.1 Виробниче навчання  156  

3.2 Виробнича  практика  350  

4 Консультації 30  

5 Державна кваліфікаційна атестація (або 

проміжна (поетапна) кваліфікаційна 

атестація при продовженні навчання) 

7  

6 Загальний обсяг навчального часу (без п.4 ) 1013 97 
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Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень для підготовки 

кваліфікованих робітників за професією “Електрик судновий” 

1. Кабінети 

 Електротехніки  

 Електрообладнання суден 

 Будови  суден 

 Інформаційних технологій 

 Матеріалознавства  

 Охорони праці 

 Англійської мови 

 Рятувальних засобів 

 Протипожежної безпеки 

 Надання першої медичної допомоги 

  

2.    Лабораторії 
 Електротехніки  та електрообладнання суден  

 

3.     Майстерні 
  Електромонтажна 
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Загальнопрофесійна підготовка 

Типова навчальна програма 

з предмета “Основи правових знань” 
 

№ 

з/п 
Теми 

Кількість годин 

Всього 

З них на  

лабораторно-

практичні  

роботи 

1 Правосоціальна цінність - складова частина 

загальнолюдської культури 

2  

2 Конституційні основи України 4  

3 Правові основи професійно-технічної освіти 1  

4 Цивільне право і відносини, що ним 

регулюються 

1  

5 Господарство і право 1  

6 Морське право 3  

7 Захист господарських прав та інтересів. 

Розгляд господарських спорів 

1  

8 Праця, закон і ми 1  

9 Адміністративний проступок і 

адміністративна відповідальність 

1  

10 Злочин і покарання 1  

11 Правова охорона природи. Охорона природи - 

невід'ємна умова сталого економічного та 

соціального розвитку України 

1  

 Усього годин: 17  

 
 

Тема 1. Правосоціальна цінність - складова частина загальнолюдської 

культури 

Право у житті кожного з нас. Правоцінність - одна із засад державного і 

суспільного життя. Принципи права - його провідні основоположні ідеї. 

Поняття правосвідомості як регулятора правомірної поведінки, чинника 

зміцнення правопорядку і законності. 

Загальна характеристика держави. Держава і громадянське суспільство. 

Засади правової держави: повне народовладдя; верховенство права; полі-

тичний, економічний та ідеологічний плюралізм; розподіл державної влади на 

законодавчу, виконавчу і судову; забезпечення прав людини. Значення 

правосвідомості і правової культури у побудові правової держави. 

 

Тема 2. Конституційні основи України 

Визначення державного (конституційного) права. Поняття Конституції як 

Основного Закону держави. Загальні засади Основного Закону України. 

Україна - суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава. 

Державні символи України. 
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Громадянин і держава. Поняття громадянства в Україні. Правове 

становище громадян України, їхня рівноправність. Права осіб, які належать до 

національних меншин, — невід'ємна частина загальновизнаних прав людини. 

Гарантування громадянам України права на національно-культурні надбання 

та мову. 

Основні особисті, соціально-економічні, культурні та політичні права і 

свободи громадян України. 

Особисті права і свободи громадян: право кожної людини на життя, на 

повагу до гідності, на свободу та особисту недоторканність; недоторканність 

житла кожного; таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та 

іншої кореспонденції, право на захист від втручання в особисте і сімейне 

життя тощо. Соціально-економічні та культурні права і свободи громадян: 

право приватної власності; право на підприємницьку діяльність; право 

користуватися об'єктами права державної та комунальної власності; право на 

освіту; право на працю; право на соціальний захист у разі повної, часткової 

або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з 

незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, 

передбачених законом та ін. Політичні права і свободи громадян: право брати  

участь в управлінні державними справами; право на свободу об’єднання у 

політичні партії та громадські організації тощо. Єдність  прав і обов'язків 

громадян. Вільність і рівність усіх людей  у захисті  своєї гідності і прав. 

Невідчужуваність і невід'ємність прав і свобод людини. 

 

Тема З. Правові основи професійно-технічної освіти 

Законодавство України про освіту та його завдання. 

Закон України «Про освіту» від 23 березня 1996 р. Право громадян на 

освіту. Основні принципи освіти. Державна політика в галузі освіти 

Професійно-технічна освіта - невід'ємна складова частина освіти України. 

Закон України «Про професійно-технічну освіту» від 10 лютого 1998 р. та 

його завдання. Мета професійно-технічної освіти. Права, обов’язки та 

відповідальність учнів, слухачів професійно-технічного навчального закладу. 

Особливий соціальний захист учнів, слухачів професійно-технічних 

навчальних закладів, документи про професійно-технічну освіту. 

 

Тема 4. Цивільне право і відносини, що ним регулюються 

Поняття цивільного права України. Цивільне законодавство. Цивільні 

правовідносини та їх регулювання. Суб’єкти цивільних правовідносин. 

Юридичні особи. Об’єкти цивільних правовідносин. 

Право власності. Захист права власності. 

Поняття, зміст і принципи приватизації. 

Цивільно-правові угоди. Поняття, види та форми угод. Договір як різновид 

угоди. Договірні зобов’язання. Окремі види зобов’язань. 

 

 

Тема 5.  Господарство і право 

Поняття господарського права та його роль у регулюванні господарських 

відносин. Система господарського права. Господарське законодавство, 
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господарські правовідносини. Суб’єкти господарського права. Правове 

становище господарських організацій. Правове становище підприємств і 

об’єднань. 

Правові основи приватизації державних підприємств. Правове становище 

кооперативів, господарських товариств, господарських об’єднань. Правовий 

режим майна господарських організацій. Зобов’язання у господарському 

праві. Господарський договір. Основні типи і види господарського договору. 

Зміст і порядок укладання господарських договорів. 

Підприємництво в Україні. Законодавство про підприємницьку діяльність. 

Поняття підприємництва. Обмеження у здійсненні підприємницької 

діяльності. Державна реєстрація підприємництва. Припинення 

підприємницької діяльності. 

Відповідальність у господарських відносинах. Види відповідальності за 

порушення господарського законодавства. 

   Правове регулювання неспроможності, банкрутства суб’єктів під-

приємницької діяльності. 

Правове регулювання окремих галузей господарства. Правове регулювання 

промисловості.  Правове регулювання господарських відносин у капітальному 

будівництві. Правове регулювання господарських відносин у сфері 

транспорту. Правове регулювання господарської діяльності у сільському 

господарстві. 

Правове регулювання господарських відносин у галузі торгівлі, побутового 

обслуговування та громадського харчування. 

 

Тема 6.  Морське право 

 Поняття та система морського права. Відносини, що регулюються 

морським правом. Джерела морського права України. Нормативні акти по 

морському праву. Кодекс торговельного мореплавства України. Поняття 

сучасного міжнародного морського права. Принципи міжнародного морського 

права. 

 Поняття правового статусу та режиму використання морських просторів. 

Морські простори, що входять до складу території держави. Морські 

простори, що не входять в склад території держави. Особливості правової 

класифікації моря. Класифікація закритих морів. Правовий статус 

використання внутрішніх вод. Статус та режим використання територіальних 

вод.  

 

Тема 7. Захист господарських прав та інтересів. Розгляд господарських 

спорів 

     Загальні положення. Органи, що вирішують господарські спори. Закони, 

які використовуються при розв'язанні господарських спорів Доарбітражне 

врегулювання господарських спорів. Порушення справ в арбітражному суді. 

Учасники арбітражного процесу. Подання позову. Вирішення господарських 

спорів. 

 

Тема 8.  Праця, закон і ми 
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    Загальна харктеристика трудового права України. Трудовий договір. 

Робочий час і час відпочинку. Заробітна плата. 

Трудова дисципліна. Матеріальна відповідальність робітників і службовців 

за шкоду, заподіяну підприємству, організації. 

 

Тема 9.  Адміністративний проступок і адміністративна відповідальність 

    Визначення та загальні положення адміністративного права. Поняття та 

організація державного управління. Роль адміністративного права у 

регулюванні відносин у сфері державного управління. Поняття 

адміністративного правопорушення і адміністративної відповідальності. 

 

Тема 10. Злочин і покарання 

     Поняття кримінального права. Загальні положення кримінального права. 

Злочин та інші правопорушення. 

     Поняття та підстави кримінальної відповідальності. Кримінальна 

відповідальність неповнолітніх.  

 

Тема 11. Правова охорона природи. Охорона природи - невід'ємна умова 

сталого економічного та соціального розвитку України 

     Екологічне право та його роль у регулюванні системи «природа- людина 

- суспільство». Основні принципи охорони навколишнього середовища. 

     Знання закону - важлива умова попередження екологічних право-

порушень, збереження природи.  
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Типова навчальна програма з предмета 

“Основи галузевої економіки і підприємництва”  

 

№ 

з/п 
Теми 

Кількість годин 

Всього 

З них на  

лабораторно-

практичні  

роботи 

1 Предмет, метод і завдання економіки галузі 1  

2 Морський транспорт, як галузь матеріального 

виробництва 

1  

3 Динаміка і структура перевезень вантажу               

морським транспортом 

1  

4 Завдання і зміст плану перевезення вантажу 1  

5 Перспективи розвитку транспортного флоту                          

і морських портів 

2  

6 Матеріально-технічна база морського                      

транспорту 

2  

7 Кадри, продуктивність праці, організація             

заробітної плати і підприємництва 

2  

8 Основні виробничі фонди галузі 1  

9 Собівартість перевезень 2  

10 Інвестиції і капіталовкладення в галузь 1  

11 Основи підприємництва та підприємливості 3  

 Усього годин: 17  

 
 

 

Тема 1. Предмет, методи і завдання економіки галузі 
Мета вивчення курсу. Предмет, методи галузевої економіки. Зміст курсу і 

його взаємодія з іншими дисциплінами. 

 

Тема 2.  Морський транспорт як галузь матеріального виробництва 

Поняття галузі. Роль транспорту в економіці України. Загальна 

характеристика морського транспорту. Особливості транспорту як галузі 

матеріального виробництва. 

 

Тема 3.  Динаміка і структура перевезень вантажу морським транспортом 

 Поняття структури перевезень вантажу морським транспортом. 

Структура перевезень вантажу. Динаміка перевезень вантажу та їх аналіз. 

 

Тема 4.  Завдання і зміст плану перевезень вантажу 

Поняття плану перевезень вантажу. Планування перевезення вантажу. 

Завдання і зміст плану перевезень вантажу. 
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Тема 5.  Перспективи розвитку транспортного флоту і морських портів 
Основні напрямки розвитку транспортного флоту, морських портів, 

судноремонтних заводів, залізничного господарства, баз технічного 

обслуговування флоту. Основи організації управління морським транспортом. 

 

Тема 6.  Матеріально-технічна база морського транспорту 

Структура і взаємодія елементів матеріально-технічної бази. 

Характеристика структури матеріально-технічної бази морського транспорту. 

Характеристика елементів матеріально-технічної бази морського транспорту. 

Особливості матеріально-технічного забезпечення.  

 

Тема 7. Кадри, продуктивність праці, організація заробітної плати і 

підприємництва 

Склад і структура кадрів морських портів. Продуктивність праці: поняття 

і методи виміру продуктивності праці. Організація заробітної плати. 

Особливості оплати праці в галузі. Закони України «Про оплату праці», «Про  

підприємництво». 

 

Тема 8.  Основні виробничі фонди галузі 

Економічна сутність і склад основних фондів. Класифікація основних 

фондів. Структура. Облік і оцінка. Зношування і амортизація. Види 

зношування. Показники використання основних фондів. 

 

Тема 9.  Собівартість перевезень 

Поняття собівартості перевезень. Види собівартості. Групування витрат 

по економічним елементам і калькуляційним статтям витрат. Поняття 

кошторису виробництва. Розрахунок собівартості перевезень. 

 

Тема 10.  Інвестиції  і капіталовкладення в галузь 

Сутність інвестицій. Класифікація капітальних вкладень. Види структур 

капітальних вкладень. Методика визначення економічної ефективності 

інвестиції для галузі. 

 

Тема 11. Основи підприємництва та підприємливості 

 Види підприємницької діяльності. Державна реєстрація підприємницької 

діяльності – види. Процедури. Звітність суб’єкта підприємницької діяльності. 

Бізнес-план підприємства: структура, етапи реалізації.  
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Типова навчальна програма з предмета 

“Правила дорожнього руху ” 

 

№ 

з/п 
Теми 

Кількість годин 

Всього 

З них на  

лабораторно-

практичні  

роботи 

1 Загальні  положення, терміни і визначення 1  

2 Обов’язки і  права пішоходів і пасажирів 1  

3 Вимоги до водіїв мопедів, велосипедів 1  

4 Регулювання дорожнього руху 1  

5 Рух транспорту і безпека пішоходів і пасажирів 1  

6 Особливі умови руху 1  

7* Надання першої медичної  допомоги під час                      

дорожньо-транспортних подій 

1  

8 Відповідальність за порушення правил             

дорожнього руху 

1  

 Усього годи: 8  

 

 

Тема 1. Загальні положення, терміни і визначення 

Закон України «Про дорожній рух», Правила дорожнього руху, як 

правова основа дорожнього руху, яка має ціль створення безпечних умов для 

його учасників. 

Закон України «Про дорожній  рух» про порядок навчання різних груп 

населення Правилам дорожнього руху. 

Аналіз дорожньо-транспортних подій в Україні та  причини їх  

виникнення. 

Загальна структура і основні вимоги Правил дорожнього руху. 

Порядок введення обмежень в дорожньому русі, відповідність обмежень, 

інструкцій і інших нормативних актів вимогам Правил дорожнього руху. 

Терміни і визначення, які містять Правила дорожнього руху. 

 

Тема 2. Обов’язки і права пішоходів і пасажирів 
Порядок руху пішоходів в населених пунктах. 

Особливості руху пішоходів, які переносять важкі предмети, або осіб, які 

пересуваються в інвалідних візках без двигуна, ведуть велосипед, мопед або 

мотоцикл, везуть санчата, тачки тощо.  

Порядок руху пішоходів за межами населених пунктів. 

Рух пішоходів в темну пору доби і в умовах недостатньої видимості. 

Рух дорогою організованих груп людей. 

Особливості руху організованих груп дітей. 

Пішохідний перехід. Порядок  переходу проїжджої частини дороги. 

 Дії пішоходів у випадку наближення транспортного засобу з увімкненим 

мигаючим маячком і спеціальним звуковим сигналом. 

Дії пішоходів у випадку причетності до дорожньо-транспортної події. 
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Поведінка пасажирів на зупинках маршрутного транспорту. 

Правила посадки та висадки. 

Права та обов’язки пасажирів під час користування транспортними  

засобами. 

Дії пасажирів на випадок дорожньо-транспортної події. 
 

Тема 3. Вимоги до водіїв мопедів, велосипедів, осіб, які керують гужовим 

транспортом і погоничів тварин 

Віковий ценз і вимоги до водіїв велосипедів, мопедів, гужового 

транспорту та погоничів тварин. Технічний стан та обладнання вказаних 

транспортних засобів. 

Розміщення транспортних засобів на проїжджій частині. 

Правила використання велосипедної доріжки.  

Небезпечні наслідки порушення вимог до руху велосипедів, мопедів. 

 

Тема 4. Регулювання дорожнього руху 

Дорожні знаки і їх значення в загальній системі організації дорожнього 

руху, їх класифікація.  

Дорожня розмітка і її значення в загальній системі організації дорожнього 

руху, класифікація розмітки. 

Дорожнє обладнання як допоміжний засіб забезпечення регулювання  

дорожнього руху на небезпечних ділянках шляху.  

Типи світлофорів. Значення сигналів світлофору. Світлофори, які 

регулюють рух пішоходів. 

Значення сигналів регулювальника:  

1. Руки,  витягнуті в сторони, опущені або права рука зігнута перед 

грудьми. 

2. Права рука витягнута вперед. 

3. Рука піднята вверх. 

4. Інші сигнали регулювальника. 

Перевага сигналів регулювальника над сигналами світлофора, дорожніми 

знаками і  розміткою. 
 

Тема 5. Рух транспорту і безпека пішоходів та пасажирів 

Правосторонній рух транспорту. Рух у декілька рядів. Взаємна увага – 

умова безпеки руху. 

Види і призначення попереджувальних сигналів. Правила  подачі сигналів 

світловими покажчиками або рукою. Небезпечні наслідки порушення правил 

показу попереджувальних сигналів. 

Швидкість руху, дистанція та інтервал. 

Поняття про гальмівний шлях: чинники, які впливають на величину 

гальмівного шляху. 

Види перехрестя. Порядок руху на перехресті. Зупинка і стоянка. 
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Тема 6. Особливі умови руху 

Перевезення пасажирів під час буксирування транспортних засобів. 

Навчальна їзда. Умови, за яких дозволяється навчальна їзда.  

Початкове навчання водінню транспортних засобів. Навчальна їзда на 

шляхах. 

Рух в житловій зоні. Перевага пішоходів під час руху в житловій зоні. 

Автомагістралі та шляхи для автомобілів, їх основна відмінність. Рух по 

автомагістралях і шляхах для автомобілів.  

Основні відмінності гірських шляхів і стрімчастих спусків. Вимоги 

правил щодо руху на гірських шляхах і стрімчастих спусках. 

 

Тема 7*. Надання першої медичної допомоги під час дорожньо-

транспортних подій 

Визначення і невчасне припинення дії травмуючого фактору, визволення 

потерпілого з транспортного засобу. Надання першої медичної допомоги. 

Правила і засоби переносу потерпілого. Правила і засоби транспортування 

потерпілого на різних видах транспортних засобів. 

* - пропонується викладання цієї теми кваліфікованим медичним 

працівником. 

 

Тема 8.  Відповідальність за порушення правил дорожнього руху 

Соціально-економічні і правові наслідки дорожньо-транспортних подій і 

порушень Правил дорожнього руху. 

Поняття і види адміністративних порушень.  Кримінальна 

відповідальність. Відповідальність за заподіяні матеріальні збитки в природі. 
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Типова навчальна програма з предмета 

“Інформаційні технології ” 
 

№ 

з/п 
Теми 

Кількість годин 

Всього 

З них на  

лабораторно-

практичні  

роботи 

1 Інформація та інформаційні технології 2  

2 Системи управління на основі 

комп’ютерних технологій  на судні 

10 4 

3 Робота на основі комп’ютерних технологій 5 2 

 Усього годин: 17 6 
 

Тема 1.  Інформація та інформаційні технології 

Поняття про інформацію та інформаційні технології. Основні положення 

розвитку інформаційних технологій. Сховища даних. WAP- технології. 

Цифрові технології. 
 

Тема 2.  Системи управління на основі комп’ютерних технологій на судні 

Загальні відомості про систему управління автоматизованим 

обладнанням: електродвигунами, приводами, механізмами, виробничою 

установкою, лінією, електроустаткуванням. Визначення та принцип будови 

автоматизованих систем. 

Пристрої зв’язку з об’єктами управління та їх класифікація за 

призначенням 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, повітряний. 

Засоби надання інформації різними датчиками та пристроями зв’язку з 

об’єктами управління. 

Поняття про пристрої перетворення інформації (ЦАП, АЦП). 

Види управління: ручне, автоматизоване, автоматичне. 

Рівні управління технологічними установками, комплексом 

технологічних апаратів чи машин, технологічними ділянками. Основні функції 

персонального  комп’ютера на кожному рівні управління. 
 

Тема 3.  Робота на основі комп’ютерних технологій 

Будова персонального комп’ютера. Сервісні програми. Архіватори. 

Основи мережних систем. Мережі на основі персонального комп’ютера. 

Локальні й глобальні мережі. 

Загальні відомості про Internet, електронну пошту та телеконференції. 

Проблеми обміну інформацією. Передача інформації на відстань і 

безпека каналів зв’язку. 

Використання комп’ютерних технологій у роботі відділеннь судна при 

несенні вахтового чергування електрика суднового. 
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Професійно-теоретична підготовка 

Типова навчальна програма  з предмета 

“Електрообладнання суден та його експлуатація” 

 

№ 

з/п 

 

Теми 

Кількість годин 
Всього З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 Вступ     1  

2 Електричні машини постійного струму 6 2 

3 Електричні машини змінного струму 6 2 

4 Суднові трансформатори 2  

5 Суднові електричні мережі 6  

6 Суднові електричні станції 6 2 

7 Електровимірювальні прилади та електричні 

виміри 

8 2 

8 Акумулятори, суднова сигналізація і зв’язок 8 2 

9 Суднове електричне освітлення і нагрівальні 

прилади 

12 4 

10 Апаратура управління електроприводами 20 2 

11 Електроприводи суднових допоміжніх механізмів 

і їх експлуатація 

18 2 

12 Схеми суднових електроприводів 20 4 

13 Правила  технічної експлуатації 

електрообладнання суден,  електробезпека 

10  

 Усього годин: 123 22 

 

Тема 1.  Вступ 

 Розвиток електротехніки як науки. Видатний вклад учених у розвиток 

електротехніки. Етапи розвитку електрифікації країни і роль вітчизняної 

науки. Переваги електрики над іншими видами енергії. Електричні станції 

(теплові, атомні, гідроенергетичні), їх коротка характеристика. 

  Рівень електрифікації сучасних суден. Сучасні установки для отримання 

електроенергії на суднах. Регістр України і його роль у забезпеченні безпеки 

суднового обладнання. Загальні класифікаційні вимоги до суднового 

електрообладнання. 

 

 Тема 2.  Електричні машини постійного струму 

Устрій і принцип дії машин постійного струму. Загальні вимоги, 

колектори, щітки, термодатчики та  перевантаження. Основні характеристики 

генераторів постійного струму. Застосування генераторів постійного струму в 

суднових електростанціях. Робочі характеристики електродвигунів постійного 

струму. Пуск в хід, регулювання швидкості обертання. Момент двигунів 

різних способів збудження, що обертає. Основні несправності, їх усунення. 

Причини падіння опору ізоляції обмоток. Розбирання,  чищення, сушіння, 

збирання електромашин, випробування в роботі. 
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Лабораторно- практична робота 

Вимірювання і контроль ізоляції електричної мережі.  
 

Тема 3.  Електричні машини змінного струму 

Устрій і принцип дії  машин змінного струму. Загальні вимоги контактні 

кільця, щітки, термодатчики.  Автоматичне регулювання напруги генераторів. 

Захист генераторів від забруднення в суднових умовах. 

 Асинхронні двигуни з короткозамкнутим і фазним ротором. .Одно, два, 

три швидкісні двигуни. Основні характеристики асинхронних двигунів, 

швидкість обертання,  обертовий момент . Способи пуску двигунів. Основні 

несправності, способи їх усунення. Позначення кінців обмоток асинхронних 

машин, їх з’єднання  зіркою і трикутником. Порядок розбирання, чищення, 

збірки машин змінного струму. Правила технічної  експлуатації машин 

змінного струму. 

Лабораторно-практична робота 

Позначення кінців обмоток асинхронних машин, їх з’єднання  зіркою і 

трикутником.   
 

Тема 4.  Суднові трансформатори 

Режими роботи трансформаторів. Холостий хід трансформатора.  Робота 

трансформатора під навантаженням. Перевантаження. Режим короткого 

замикання. Призначення короткого замикання. Групи з'єднань. Паралельна 

робота. Правила  технічної єксплуатації суднових трансформаторів. 
 

 Тема 5.  Суднові електричні мережі 

  Розподілення електричної енергії на суднах. Допустима напруга, 

живлення відповідальних споживачів і систем автоматизації. Системи 

розподілення електричної енергії на суднах однопровідні, двопроводні, 

трипровідні. 

Схеми розподілення електроенергії. Типи суднових мереж. Напруга 

суднових мереж. Елементи суднової електричної мережі. Щити, розподільні й 

з’єднувальні коробки, штепсельні розетки, штепселі , трансформатори тощо. 

 Марки суднових кабелів і дротів. Ізоляційні матеріали, оболонки, захисні 

покриття  і маркування. 

Норми припустимих довготривалих навантажень на суднові кабелі і дроти. 

Вибір необхідного перетину жил кабелів і дротів. Перевірка вибраного 

перетину жил кабеля і дротів на припустиме падіння (втрату) напруги. 

Монтаж кабелів на судні. Арматура і установчі  вироби суднових мереж. 

Особливості  прокладання кабелів і дротів на нафтоналивних  суднах. 

  Вимоги Регістру України до величини опору ізоляції електричних мереж. 

Контроль опору ізоляції в кільці змінного і постійного струму. Методика 

визначення характеру і місця пошкодження в кабелі. Усунення пошкоджень і 

місця ушкодження в кабелі. Усунення пошкоджень. Вимоги безпеки праці та 

електробезпеки. 

 

Тема 6.  Суднові електричні станції 

 Класифікація суднових електростанцій. Число і потужність генераторів, 

трансформаторів, живлення від зовнішнього джерела.  Вимоги до первинних 
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двигунів і генераторів. Валогенератор. Схеми суднових електростанцій. 

Паралельна робота генераторів. Аварійні джерела електроенергій. 

Призначення розподільних устроїв. Конструкція розподільних щитів.  Типові 

схеми головних і аварійних розподільних щитів. Електрична апаратура і 

вимірювальні прилади розподільних устроїв. Захист генераторів від 

перевантаження і від струму короткого замикання. Захист генераторів від 

зворотної потужності (струму) . Автоматичне регулювання напруги. 

Синхронізація роботи генераторів. 

 Вимоги правил Регістру до суднових електростанцій. Безпечні прийоми 

праці в роботі із судновими електростанціями.  

Лабораторно-практична робота 

Управління суднової автоматизованої електроенергетичної системи 

(паралельна робота синхронних генераторів).  

 

Тема 7.  Електровимірювальні прилади і електричні виміри 

 Призначення електровимірювальних приладів. Поняття про погрішності  

приладів при вимірюванні . Чутливість і точність електровимірювальних 

приладів. Визначення погрішності  приладу щодо класу точності. 

Класифікація електровимірювальних приладів. Будова і принцип дії приладів 

магнітно-електричної, електромагнітної, електродинамічної, феродинамічної 

систем. Умови позначення систем приладів. Вимірювання електричного 

струму. Прилади для вимірювання  постійного і перемінного струму. Способи 

вмикання амперметрів в мережу. Розширення меж вимірів. Шунти і 

трансформатори струму.  

 Прилади для вимірювання потужності струму і електричної енергії. 

Вимірювання потужності в ланцюгах постійного та однофазного струму.  

 Схеми вимкнення ватметрів і лічильників. Особливості вимірів 

потужності трифазного струму. Вимірювання коефіцієнта потужності. 

Вимірювання частоти струму.  

Вимірювання опору. Метод амперметра і вольтметра. Омметр. 

Вимірювальний міст. Вимірювання опору ізоляції дротів і обмоток 

електричних машин. Мегометр. 

Лабораторно-практична робота 

Розширення меж вимірів електровимірювальних приладів . 

 

Тема 8.  Акумулятори, суднова сигналізація і зв’язок 

  Суднові акумулятори, їх переваги і недоліки. Параметри акумуляторів. 

Устрій і принцип дії кислотних акумуляторів. Заряд кислотних акумуляторів.  

Види зарядів. Розряд кислотних акумуляторів. Зарядно-розрядні  

характеристики. Сульфітація пластин. Контрольно-тренувальний цикл 

акумулятора. Електростартений пуск двигунів внутрішнього згорання. Устрій 

і принцип дії лугових акумуляторів. Заряд лугових акумуляторів.  

Види зарядів . Розряд лугових акумуляторів. Режим  розрядів.  Зарядно-

розрядна характеристика. Порівняльна характеристика кислотних і лугових 

акумуляторів. Зарядні перетворювачі і вимоги до них. Види зарядних 

перетворювачів.  Робота схеми зарядного щита. Вимоги до акумуляторних 

приміщень 
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 Види зв’язку  на  суднах. Провідний  і безпровідний зв’язок. Парний і 

командний телефонний зв’язок. Принцип телефонної передачі. Устрій і 

принцип роботи мікрофонів і телефонів, які застосовуються в суднових 

телефонних  апаратах. Безбатарейний телефонний зв’язок. Робота схеми 

парного безбатарейного зв’язку. Суднові  телеграфи, авральна сигналізація, 

системи аварійної сигналізації. Внутрішньосудновий   оперативний 

гучномовний зв’язок. Автоматичний телефонний зв’язок. Основні елементи  

автоматичного телефонного зв’язку. Схема прямого пошуку. Основні поняття 

і принципи роботи схеми автоматичної телефонної станції. Електрична схема 

звичайного і особливого шнура. 

 Призначення і види суднової  сигналізації.  Прилади звукової сигналізації. 

Номерники. Суднова електрична пожежна сигналізація. Центральна станція 

пожежної сигналізації. Поняття про теплові і димові (іонні) датчики. Вимоги 

Реєстру України до суднової сигналізації. Вимоги безпеки праці. 

Лабораторно-практична робота 

Індукційна система синхронної передачі та машинний телеграф. 

   

Тема 9.   Суднове електричне освітлення і нагрівальні прилади 

Електричні джерела світла. Типи електричних ламп. Будова електричних 

ламп. Класифікація видів освітлення. Ланцюги основного та аварійного 

освітлення, вимикачі, освітлювачі, сигнально-відмітні ліхтарі. Норми 

освітлення. Апаратура суднових освітлювальних і сигнальних установок. 

Конструкція світильників морського виконання.  

 Суднові сигнально-розпізнавальні вогні. Комутатор сигнально-

розрізнювальних вогнів. Однолінійні монтажні схеми. Правила установки 

світильників і прожекторів. Переносне електроосвітлення, основні вимоги 

охорони праці.  

Заміна ламп в світильниках. Загальні відомості про електронагрівальні 

прилади. Прилади для обігріву приміщень. Електронагрівальні прилади, які 

застосовують під час електромонтажних робіт. Установка 

електронагрівальних приладів. Вимоги правил Реєстру до освітлювальних 

установок і нагрівальних приладів. Ремонт електричних мереж і нагрівальних 

приладів.  

 Безпечні методи праці в роботі з електронагрівальними приладами і 

електроосвітленням. 

Лабораторно-практична робота 

Схема включення  та режими роботи люмінісцентних  ламп. 

Лабораторно-практична робота 

Дослідження роботи комутатора сигнально-розрізнювальних вогнів. 

 

Тема 10.  Апаратура управління електроприводами 

 Рубильники, пакетні перемикачі, універсальні перемикачі. 

 Пускові і пускорегулюючі реостати.  Типові схеми реостатів. Регулятори 

збудження.  Контролери. Магнітні пускателі. Пости управління: кнопочний  і  

командно-контрольний, їх будова.  

Тиристорні пускателі. Таймтактори. Їх конструкція. Реле управління. Типи 

реле. 



25 

 

 Типові схеми і конструкції контакторних  станцій управління 

електроприводами.  

 Апаратура захисту двигунів.  Плавні запобіжники. Реле максимального 

струму. Реле мінімальної напруги. Безконтактний напівпровідниковий реле – 

регулятор  напруги.  Теплові реле струму. Автоматичні вимикачі. Кінцеві і 

шляхові вимикачі.  Гальмівні електромагніти постійного і перемінного струму. 

Характерні несправності апаратури управління. Вимірювання і регулювання 

натиску контакторів,  вимикачів і контролерів.  Перевірка одночасності 

вмикання контакторів. Термін оглядів і ремонту апаратури управління.   

Лабораторно-практична робота 

Дослідження характеристик комутаційних захисних пристроїв. 

 

Тема 11.    Електроприводи суднових допоміжних механізмів і їх 

експлуатація 
  Типи електродвигунів, які застосовують в суднових електроприводах. 

Основні положення щодо вибору електродвигуна. 

Електроприводи кермових  устроїв.  Призначення і класифікація кермових 

електроприводів. Склад кермового електропривода.  Передаточні механізми 

електроприводів кермових пристроїв, система управління і контролю 

кермових електроприводів. Вимоги Регістру України до кермових 

електроприводів.   

  Схема управління кермовим приводом простої дії  по системі генератор-

двигун. Схема наглядового управління кермовим електроприводом за 

системою генератор-двигун. Електрогідравлічні кермові приводи. Схема 

живлення електрогідравлічного кермового привода. Схема управління 

рульовою машиною з важільним диференціалом  і двома каскадами 

гідропідсилення.  

Електроприводи якірно-швартових устроїв.   

Призначення і основні елементи якірно-швартових устроїв. Вимоги до 

електроприводів якірно-швартових лебідок. Застосування  апаратури 

управління. Схема управління електроприводом шпиля (брашпиля) згідно з 

системою генератор-двигун. Схема управління багатошвидкісним 

електроприводом шпиля (брашпиля) на перемінному струмі.  

  Лабораторно-практична робота 

 Досліждення роботи  схеми якірного  електроприводу із контролерним 

управлінням.  
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Тема 12.  Схеми суднових електроприводів 

Базові відомості щодо електросхем (умовне позначення електросхем). 

Призначення і класифікація суднових електроприводів. Реостатний і 

контролерний пуск двигуна постійного струму.  Автоматичний пуск двигуна 

постійного струму. Регулювання частоти обертання двигунів постійного 

струму, гальмування і реверсування. Схема генератора-двигуна. Пуск 

електродвигунів перемінного струму.  

 Гальмування і реверсування асинхронних двигунів. Регулювання частоти 

обертання  асинхронного двигуна. Схема пуску асинхронних двигунів. 

 Типові схеми управління електродвигунами. Схема управління двигунами 

постійного струму. 

 Схема управління асинхронним двигуном. Схема пуску асинхронного 

двигуна магнітним пускачем.  

 Тиристорні пускачі асинхронних двигунів з короткозамкнутим ротором. 

Схема гальмування асинхронного двигуна протиструмом. 

Лабораторно-практична робота 

Пуск трифазного асинхронного двигуна із короткозамкнутим ротором за 

допомогою магнітного пускача.  

Лабораторно-практична робота 

Пуск електродвигуна постійного струму в функції часу. 

 

Тема 13.  Правила  технічної експлуатації   електрообладнання суден,   

електробезпека 

  Правила технічної експлуатації електрообладнання суден, безпека праці. 

Основні вимоги до експлуатації суднових електричних установок. Організація 

експлуатації електрообладнання на суднах. Технічна експлуатація суднового 

електрообладнання. Виконання процедур з обслуговування і ремонту 

електрообладнання.  Періодичність і зміст роботи з технічного обслуговування 

електромашин, електромереж, акумуляторів, трансформаторів,  розподільних 

устроїв, апаратури управління і захисту. Процедури розбирання, очистки, 

сушіння і збирання електричних машин. 

 Несправності електрообладнання і способи їх усунення. Норми опору 

ізоляції, вимір, причини зниження і методи підвищення опору ізоляції 

Правила безпеки праці,  електробезпеки і допуску до роботи  під час 

обслуговування і ремонту суднового  електрообладнання. 

 Пожежна безпека. 

 Обов’язки суднових електриків з обслуговування електричних машин, 

електроапаратури та електричних мереж. Принципи захисного заземлення 

металевих частин, що не проводять струм, процедури огляду і перевірки у дії 

суднового електрообладнання.  

 Надання першої допомоги постраждалим від електричного струму. 
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Типова навчальна програма з предмета  

«Суднові  енергетичні установки  та допоміжні  

механізми машинного відділення» 

 

№ 

з\п 

 

Теми 

  Кількість годин 
Всього З них на  

лабора- 

торно- 

практичні 

роботи 

1 Вступ 1  

2 Конструкція суднових двигунів внутрішнього 

згоряння 

14 2 

3 Допоміжні суднові механізми, системи, їх 

експлуатація. Переносний ручний  і 

пневматичний інструмент 

10 2 

4 Технічне обслуговування, ремонт суднових  

двигунів внутрьошнього згорання та допоміжних 

механізмів 

2  

5 Основні відомості з охорони праці при 

обслуговуванні та ремонті суднових механізмів  

3  

                                                            Усього годин: 30 4 

 

Тема 1. Вступ 
     Мета і завдання курсу. Стисла інформація про історію розвитку суднових 

двигунів внутрішнього згорання  і допоміжних механізмів.  

 

Тема 2. Конструкція  суднових двигунів внутрішнього згоряння 

 Конструкція окремих вузлів та деталей двигуна. 

 Конструктивна схема безкомпресорного тронкового двигуна. Головні 

нерухомі деталі (остов двигуна).  

Фундаментна рама, блоки двигунів.  Рамові підшипники. Вкладки рамових 

підшипників, матеріали для заливання  вкладок.  

Блоки циліндрів та матеріал блоків. Анкерне з’єднання. Прокладки  для 

ущільнених кілець. Кришки циліндрів чотиритактних та двотактних двигунів.  

Поршень, його призначення та матеріал. Поршневі кільца, їх матеріал та 

конструкція. Конструкція  поршневих пальців. Шатун, його призначення та 

матеріал. Верхня головка шатуна  і втулка верхньої головки. Шатунні болти, їх 

призначення, контроль їх стану. Колінчастий вал. Матеріал та конструкція.   

Механізм газорозподілу.      

Основні типи газорозподілу. Випускні  і продувні клапани, їх устрій. 

Пружини та способи їх кріплення на штоках клапанів. Розподільні  вали, їх 

розташування. Кулачки і кулачкові шайби. Клапанні приводи.  

      Система подання палива. Вимоги до системи подання палива у 

безкомпресорних двигунах. Паливні помпи безкомпресорних  двигунів. 

Форсунки безкомпресорних двигунів. 

Класифікація форсунок. Типи розпилювачів. Струйні та штифтові  

розпилювачі. 
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Допоміжне обладнання паливних систем.  

   Паливні фільтри грубого і   тонкого очищення палива. Щільові  фільтри 

тонкого очищення палива.  

Змащувальна система.    

   Способи подачі мастила, що використовується у двигунах внутрішнього 

згорання. Циркуляційна змащувальна система сучасних двигунів. 

    Система охолодження двигунів.  

Умови для відхилення тепла від деталей двигуна. Чищення системи 

водяного охолодження  двигуна внутрішнього згорання. Проточна та замкнута 

системи охолодження. Порівняльний аналіз усіх названих систем. Водяні 

помпи для прісної води та для води за бортом. Поршневі і відцентровані 

помпи, їх конструкція. Водяні холодильники.   

  Принцип дії системи пуску, реверсування та керування судновими 

двигунами внутрішнього згорання. Умови запуску суднових ДВЗ. Електрична 

система запуску. Схема повітряного запуску.   

Лабораторно-практична робота: 

Вивчення конструкції суднових ДВЗ за натуральними зразками і 

кресленнями. 

 

Тема 3.  Допоміжні суднові механізми, системи, їх експлуатація. 

Переносний ручний  і пневматичний інструмент 

       Суднові помпи.  Загальні відомості про суднові помпи, їх класифікація. 

Схема та принцип дії насосної установки. Основні параметри суднових помп. 

Поршневі помпи.   Принцип роботи простої, диференційної та подвійної 

дії. Повітряні  ковпаки та їх призначення. Деталі поршневих помпів: корпус, 

ущільнені  кільця, клапани  тощо. Конструкція поршневої помпи з 

електроприводом. 

  Прилад, що відвертає зміщення вала помпи. Будова й принцип дії 

вихоревої та пропелерної помпи. Правила їх експлуатації. Недоліки в їх роботі 

та  способи їх усунення . Галузі використання. 

Струменеві помпи.  Будова та принцип роботи ежектора та інжектора.  

Переносний, повітряний і гідравлічний інструмент, пристрій. Правила 

техніка експлуатації під час роботи з ним. Техніка безпеки під час роботи з 

ним. 

Правила технічної  експлуатації  струменевих помп.  

Кермові установки. Устрій, принцип дії. Палубні механізми: шпилі, 

вантажні лебідки, вантажні крани. 

 Загальні відомості про суднові системи.    Класифікація суднових систем 

та їх роль в обслуговуванні силової установки  та експлуатації судна. Основні 

конструктивні елементи систем: трубопроводи, арматура тощо. 

Протипожежні системи: тушіння за  допомогою води, пару, піни та ін.  

Основні процедури щодо захисту навколишнього середовища (МК STCW – 

WDE 95, кол. 2). 

Трюмні системи.  Вимоги Міжнародної конвенції  з попередження  

забруднення моря.  Осушувальна система з сепаратором трюмних вод. 

Баластна, кренова і диферентна системи. 
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Санітарні системи.    Система водопостачання прісною і забортною водою 

(гідрофорна система). 

Системи опалення:   парова, водяна. 

Вентиляція та кондиціювання повітря.  Прилад, що забезпечує природну 

вентиляцію на судні.  Відцентрові і осьові вентилятори. Установка 

кондиціювання повітря на судні.  

Лабораторно-практична робота 

Вивчення конструкції суднових помп за натуральними зразками і 

кресленнями. 

 

Тема 4. Технічне обслуговування, ремонт суднових  двигунів 

внутрьошнього згорання (ДВЗ) та суднових допоміжних механізмів 

(СДМ) 

       Технічний догляд  за ДВЗ. Догляд за СДМ під час перерви у роботі (при 

короткочасній  перерві, при псуванні механізмів). Періодичні  планово -

попереджувальні  огляди. Огляд деталей та вузлів. Дефектація і ремонт 

суднових помп. 

 

Тема 5. Основні відомості з охорони праці  під час обслуговування та 

ремонту суднових механізмів 

Основні вимоги охорони праці під час роботи в машинно-котельному 

відділенні.  Правила охорони праці  під час підготовки до запуску, 

обслуговування та зупинки двигунів, суднових допоміжних механізмів та 

котлів. Основні заходи щодо забезпечення безпеки під час виконання 

ремонтних робіт та технічного обслуговування (МК STCW – CODE, розділ А 

Ш/4, 2 колонка). 
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Типова навчальна програма з предмета  

«Автоматичні системи управління енергетичною установкою»  

 

№ 

з/п 
Теми 

Кількість годин 
Всього З них на 

лабора-

торно-

практичні 

роботи 

1 Вступ 2  

2  Основні елементи автоматики 10 2 

3 Автоматичне регулювання котельних установок. 

Контрольно-вимірювальні прилади 

8 1 

4 Автоматичне регулювання суднових дизельних 

установок 

8 1 

5 Автоматичне регулювання холодильних установок  8  

6 Завдання засобів автоматизації з охорони 

навколишнього середовища.  МАRPOL 73\78  

4  

 Усього годин: 40 4 

 

Тема 1. Вступ 

Сутність і завдання предмета. Необхідність і доцільність автоматизації 

суднових енергетичних установок і систем. Економічний ефект,  одержаний у 

результаті їхнього впровадження.  

Короткий історичний огляд розвитку теорії автоматичного регулювання й 

засобів автоматизації. 

 

Тема 2. Основні елементи автоматики 

Характеристики і режими систем автоматичного регулювання. 

Властивості об'єктів. 

Регулювання. Принципи автоматичного регулювання. 

Структурні схеми  систем автоматичного регулювання, засобів керування 

і  їхніх складових частин. Загальна класифікація елементів і пристроїв. 

Регулятори. Їх устрій, принцип дії, елементи настройки регуляторів. 

Характерні  недоліки та переваги. Галузь використання регуляторів.  

Склад систем дистанційно-автоматизованого контролю. Датчики, 

перетворювачі, виключні пристрої, пристрої індикації й реєстрації. 

Лабораторно-практична робота 

Вивчення реле рівня тиску, температури, їх устрій, регулювання. 

 

Тема 3. Автоматичне регулювання котельних установок. Контрольно-

вимірювальні прилади 

Будова, принцип дії котельної установки. Регульовані параметри й 

прилади котельної установки. Основні вимоги до системи регулювання. 

Регулювання процесу живлення суднових парових котлів живильною водою. 

Схеми автоматичного регулювання процесу живлення. 

 Схеми регулювання горіння: «повітря  за  паливом», «паливо за 

повітрям», -  з паралельним поданням палива й повітря.  
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Захист, контроль і дистанційне керування в котельних установках. 

Лабораторно-практична робота  

Практичне вивчення одноімпульсного регулятора рівня води в барабані котла. 

 

Тема 4. Автоматичне регулювання суднових дизельних установок 

Способи автоматичного регулювання  параметрів роботи  дизеля (загальні 

відомості).  

Автоматичні регулятори, частота обертання, будова і принцип дії.  

Системи автоматичної сигналізації і контролю. Призначення систем, 

будова і принцип дії. Дії обслуговуючого персоналу під час спрацьовування 

сигналізації. 

 Дистанційно-автоматизоване керування (ДАК) роботою суднових 

дизельних установок.  

Лабораторно-практична робота 

Вивчення регулятора числа обертів двигуна. 

 

Тема 5. Автоматичне регулювання холодильних установок 

Загальний принцип дії холодильної установки, її основні елементи. 

Завдання й обсяг автоматизації. Автоматичне регулювання холодильних 

установок. Пожежна сигналізація.  Призначення, принцип дії. Загальний 

принцип дії автоматичних систем водяного, повітряного й парового опалення.  

Будова, принцип дії автоматичних систем, вентиляції и кондиціювання 

повітря.  

 

Тема 6. Завдання засобів автоматизації з охорони навколишнього 

середовища. MARPOL 73\78  

Завдання засобів автоматизації з охорони навколишнього середовища. 

MARPOL 73\78. Суднове устаткування щодо запобігання забруднення моря.  

Схеми систем контролю за змістом нафтопродуктів у морі. 
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Типова навчальна програма з предмета  

«Електротехніка»  

 

№ 

з/п 
Теми 

Кількість годин 
Всього З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 Вступ 1  

2 Електричні ланцюги постійного струму 6 2 

3 Електромагнетизм та електромагнітна індукція  5 2 

4 Будова, принцип дії машин постійного струму 4  

5 Електричні ланцюги перемінного струму 8 4 

6 Будова, принцип дії асинхронних двигунів 4  

7 Будова, принцип дії трансформаторів 2  

 Усього годин: 30 8 

 

Тема 1. Вступ 
Етапи розвитку електротехніки як науки. Роль електротехніки в побуті, 

промисловості, водному і морському транспорті. Виробництво  електроенергії 

на  суднах і її застосування. Переваги електричної енергії. 

 

Тема 2. Електричні ланцюги постійного струму 

Поняття про  електронну теорію будови речовини. Взаємодія 

електричних зарядів. Закон Кулона. Електричне поле і величини, які його 

характеризують: електрична напруга,  потенціал.  Провідники, ізолятори, 

напівпровідники, конденсатори. 

Електричний ланцюг, його елементи,  позначення. Електричний струм, 

його сила і щільність, одиниці виміру. Електрорушійна сила джерела струму. 

Робота і потужність струму. Електричний опір і провідність, їх залежність від 

температури. Закон Ома. Перетворення енергії в теплову. Закон Джоуля-

Ленца. Схеми з’єднання опору. Методи розрахунку електричних ланцюгів. 

Закони Кірхгофа. Джерело електроенергії постійного струму. Хімічні джерела. 

Акумулятори. 

 Лабораторно-практична робота  

Розрахунок електричних ланцюгів постійного струму з використанням 

законів Ома і Кірхгофа. 

 

Тема 3. Електромагнетизм та електромагнітна індукція 

Магнітне поле струму. Взаємодія магнітного поля і провідника зі струмом. 

Магнітна індукція. Електромагнітна сила. Магнітний потік. Взаємодія 

паралельних провідників зі струмом. Магнітні властивості матеріалів.  

Феромагнетизм. Намагнічувальна сила. Закон повного струму. 

Намагнічування і перемагнічування феромагнітних матеріалів. Магнітний 

гістерезис.  Поняття про магнітні  ланцюги. Електромагніти.  Електромагнітна 

індукція і самоіндукція. Індуктивність. Явище взаємоіндукції. Вихреві струми. 

Лабораторно-практична робота 
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Визначення індуктивності котушки за наявності і відсутності  в ній 

феромагнітного стрижня. 

 

Тема 4. Будова, принцип дії машин постійного струму 

Поняття про устрій машин постійного струму. Принцип дії генератора 

постійного струму. Принцип дії електродвигуна  постійного струму. 

Зворотність електричних машин постійного струму. Засоби збудження 

електричних машин постійного струму. 

 

Тема 5. Електричні ланцюги перемінного струму 

Основні визначення  і властивості перемінного струму.  Отримання 

перемінного струму. Аналітичне визначення  перемінного струму. Основні 

параметри перемінного струму.  Графічне зображення перемінного струму.  

Векторні діаграми. Складання і обчислення синусоїдальних величин.  

Ланцюги змінного струму з активним опором, з індуктивністю і ємністю.  

Векторні діаграми. Активні і реактивні опори і потужності. Ланцюги 

змінного струму  з послідовним з’єднанням активних, індуктивних ємкісних 

опор. 

Ланцюги змінного струму з паралельним з’єднанням активного, 

індуктивного і ємнісного опору. 

Векторні діаграми. Трикутники струмів і опорів. Розрахунок 

розгалужених ланцюгів змінного струму. Резонанс струмів. 

Потужність в ланцюгах змінного струму (активна, реактивна і повна). 

Трикутник потужностей. Коефіцієнт, його значення, засоби  підвищення 

потужності. 

Лабораторно-практична робота 

1. Обчислення послідовних ланцюгів змінного струму з активним, 

індуктивним і ємнісним опором. 

2. Обчислення паралельних ланцюгів змінного струму з активним, 

індуктивним і ємнісним опором. 

 

Тема 6. Будова, принцип дії асинхронних двигунів 

Поняття про будову асинхронних двигунів. Принцип дії асинхронних 

двигунів. Ковзання ротора. Вплив ковзання на частоту електрорушийної сили 

(ЕРС) , опір і струм в обмотці ротора асинхронного двигуна. Холостий хід 

асинхронного двигуна.  

 

Тема 7. Будова, принцип дії трансформаторів 

Поняття про будову трансформаторів. Принцип дії трансформаторів. 

Коефіцієнт трансформації. Режим роботи трансформаторів. Втрати в 

трансформаторі і їх визначення. Векторна діаграма трансформатора на 

холостому ходу. 
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Типова навчальна програма з предмета 

«Будова суден» 

 

№ 

з/п 
Теми 

Кількість годин 

Всього 

З них на  

лабораторно

-практичні  

роботи 

1 Класифікація суден і головні виміри судна 4  

2 Експлуатаційні характеристики суден. 

Геометрія корпусу судна 

4 1 

3 Морехідні якості судна 4 2 

4 Конструкція корпусу, архітектура, суднові 

приміщення 

8 1 

5 Призначення і класифікація  суднових 

пристроїв 

6  

6 Загальне призначення, маркування і 

класифікація суднових  систем 

4  

7 Організація служби на суднах 4  

 Усього годин: 34 4 
 

Тема 1. Класифікація суден  і головні виміри судна 

Введення. Поняття про судно як інженерну споруду. Класифікація суден.  

Класифікація суден за призначенням району плавання, матеріалу корпуса, за 

типом головного двигуна. Коротка характеристика основних типів суден. 

Технічний догляд за суднами. Регістр судноплавства України. Основні 

площини корпусу судна. Головні виміри корпусу судна: довжина, ширина,  

висота борту,осадка. Поняття про крен і диферент. Контроль за посадкою 

судна. Висота надводного борту. 
 

Тема 2. Експлуатаційні  характеристики суден. Геометрія корпусу судна 

Вантажопідйомність судна повна і чиста. Дедвейт. Вантажна марка судна. 

Повна водотоннажність. Водотоннажність порожнин. Вантажомісткість 

(кипова, зернова, реєстрова). Вантажна марка. Дальність і автономність 

плавання. Швидкість судна. Довжина морської милі. Дальність плавання. 

Автономність. 

Основні елементи корпусу судна. Основні площини корпусу судна. 

Поняття про теоретичний шпангоут  та теоретичне креслення суден. Види 

носових та кормових кінців судна. Надбудови та рубки на судні. 

Лабораторно-практична робота  

Розбір теоретичного креслення судна. 

 

Тема 3.  Морехідні якості судна  

Плавучість. Закон плавучості. Стійкість. Дифферент та крен судна. 

Непотоплюваність. Шляхи забезпечення непотоплюваності.  

Висота надводного борту. Водонепроникні переборки. 

Остійність. Елементи остійності. Вплив вантажу на остійність судна. 
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Хитання. Рух. Керування судном. Стійкість на курсі та поворотливість. 

Лабораторно-практична робота  

1. Зміни стійкості при переносі вантажу по вертикалі і горизонталі. 

2. Визначення осідання під час прийому і зняття малого вантажу. 

 

Тема 4. Конструкція корпусу судна, архітектура, суднові приміщення 

Міцність загальна і місцева. Конструкція корпусу судна. Елементи набору 

корпусу. 

Продольні та поперечні балки, перекриття. Система набору корпусу 

судна: продольна, поперечна, змішана. Рамний, холостий та комбінований 

шпангоут. Устрій бортового, палубного та днищевого перекриття. Обшивка 

корпусу судна. Ширстрековий, бортовий, скуловий та днищевий пояси 

обшивки. Устрій фундаментів, форштевней, ахтершевней. 

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. Дельні речі. Ілюмінатори, двері, кришки, горловини, трапи їх 

види і класифікація.  

Лабораторно-практична робота  

Вивчення основних елементів корпуса судна. 

 

Тема 5. Призначення і класифікація суднових пристроїв 

Призначення і основні частини стернового пристрою. Призначення і 

загальна схема якірного пристрою. Основні частини якірного пристрою. Типи 

якорів, якірних ланцюгів. Призначення, схема і складові частини швартовного 

пристрою. Призначення, розміщення на судні вантажного, буксирного, 

шлюпочного та інших пристроїв. 

 

Тема 6. Загальне призначення, маркування і класифікація суднових  

систем 

Загальне призначення,  класифікація суднових систем (трюмні, баластові, 

протипожежні, санітарні та інші системи). 

Конструктивні елементи, маркування суднових систем.  

 

Тема 7. Організація служби на суднах 

Статут служби на суднах морського флоту. Державний прапор, прапори 

та вимпели. 

Екіпаж судна. Загальні положення: склад екіпажу, наймання та 

призначення членів екіпажу на судно, кваліфікація членів екіпажу, підняття та 

спуск Державного прапора України. Розподіл робочого часу. Суднові 

розклади: розклад по завідуванням, розклад вахт, розклад по судновим 

тривогам, розклад по швартовним операціям, розклад з постановки якоря і 

знімання судна  з якоря, розклад з прибирання судна, розклад по житловим 

приміщенням. Командний склад судна. Суднова команда.  Загальні обов’язки 

кожного члена екіпажу: виконання законів України: прикордонних, 

митницьких, санітарних; виконання обов’язків в боротьбі за живучість судна, 
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дотримання правил охорони праці,  безпеки, виробничої дисципліни, суднової 

та особистої гігієни.  

 Вахтова служба. 

 Повсякденна служба, порядок розміщення і розпорядок  життя екіпажа 

судна і особливі правила. 

Організація забезпечення живучості на судні. 

 

 



37 

 

Типова навчальна програма з предмета 

«Техніка особистого виживання, протипожежна безпека та боротьба з    

пожежею, елементарна перша  медична допомога, особиста безпека та        

соціальна відповідальність»   
(Згідно з вимогами Правила VI/1 Конвенції ПДНВ-78, з поправками) 

№ 

з/п 
Теми 

Кількість годин 

Всього 

З них на  

лабораторн

о-практичні  

роботи 

1 Техніка особистого виживання.  А –VI/1-1 16 6 

1.1 Аварійні ситуації на морі 2  

1.2 Евакуація 2  

1.3 Суднові  рятувальні засоби 3  

1.4 Виживання на морі 3  

1.5 Індивідуальні рятувальні засоби 2 2 

1.6 Колективні рятувальні засоби 3 3 

1.7 Допомога гелікоптера 1 1 

2 Протипожежна безпека та боротьба з    

пожежею.  А –VI/1-2 

18 5 

2.1 Теорія  пожежі 2  

2.2 Організація протипожежного захисту на судні 2  

2.3 Переносні засоби пожежогасіння й  

протипожежне обладнання 

3  

2.4 Стаціонарні системи пожежогасіння 3  

2.5 Організація боротьби з пожежею на судні 1  

2.6 Тактика боротьби з пожежею 2  

2.7 Боротьба  з пожежею на судні 5 5 

3* Надання елементарної першої медичної 

допомоги. А –VI/1-3 

11 6 

3.1 Загальні положення 2  

3.2 Невідкладна елементарна медична допомога 4 3 

3.3 Надання першої допомоги потерпілому 5 3 

4. Особиста безпека та соціальна 

відповідальність.  А –VI/1-4 

6  

4.1 Дотримання порядку дій під час аварій 2  

4.2 Взаємовідносини на судні 2  

4.3 Соціальні відповідальність 2  

 Усього годин: 51 17 
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Розділ  1. Техніка особистого виживання.  А –VI/1-1 

 

Тема 1.1.  Аварійні ситуації на морі 
Аналіз і статистика аварійності на морському транспорті 

1. Техніка особистого виживання і безпека на морі  

Теоретична підготовка 

1.2. Аварійні ситуації на морі 

- пошкодження корпусу (зіткнення, навалення, посадкана мілину, штормові 

пошкодження); 

- пожежі та вибухи; 

- втрата остійності; 

- пошкодження механізмів. 

Суднові сигнали тривог. Розклад за тривогами. Дії екіпажу за тривогами. 

Сигнали лиха. Системи аварійної сигналізації та вміння розрізняти їх, особливо 

під час подачі сигналу про ввімкнення газової системи пожежогасіння. 

 

Тема 1.2.  Евакуація 
Наказ капітана про залишення судна. Дії екіпажу й пасажирів при 

залишенні судна. Заходи з відвернення паніки. Обов'язки екіпажу щодо 

пасажирів. Обов'язки екіпажу щодо підготовки та спуску рятувальних засобів. 

Залишення судна. Труднощі,які виникають при залишенні судна. 

Обов’язки під час аварій. Шляхи евакуації з машинних приміщень. 

 

Тема 1.3.  Суднові рятувальні засоби 

Індивідуальні рятувальні засоби. Колективні рятувальні засоби. Чергові 

шлюпки. Комплект постачання колективних рятувальних засобів. Способи 

посадки в колективні рятувальні засоби. Морські евакуаційні системи. Норми 

спорядження суден індивідуальними й колективними рятувальними засобами. 

 

Тема 1.4.  Виживання на морі   
Дії екіпажу при залишенні судна. Небезпеки для тих, хто рятується. 

Розміщення в рятувальних засобах. Відхід від судна рятувальних засобів. 

Підняття в колективні рятувальні засоби людей, які знаходяться у воді. 

Початкові дії, які здійснюються на колективних рятувальних засобах. 

Організація життєдіяльності на колективних рятувальних засобах. 

Використання комплектів  спорядження колективних рятувальних засобів. 

 

Тема 1.5.  Індивідуальні рятувальні засоби 

Одягання рятувальних жилетів, гідротермо костюмів. Стрибки у воду з 

борта судна в рятувальних жилетах, гідротермо костюмах і без них. 

Використання рятувальних кругів, одягання рятувальних кругів і плавання з 

ними. 

Практична робота № 1. 
Одягання рятувальних жилетів, гідротермо костюмів. Стрибки у воду з борта 

судна в рятувальних жилетах, гідротермо костюмах і без них. Плавання в 

рятувальних жилетах, гідротермо костюмах і без них. Використання рятувальних 

кругів, одягання рятувальних кругів і плавання з ними. 
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Тема 1.6.  Колективні рятувальні засоби 

Спуск рятувальних шлюпок і плотів. Посадка в рятувальні шлюпки і 

плоти. Розміщення в рятувальних шлюпках і плотах. Перевертання 

перекинутого плота. Початкові дії, які здійснюються на колективних 

рятувальних засобах. Підняття людей, які в воді. Запуск двигуна рятувальної 

шлюпки. Відхід шлюпки від борту судна. 

Практична робота № 2. 

Спуск рятувальних шлюпок і плотів, посадка в рятувальні шлюпки й плоти. 

Розміщення в рятувальних шлюпках і плотах. Перевертання перекинутого плота. 

Початкові дії, які здійснюються на колективних рятувальних засобах. Підняття в 

колективні рятувальні засоби людей, які опинилися у воді. Запуск двигуна 

рятувальної шлюпки. Відхід шлюпки й плота від борту судна. Використання 

комплектів спорядження колективних рятувальних засобів. Використання 

аварійного радіобуя. 

 

Тема 1.7.  Допомога гелікоптера 

Зв'язок із гелікоптером. Евакуація за допомогою гелікоптеру із судна, 

колективного рятувального засобу і з води. Розміщення у гелікоптері.  

Практична робота № 3. 

Зв'язок із гелікоптером. Евакуація з борту судна, колективного рятувального засобу 

і з води за допомогою гелікоптера. Розміщення у гелікоптері. 

 

Розділ  2. Протипожежна безпека та боротьба  з пожежею. А –VI/1-2 

 

Тема 2.1.  Теорія  пожежі 

Класифікація суднових пожеж. Види горіння. Умови виникнення пожежі. 

Пожежний трикутник. Небезпека пожежі. Поширення пожежі. Горючі 

речовини та їх властивості. Умови  ліквідації  пожежі. Основні причини 

виникнення пожеж на суднах. 
 

Тема 2.2.  Організація протипожежного захисту на судні 

Профілактика пожежі. Конструктивний протипожежний захист судна.   

Системи контролю виникнення пожеж і пожежна сигналізація. Речовини, що 

гасять вогонь. Способи гасіння суднових пожеж. 

 

Тема 2.3.  Переносні засоби пожежогасіння й протипожежне обладнання 
Вогнегасники. Пожежні рукава, брандспойти й насадки. Спорядження 

пожежного. Повітряно-дихальні апарати, респіратори й протигази. 

Протипожежна кошма. Пожежний пост. 

Розташування протипожежного обладнання у машинних приміщеннях та 

вміння ним користуватися. 

 

 

Тема 2.4. Стаціонарні засоби пожежогасіння 
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Система водяного пожежогасіння. Система пінного пожежогасіння. 

Система вуглекислотного пожежогасіння. Система порошкового 

пожежогасіння. 

 

Тема 2.5.  Організація боротьби з пожежею на судні 

Оперативний план із боротьби з пожежами. Розклад за тривогами. Зв'язок 

під  час пожежі. Аварійні партії. Дії при виявленні пожежі. Навчальні тривоги.  

Патрулювання. Заходи безпеки. 

 

Тема 2.6. Тактика  боротьби з пожежею 

Пожежна (загально суднова) тривога. Першочергові дії при пожежі. 

Розвідка району пожежі. Евакуація людей із району пожежі. Локалізація 

пожежі. Атака на пожежу. Боротьба з димом.  Надання першої допомоги 

потерпілим. Ліквідація залишків пожежі. 

 

Тема 2.7.  Боротьба  з пожежею на судні 

Практична робота № 4.  

Гасіння малих осередків пожежі. Розвідка пожежі. Рятування людей у задимлених і 

охоплених вогнем приміщеннях. Використання дихальних апаратів і спорядження 

пожежного. Гасіння великих осередків пожежі. Гасіння пожеж у задимлених 

приміщеннях. Гасіння нафтопродуктів. Зв'язок під час пожежі. Дії в складі 

аварійних партій. Надання першої допомоги потерпілим. 

 

Розділ  3*. Надання елементарної  першої медичної допомоги. А –VI/1-3 

 

Тема 3.1.  Загальні положення 

Анатомія й основні функції організму людини.  Оцінка стану потерпілого. 

Позиційні положення потерпілого. Аптечка першої медичної допомоги. 

 

Тема 3.2.  Невідкладна елементарна медична допомога* 

Припинення кровотечі. Накладання пов'язок та джгутів. Допомога при опіках 

і ошпарюваннях. Допомога при переломах. Допомога при отруєннях. Допомога 

при утопленні. Допомога при гіпотермії. Шок і виведення з шокового стану. 

Знепритомніння, приведення до свідомості. Початкові реанімаційні дії. 

Транспортування потерпілого. Психологічна допомога. 

Практична робота № 5. 
Провести оцінку стану потерпілого. Правильно накласти пов'язку або джгут. 

Припинити кровотечу. Допомога при переломах. Допомога при отруєннях. 

Допомога при утопленні. Допомога при гіпотермії. Виведення з шокового стану. 

Знепритомніння, приведення до свідомості. Початкові реанімаційні дії. 

Транспортування потерпілого. Психологічна допомога. 

 

 

 

Тема 3.3.  Надання першої допомоги потерпілому* 

Розміщення потерпілого. Виведення потерпілого з шокового стану. 

Надання допомоги при уражені електричним струмом. Надання допомоги при 
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отруєннях. Штучне дихання та непрямий масаж серця. Початкові реанімаційні 

дії. Транспортування потерпілого. 

Практична робота № 6. 
Правильно розмістити потерпілого. Провести оцінку стану потерпілого. 

Приведення потерпілого до пам'яті. Виведення потерпілого з шокового стану. 

Надання допомоги при уражені електричним струмом. Надання допомоги при 

отруєннях. Штучне дихання та непрямий масаж серця. Початкові реанімаційні 

дії. Транспортування потерпілого. 

* - пропонується викладання цих тем кваліфікованим медичним працівникам. 

 

Розділ  4. Особиста безпека та соціальна відповідальність. А –VI/1-4 
 

Тема 4.1.  Дотримання порядку дій під час аварій  
  Сигнали аварійних тривог. Розклад за тривогами. Дії, які здійснюються 

за сигналами тривог. Зв'язок під час аварій. Тренування й навчання з різних 

видів тривог. Шляхи евакуації під час аварій. Аварійно – попереджувальна 

сигналізація. 

Охорона оточуючого середовища. Дотримання запобіжних заходів із 

відвернення забруднення морського середовища. 

Техніка безпеки. Виконання інструкцій із техніки безпеки. Захисні засоби 

й пристрої. Захист від ураження електричним струмом. Ергономіка. Гігієна 

праці. 
 

Тема 4.2.  Взаємовідносини на судні 

Розуміння команд і  уміння бути зрозумілим із питань, що стосуються 

обов’язків на судні. Сприяння установленню нормальних взаємовідносин між 

людьми на судні. Мова спілкування. 

 

Тема 4.3.  Соціальна відповідальність 

Права, обов'язки і відповідальність членів суднового екіпажа. Небезпека 

вживання лікарських препаратів, алкогольних напоїв і наркотичних речовин. 
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Типова навчальна програма з предмета  

«Міжнародні морські нормативні документи» 
 

№ 

з/п 
Теми 

Кількість годин 

Всього 

З них на  

лабораторно-

практичні  

роботи 

1 Організація контролю за іноземними суднами 

державою порту 

1  

2 Процедури контролю суден державою порту 1  

3 Міжнародний кодекс з управління безпечною 

експлуатацією суден і застереження проти  

забруднення МКУБ 

1  

4 Основні положення Конвенції SOLAS-74 4  

5 Міжнародні  правила попередження зіткнення 

суден у морі (COLREG-72) 

3  

6 Конвенція МАRPОL-73/78 4  

7 Конвенція ПДНВ-78, з поправками 2  

8 Кодекс ОСПС 1  

 Усього годин: 17  
 

 

Тема 1. Організація контролю за іноземними суднами державою порту 

Реалізація вимог міжнародних конвенцій. 

Регіональні угоди. 

Сутність і значення регіональних угод. 

 

Тема 2. Процедури контролю суден державою порту   

Необхідність міжнародного регулювання  експлуатації морського 

транспорту. Загальні відомості про міжнародну організацію ІМО. Структура, 

завдання, функції ІМО. Інститути ІМО.  

Резолюції ІМО. Керівництво діями під час виконання контролю. 

Судна, що підлягають портовому контролю . Підстави для контролю 

суден державою порту. 

Загальне враження про судно. 

 

Тема 3. Міжнародний кодекс з управління безпечною експлуатацією суден 

і застереження проти  забруднення МКУБ  

Мета прийняття Міжнародного кодексу управління безпекою.  Політика 

компанії. Призначена особа. Огляд і перевірка. Загальні поняття про СУБ 

компанії,  СУБ судна. 

 

Тема 4. Основні положення Конвенції SOLAS-74 

Загальна характеристика Конвенції  SOLAS-74(Міжнародна конвенція з 

охорони людського життя на морі). Мінімальні стандарти, що відповідають 
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вимогам з безпеки при будівництві, обладнанні та експлуатації суден. Будова 

судна. 

Вимоги до рятувальних засобів. Загальні вимоги до перевезення 

вантажів. Класифікація небезпечних вантажів. Маркування та знаки 

небезпеки. Загальні вимоги до розміщення та кріплення вантажів. Безпека 

судноплавства.  

Протокол 1988 до міжнародної Конвенції з охорони людського життя на 

морі 1974 року. 

 

Тема 5. Міжнародні  правила попередження зіткнення суден у морі 

(COLREG-72) 

Загальні відомості. Правила плавання та маневрування  (правила 4-19). 

Вогні та знаки (правила 20-31). Звукові та світові сигнали. Порядок подачі їх в 

залежності від ситуації (правила 32-37).  

 

Тема 6. Конвенція МАRPОL-73/78 

  Загальні відомості. Правила попередження забруднення нафтою 

(додаток 1). Правила попередження забруднення стічними і відстійними 

водами (додаток 4). Правила попередження забруднення сміттям (додаток 5). 

Правила попередження забруднення атмосфери з суден (додаток 6). 

 

Тема 7. Конвенція ПДНВ-78, з поправками 

Загальні відомості (розділи А-I/1 - A-I/11). Вимоги до рядового складу 

машинної вахти на суднах з машинним відділенням (розділи А-IIІ/4 - А-IIІ/5). 

Вимоги по відношенню до функцій, пов’язаних з аварійними ситуаціями, 

охороною праці, першою  медичною допомогою та виживанням в 

екстремальних ситуаціях (розділи А-VI/1 -А-VI/4). Вимоги по відношенню до 

інструктажів з питань, пов’язаних з охороною для всіх моряків (розділ А-VI/6-

1). 

 

Тема 8. Кодекс ОСПС  

Необхідність охорони суден та портових споруджень. План охорони 

судна. Рівні охорони.  
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Типова навчальна програма  

з предмета «Читання креслень» 
 

№  

з/п 

Теми Кількість годин 
Всього З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 Геометричнi креслення 2  
2 Основи проекцiйного креслення 1  
3 Машинобудiвельні креслення 2 1 
4 Креслення розрiзiв  2 1 
5 Ескiзи 1 1 
6 Збiрнi креслення 2  
7 Схеми, їх види та правила  виконання 7 4 
 Усього годин: 17 7 

 

Тема 1. Геометричнi креслення 

Креслення паралельних й перпендикулярних прямих. Поділ вiдрiзкiв на 

рiвнi частини. 

Побудова кутів. Поділ кутів. Сполука прямих та iн. 
 

 Тема 2. Основи проекцiйного креслення 

Поняття про методи проектування  Спрямування проектування – основний 

спосiб зображення предметiв. Найменування площини проекцiй. 

Проектування крапки, вiдрiзкiв прямої лiнiї й геометричних тіл (цилiндра, 

корпуса тощо) на три площини. 
 

 Тема 3. Машинобудiвельні креслення 

Умовнi позначення у робочих кресленнях. Їх призначення на 

виробництвi. Кiлькiсть проекцiй на робочому кресленнi. Нанесення 

розмiрiв деталей на робочі креслення. 

Деталь. Конструктивнi й технологiчнi бази. Умовне зображення 

деталей. Вимірювання деталей та їх елементiв. 

Вимiрювальний iнструмент. Пiдбiр масштабу. Поняття про допуски й 

посадки. Позначення шершавості  й термiчної обробки. Читання креслень 

деталей. Графiчнi позначення матерiалiв i правиа їх нанесення на 

креслення. 

Практична робота:  

Умовні позначення у робочих кресленнях. 
 

Тема 4. Креслення розрiзiв 

Розрiзи. Правила їх виконання. Простi розрiзи, складнi, повнi, мiсцевi, 

вертикальнi,  горизонтальнi тощо. Штриховка . 

Практична робота:  

Виконання простих розрізів. 
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Тема 5. Ескiзи 

Призначення ескiза  деталi. Прийоми складання ескiза. Нанесення 

розмiрiв деталi на ескiз. Матерiали. 

Практична робота: 
Виконання ескізів деталей, які зв

’
язані з професією. 

 

Тема 6.  Збiрнi креслення 

Збiрне креслення, його призначення й мiсце у виробництвi. Виконання 

ескiзів деталей. Виконання розрiзiв. Позначення розмiрiв деталей під час 

збирання. Складання  i розмiщення на кресленнi спеціфiкацii  виробу. Вимоги 

до монтажу, технологii, стандартизацii й нормалiзацii при виконаннi збiрних 

креслень. Умовнi позначення й зображення швiв зварювальних з’єднань. 

Читання збiрного креслення. 

 

Тема 7. Схеми, їх види та правила їх виконання 

Загальнi вимоги до виконання схем. Правила виконання й читання 

електричних схем. Правила виконання кінематичних схем. Правила 

виконання гiдравлічних і пневматичних схем. 

Практична робота: 

Правила виконання гідравлічних,  пневматичних і  електричних схем. 

Практична робота: 
Читання гiдравлічних схем. 

Практична робота: 

Читання кінематичних схем. 

Практична робота: 

Читання електричних схем. 
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Типова навчальна програма з предмета  

«Електроматеріалознавство» 

 

№ 

з/п 

                                     Теми Кiлькiсть годин 
Всього З них на 

лабораторно-

практичнi 

роботи 

1 Основнi характеристики електротехнiчних 

матерiалiв 

2  

2 Iзоляцiйнi матерiали 5 2 

3 Провiдниковi матерiали 2  

4 Напiвпровiдниковi матерiали 2  

5 Магнiтнi матерiали 2  

6 Припої, флюси i клеї 2  

7 Мастильні і очищувальні матеріали та їх 

використання  

2  

 Усього годин: 17 2 

   

Тема 1. Основнi характеристики електротехнiчних матерiалiв 

        Класифiкацiя i призначення електротехнiчних матерiалiв. Механiчнi 

характеристики матерiалiв, електричнi характеристики (питомий 

електричний опiр, його температурний коефiцiєнт, дiелектрична 

проникливiсть i тангенс кута втрат), тепловi характеристики. Фiзико-хiмiчнi 

характеристики. 

 

Тема 2. Iзоляцiйнi матерiали 
        Газоутворюючi дiелектрики. Електропровiднiсть газоутворюючих 

дiелектрикiв.Загальне поняття про рiдкi дiелектрики. Нафтовi мастила. 

Синтетичнi рiдкi дiелектрики. Електропровiднiсть i пробиття рiдких 

дiелектрикiв. 

Високополiмернi твердi матерiали.  Твердi полiмерозацiйнi дiелектрики. 

Нагрiвостiйкi  дiелектрики. 

Лаки та емалi. Компаунди. Папiр i картони. 

Слюдянi матерiали. 

Слюдинитовi та слюдопластовi матерiали. 

Електрокерамiчнi матерiали. Силiкатне (неорганiчне) скло. Мiнеральнi 

дiелектрики. 

Пробиття твердих дiелектрикiв. 

Лабораторно-практична робота:  

Характеристики ізоляційних матеріалів 

 

Тема 3. Провiдниковi матерiали 

       Провiдниковi матерiали з малим питомим опором. Провiдниковi 

матерiали з великим питомим опором. 

       Жаростiйкi провiдниковi матерiали. 

        Металокерамiчнi матерiали i вироби. 
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Тема 4. Напiвпровiдниковi матерiали 

        Основнi властивостi провiдникових матерiалiв. 

         Напiвпровідниковi матерiали (германiй, кремнiй, селен, карбiд 

кремнiю). 

 

Тема 5. Магнiтнi матерiали 

        Основнi характеристики (магнiтна проникливiсть, iндукцiя насичення, 

остаточна магнiтна iндукцiя, коефiцiєнт прямокутностi). 

        Класифiкацiя магнiтних матерiалiв. Металевi магнiтно-м’якi феррiти. 

 

Тема 6. Припої, флюси i клеї 

        Припої i флюси (легкоплавкi i тугоплавкi припої). 

         Маркування припоїв. Основнi флюси, їх застосування i властивостi. 

Клеї i в’яжучi сполуки, їх застосування i властивостi. 

                            

Тема 7. Мастильні і очищувальні матеріали і їх використання  
           Основні характеристки мастильних матеріалів і їх використання: УТ1-

13, ЛИТОЛ 24, ЦИАТИМ та інші. Основні характеристики очищувальних і 

розчинних матеріалів, їх використання: клінер (cleaner), для очищення 

електромашин, апаратів і контактів, уайт-спірит, технічний спирт, ацетон, 

сольвент, ксилол, ВД-4 (WD-4) та інші.   
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Типова навчальна програма з предмета  

«Англійська мова  за професійним спрямуванням» 
 

№  

з/п 

Теми Кількість годин 
Всього З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 Cудно та його екіпаж 6 4 

2 Протипожежна система 2 1 

3 Сигнальнi засоби 2 1 

4 Електричне обладнання 7 6 

5 Блок-схема електрообладнання судна  2 1 

6 Термiнологiя 4 2 

7 Ознайомлення з основними вимогами ІМО 4 2 

 Усього годин: 27 17 

                                  

Тема 1. Cудно та його екіпаж  

  Загальне влаштування судна (судно, корпус, бак, днище, цистерна,  

палуба, труба, машинне вiддiлення, вiддiлення стернової машини, форпiк, бак, 

форпiкова перебiрка, трюм, котельнi, прапор, трап, вантажна  стрiла, камбуз, 

пiдстерновий устрiй, трюм, верхня палуба, нижня палуба, рятiвна шлюпка, 

рятiвний жилет, рятiвний круг, мiсток капiтана, лiвий борт, правий борт, 

радiорубка, медпункт тощо). 

 

Тема 2. Протипожежна система 

 Вогнегасник, помпа пожежна, багор пожежний, система пiногасiння, 

шланг пожежний,  совок для розкидання пiску, примiщення СО2. 

 

Тема 3. Сигнальнi засоби 

 Сигнальна лампа, сигнальнi засоби, пiротехнiчнi, лiхтар бортовий, 

лiхтар сигнально-блискавичний. 

 

Тема 4. Електричне обладнання  
           Головний розподiльний щит. 

           Живлення з берега. 

           Електричні мотори. 

           Електричне обладнання камбузу. 

           Лампи.      

 

Тема 5. Блок-схема електрообладнання судна  

 Дизельний двигун, генератор, головний розподiльний щит, кабельне 

з’єднання, головний трансформатор, електродвигун, допомiжний 

розподiльний щит, зарядний пристрiй, акумулятор, аварiйний генератор,  

освiтлювальний трансформатор. 

 

Тема 6. Термiнологiя 



 49 

 Розетка, заземлена вилка, вимикач, електричний дзвоник, вимикач з 

реостатом для регулювання яскравостi свiтла, коробка з розетками для 

зовнiшнього монтажу, електричний лiхтар, суха батарея, контактна пружина, 

з’єднувальна колодка (клемна плата), дрiт для розмiтки, лiчильник 

електроенергii, патрон  запобiжника, електричний паяльник, викрутка, 

електролампа освiтлення, iзольована рукоятка, пробник, кусачки, цоколь з 

рiзьбою, мiдна жила кабелю. 

 

Тема 7. Ознайомлення з основними вимогами ІМО 

 Основні функції і структура, діяльність та рішення ІМО. 
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Типова навчальна програма з предмета 

«Основи екології» 

 

№ 

з/п 
Теми 

Кількість годин 

Всього 

З них на  

лабораторно-

практичні  

роботи 

1 Предмет і завдання екології 1  

2 Біосфера. Кругообіг речовин у природі 1  

3 Вплив діяльності людини на біосферу 1  

4 Екологія  як  основа природокористування. 

 Характеристика забруднень 

2  

5 Утворення відходів під час експлуатації              

суден та заходи щодо запобігання 

забрудненню моря 

2  

6 Основні вимоги Конвенції МАRPОL-73/78 

щодо запобігання забруднення моря з суден 

3  

 Усього годин: 10  

 

Тема 1. Предмет і завдання екології  

Предмет і завдання екології. Збереження природного середовища. 

Стрімкий розвиток енергетики, промисловості, сільського господарства 

викликає забруднення довкілля.  

Використання світового океану людиною, небезпечний наслідок його 

забруднення.  

 

Тема 2. Біосфера. Кругообіг речовин у природі 

Різноманітність життя на Землі. Що досягла і втратила людина за час 

свого існування. 

Значення заповідників, заказників, національних парків. Найбільші 

заповідники України. Біосфера. Визначення і її характеристика. Кругообіг 

речовин у природі. Світовий океан як єдина екосистема. 

 

Тема 3. Вплив діяльності людини на біосферу 

Прямі і опосередковані дії людини на природне середовище. Ресурси 

світового океану та їх використання людиною. Причини забруднення 

навколишнього середовища людиною та підривання сил природи. Природне і 

антропогенне забруднення. 

 

Тема 4. Екологія як основа природокористування. Характеристика 

забруднень  

  Екологія як основа природокористування, збереження чистоти 

атмосфери, гідросфери, літосфери. 

  Фізичні забруднення: теплові, світлові, шумові, електромагнітні та 



 51 

радіаційні випромінювання. Хімічне, фізико-хімічне та біологічне 

забруднення. Класифікація забруднень: глобальні, регіональні і локальні.  

 

Тема 5. Утворення відходів під час експлуатації суден та заходи щодо 

запобігання забрудненню моря 

 Гази, пари, які утворюються під час експлуатації головних і допоміжних 

механізмів. Стічні, фекальні, господарчо - побутові води. Тверді залишки та 

сміття. Нафтові витіки, нафтові відходи від сепарації палива та мастил, 

нафтові залишки з баластними і проливаючими водами. Тверді залишки 

вантажу та хімікати. 

Правила запобігання забрудненню із суден, дотримання вимог цих  

правил і контроль за їх виконанням. Реєстрація суднових операцій з нафтою, 

шкідливими речовинами, водяним баластом, сміттям і стічними водами. 

Вимоги щодо запобігання забрудненню. 

 

Тема 6. Основні вимоги Конвенції МАRPОL-73/78 щодо запобігання 

забруднення моря з суден  
  Вимоги і правила Конвенції МАRPОL-73/78, спрямовані на запобігання 

забруднення моря з суден: різновидностями нафти, шкідливими речовинами, 

стічними і відстійними водами, сміттям. Основні дії, пов’язані із захистом 

навколишнього середовища. 

Додатки  Конвенції МАRPОL – 73/78  - I,II,III,IV,VI. 
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Типова навчальна програма  

з предмета «Охорона праці» 

 

№ 

з/п 

 

Теми 

Кількість годин 

 
Всього З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 Правові  та організаційні основи охорони 

праці 

 

4 

 

2 Основи безпеки праці у галузі. Загальні 

відомості про потенціал небезпек. 

Психологія безпеки праці. Організація 

роботи з охорони праці 

10 1 

3 Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека 

виробництва  і вибухозахист 

3 1 

4 Основи електробезпеки 4 3 

5 Основи гігієни праці та виробничої санітарії. 

Медичні огляди 

4 1 

6 Надання першої допомоги потерпілим при 

нещасних випадках 

3  

7 Підсумкова атестація з предмета 2  

 Усього годин: 30 6 

 

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 під час підготовки 

робітників для виконання робіт з підвищеною небезпекою.  

 Основні законодавчі акти з охорони праці: Конституція України, Закон 

України «Про охорону праці», Кодекс законів України про працю, Закон 

України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від 

нещасного випадку на виробництві та професійні 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». 

 Основні завдання системи стандартів безпеки праці: зниження і 

усунення небезпечних та шкідливих виробничих факторів, створення 

ефективних засобів захисту  працюючих. Галузеві стандарти.   

 Правила внутрішнього трудового розпорядку. Колективний договір, 

його укладення 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 підлітків. Порядок забезпечення засобами 

індивідуального та колективного захисту, державний і громадський контроль 
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за охороною праці, відомчий контроль. Органи державного нагляду за 

охороною праці. 

 Відповідальність за порушення законодавства про працю, правил та 

інструкцій з охорони праці. Дисциплінарна, адміністративна, матеріальна і 

кримінальна відповідальність. 

 Інструктажі  з охорони праці. Поняття про виробничий травматизм і 

профзахворювання. Нещасні випадки, повязані з роботою на виробництві і 

побутові. Алкоголізм і безпека праці. Профзахворювання і профотруєння. 

Основні причини травматизму і професійних захворювань на виробництві. 

Основні заходи запобігання травматизму та захворювання на виробництві: 

організаційні, технічні, санітарно-виробничі, медико-профілактичні. 

Соціальне страхування від нещасних випадків і  професійних захворювань. 

Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, професійних 

захворювань і професійних отруєнь. 

  

Тема 2. Основи безпеки праці у галузі. Загальні відомості про потенціал 

небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці 
Техніка особистої безпеки на суднах.  Перелік робіт з підвищеною 

небезпекою, для проведення яких потрібне спеціальне навчання і щорічна 

перевірка знань з охорони праці. Роботи,  пов’язані  з  підвищеною 

небезпекою на морських суднах. Основні заходи безпеки до початку  роботи  

та ремонту  в електроустановках судна: вимоги до суднових електростанцій, 

електроприводів,  освітлення ( основного та аварійного). Заходи безпеки при 

експлуатації акумуляторів (кислотних і лугових), групи допуску щодо 

електробезпеки  і порядок їх присвоєння; організаційні  і технічні  заходи, які 

запезпечують безпеку робіт в електроустановках;  класифікація приміщень     з 

електробезпеки, основні і додаткові захисні заходи в роботі з 

електроустановками до 1000 V  і вище 1000 V. Попереджувальні плакати    і 

порядок їх вивішування Основні причини електротравматизму.  Допуск до 

роботи в електроустановках. Порядок визволення людини, яка попала під 

напругу і надання їй першої медичної допомоги. Дії при виникненні аварійних 

ситуацій. Зони безпеки та їх огородження. Механічна безпека. Робота на 

висоті. Робота в закритих приміщеннях. Робота під час виконання вантажних і 

розвантажувальних робіт. Світлова і звукова сигналізації. Попереджувальні 

написи, сигнальні позначки. Знаки безпеки, які  використовують на суднах з 

написами  українською і англійською мовами. Охорона прайці під час 

використання ручного  електропневмоінструменту.  

Засоби індивідуального захисту від небезпечних і шкідливих 

виробничих чинників за професією «Електрик судновий». Захист від шуму, 

пилу, газу, вібрацій, несприятливих метеорологічних умов. Мікроклімат  

суднових виробничих приміщень. Правила та заходи щодо попередження 

нещасних випадків і аварій. Суднові розклади. Дії членів екіпажу судна за 

судновими розкладами.  

Фізіологічна та психологічна основа трудового процесу плавскладу. 

 

Лабораторно-практична робота: 
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Світлова і звукова сигналізації. Попереджувальні написи, сигнальні 

позначки. Знаки безпеки.  

 

Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека  виробництва і 

вибухозахист 

Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил використання 

відкритого вогню і електричного струму, використання непідготовленої 

техніки в пожеженебезпечних місцях; порушення правил використання опа-

лювальних систем, електронагрівальних прикладів, відсутність захисту від 

блискавки, дитячі пустощі. Пожеженебезпечні властивості речовин. 

Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація. 

Горіння речовин і способи його припинення. Умови горіння. Спалах, 

запалення, самозапалення, горіння, тління. Легкозаймисті і горючі рідини. 

Займисті, важкозаймисті і незаймисті речовини, матеріали та конструкції. 

Поняття вогнестійкості. 

Вогнегасильні речовини та матеріали: рідина, піна, вуглекислота, пісок, 

покривала, їх вогнегасильні властивості. Пожежна техніка для захисту об'єктів 

на суднах  та судноремонтних підприємствах. Особливості гасіння пожежі на 

суднах та судноремонтних підприємствах. Організація пожежної охорони на 

суднах  та судноремонтних підприємствах. 

Стан та динаміка аварійності в світовій морський індустрії. Аналіз 

характерних значних промислових аварій, пов'язаних з викидами, вибухами та 

пожежами хімічних речовин. Загальні закономірності залежності масштабів 

руйнувань і тяжкості наслідків аварій від кількості, фізико-хімічних 

властивостей і параметрів пальних речовин, що використовуються у 

технологічній системі. 

Теоретичні основи механізму горіння та вибуху. Особливості горіння та 

вибуху в апаратурі, виробничому приміщенні, неорганізованих газових 

викидів в незамкнутому просторі. Механізм горіння аерозолів. 

Параметри і властивості, що характеризують вибухонебезпеку 

середовища. 

Основні характеристики вибухонебезпеки; показники рівня руйнування 

промислових аварій. 

Вимоги щодо професійного відбору та навчання персоналу для 

виробництв підвищеної вибухонебезпеки. 

Загальні відомості про великі виробничі аварії, їх типи, причини та 

наслідки. Вплив техногенних чинників на екологічну безпеку та безпеку життя 

і здоров'я людей. Приклади великих техногенних аварій і катастроф та їх 

наслідки. 

 Класифікація суднових пожеж. Пожежі класу «А», «В», «С», « D», «Е». 

Способи виявлення пожеж.  Розвертання аварійних партій. Розвідка пожежі. 

Евакуація і рятування людей. Особливості  пожеж у вантажних трюмах: місце 

осередку пожежі, характер самозапалювання вантажу. Можливі шляхи 

розповсюдження горіння. Першочергові засоби для його локалізації.  Як і які 

засоби потрібні для найбільш ефективної дії на осередок пожежі. Організація 

пожежної охорони на суднах. Основні причини вибухонебезпеки на суднах і 

засоби їх усунення.  
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Лабораторно-практична робота: 

Визначення устрою та правил користування первинними засобами 

пожежегасіння. 

 

Тема 4. Основи електробезпеки 

Електрика промислова, статична і атмосферна. 

Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного 

струму на організм людини. Причини електричного шоку і заходи шодо його 

запобігання.  Електричні травми, їх види. Чинники, які впливають на ступінь 

ураження людини електрикою: величина напруги, частота струму, шлях і 

тривалість дії, фізичний стан людини, вологість повітря. Загальні відомості 

про 4-провідну електричну мережу живлення. Фазова та лінійна напруга.  

Допуск до роботи з електрикою і електрофікованим переносним ручним 

інструментом. Колективні та індивідуальні засоби захисту в 

електроустановках. Попереджувальні написи, плакати та пристрої, ізолюючі 

прилади. Занулення та захисне заземлення, їх призначення. Робота з 

переносними електросвітильниками. 

Правила роботи на електронно-обчислювальних машинах і 

персональних комп’ютерах. 

Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від 

блискавки. Правила поведінки під час грози. 

Лабораторно-практична робота: 

Комплектування й порядок зберігання  та вимоги до захисних засобів. 

електроустановок на суднах. 

 

Тема 5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди 

Поняття про виробничу санітарію як систему організаційних, гігієнічних 

та санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі чинники (шум, вібрація, 

іонізовані випромінювання тощо), основні шкідливі речовини, їх  вплив на 

організм людини. Лікувально-профілактичне харчування. 

Основні гігієнічні особливості праці за професією «Електрик судновий».  

Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціювання повітря виробничих, 

суднових приміщень. Правила експлуатації систем опалення та вентиляції. 

Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче та 

аварійне. Правила експлуатації освітлення. 

Санітарно-побутове забезпечення  працюючих. 

Щорічні медичні огляди працюючих на суднах. 

Лабораторно-практична робота: 

Дослідження мікроклімату та вентиляції приміщень. 

 

Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках 
Основи анатомії людини. 

Послідовність, принципи й засоби надання першої допомоги. Дії у 

важких випадках. 

Основні принципи надання  першої допомоги: правильність, доцільність 

дії, швидкість, рішучість, спокій. 
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Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка, її склад, 

призначення, правила користування. 

Перша допомога при запорошуванні очей, пораненнях, вивихах, 

переломах. 

Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легень, стравоходу.  

Надання першої допомоги під час знепритомлення  (втрати свідомості), 

шоку, тепловому та сонячному ударі, опіку, обмороженні. 

Ознаки отруєння і перша допомога потерпілому. Способи надання 

допомоги під час отруєння чадним газом, алкоголем, нікотином. 

 Правила надання першої допомоги під час ураження електричним 

струмом. 

Оживлення. Способи штучного дихання, положення потерпілого і дії 

особи, яка надає допомогу. Непрямий масаж серця. Порядок одночасного 

виконання масажу серця та штучного дихання. 

Транспортування потерпілого. Підготовка потерпілого до 

транспортування. Вимоги до транспортних засобів. 
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Професійно-практична підготовка  
 

Типова навчальна програма  

професійно-практичної підготовки  

 

           Професія:  7141 Електрик  судновий  
                         (код, назва професії) 

Кваліфікація: електрик судновий другого класу 
             (рівень кваліфікації-розряд, клас, категорія) 
 

№ 

з/п 
Теми 

Кількість 

годин 

 I.  Виробниче навчання*  

1.1 Вступ  2 

1.2 Охорона праці та пожежна безпека в навчальних 

майстернях 

4 

1.3 Екскурсія на підприємство і судно 6 

1.4 Слюсарні роботи 24 

1.5 Електромонтажні роботи 30 

1.6 Ремонт мереж електроосвітлення, сигналізації і 

електроприводів 

90 

 Усього годин: 156 

 П. Виробнича  практика  

2.1  Інструктаж з охорони праці, пожежної безпеки на 

судні, ознайомлення з судном.  

7 

2.2  Самостійне виконання робіт електрика суднового  343 

 Кваліфікаційна пробна робота   

 Усього годин:  350 

 Разом: 506 

 

*  Місце проведення виробничого навчання (в майстернях або на 

виробництві) вирішує ПТНЗ за згодою із замовником виробничих кадрів. 

 

 

I. Виробниче навчання   

Тема 1.1. Вступ 

 Продуктивна праця – основа оволодіння курсом. Зміст роботи, етапи 

професійного росту і трудового становлення робітника. Ознайомлення 

учнів,слухачів з виробничими ділянками і робочими місцями. 

 Ознайомлення учнів,слухачів з організацією робочого місця і 

завданнями забезпечення якісної роботи. 

 Ознайомлення з режимом  робіт, формами організації праці і правилами 

внутрішнього розпорядку на  виробничих ділянках. 

  

 

 

Тема 1.2.  Охорона праці і пожежна безпека в навчальних майстернях 



 58 

 Навчально-виховні завдання: формування понять про правила безпеки 

праці. 

 Вимоги охорони  праці в навчальних майстернях і на робочих місцях. 

Причини пожеж в приміщеннях навчальних закладів. 

 Заходи  щодо попередження пожеж. Правила користування 

електронагрівальними приладами і електроінструментом. Заходи 

застереження під час користуванні протипожежними рідинами і газами. 

 Правила поведінки учнів, слухачів під час пожежі. 

 Порядок виклику пожежної команди. Будова і застосування 

вогнегасників і внутрішніх пожежних кранів. 

  

Тема 1.3. Екскурсії на підприємство і судно 

 Навчально-виховні завдання екскурсії: ознайомлення зі  структурою і   

основним обладнанням судноремонтного підприємства. 

 Екскурсія на судно. 

 Ознайомлення з характером роботи підприємства і судна, робочими 

місцями. Ознайомлення учнів,слухачів з їх майбутньою діяльністю в період 

виробничої практики і після закінчення училища. 

 Ознайомлення із системою контролю за якістю робіт. 

    

Тема 1.4. Слюсарні роботи 

 Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки праці. 

Призначення інструментів та матеріалів для виготовлення, режими обробки, 

способи контролю та контрольно-вимірювальний інструмент.  

Вправи:  

Розмітка. 

Підготовка деталей до розмітки. Нанесення вільно розташованих, 

паралельних та перпендикулярних прямолінійних ліній, ліній під заданим 

кутом. Побудова замкнутих контурів, що створені відрізками прямих ліній 

(квадрата, прямокутника, трикутника і т.д.), радіусних кривих.  

Гостріння і запрвлення інструментів для розмітки.  

Рубання, правка, згинання 

Рубка листової сталі за рівнем губок тисків, за лініями  розмітки. 

Вирубування канавок за допомогою канавочника.   

Вирубування різних заготовок із листової сталі. 

Обрубування країв під зварювання.  Обрубування виступів і 

пошерхлостей на поверхнях відлитих деталей чи зварних конструкцій із 

використанням механізованого інструменту. Гостріння інструменту. Правка 

смугової сталі на плиті. Правка круглого стального прутка на плиті з 

використанням призм, її перевірка. Правка листової сталі. Згинання стального 

сортового прокату на ручному пресі з використанням найпростіших приладів 

для згинання. 

Різання. 

Установка полотна в рамці ножівки. Відпрацювання в постанові корпусу 

працівника та правильного утримання слюсарної ножівки в руках. Установка, 

закріплення й розрізання смугової, квадратної, круглої сталі за рисками.  
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Різання труб труборізом. Різання листового матеріалу ручними 

ножицями. 

Різання металу важільними ножицями. 

Тримання  напилка, правильна поставі корпусу і ніг при опилюванні. 

Балансування напилка під час опилювання широких площинних поверхонь. 

Опилювання. 

Опилювання широких і вузьких площинних поверхонь з перевіркою 

площинності лекальною  лінійкою. 

Опилювання широких поверхонь, сполучених під зовнішнім і внутрішнім 

кутом 90
о

.  Опилювання площинних поверхонь , сполучених під гострим і 

тупим, зовнішнім і внутрішнім кутами. Перевірка кутів косинцем, шаблоном і 

простим кутоміром. Вимірювання деталей вимірювальною лінійкою і 

штангенциркулем. 

Свердління, зенкування і розвертання отворів. 

Керування свердлильним верстатом і його налагодження (під час 

установки заготовок в лещатах на столі в залежності від  довжини свердла і 

глибини свердління).  

Нарізка різьби. 

Ознайомлення з різьбонарізними і різьбонавальцованими інструментами 

(круглі плашки, клупи з розсунутими плашками, нерозкривані 

різьбонавальцьовані голівки, мітчики); перегін їх по готовій нарізці. Контроль 

різьбових деталей. 

Виконання нероз’ємних з’єднань. 

Вибір свердла за діаметром заклепок. 

Свердління і зенкерування отворів під заклепки. З’єднання деталей 

однорядним і дворядним заклепочним швом шляхом зашморгування 

стикування однобічною і двобічною накладками (заклепками з потайними, 

напівпотайними і напівкруглими голівками). 

Очищення, нейтралізація і промивання місць з’єднання після 

намотування. 

 

Тема 1.5. Електромонтажні роботи 

 Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки праці. 

Навчально – виховні завдання: формування навичок і вмінь з  виготовлення 

нескладних деталей електричного обладнання вручну і механізованим 

способом: розвиток вмінь  з планування порядку дій під час заміни, установки, 

розборці і виготовлення обладнання; формування вмінь з проведення 

порівняльного аналізу,  надання критичної оцінки  виконаній роботі. 

 Основні поняття і правила користування електричним, пневматичним та 

гідравличним інструментами. Правила охорони праці під час роботи з ними. 

 

Вправи: 

 Практичне ознайомлення із захисними устроями і пристроями. 

Ознайомлення з приводами, кабелями, їх марками, родом ізоляції і 

стандартами перетинів. 

Маркування кінців кабелів і приводів.  
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 Підготовка з’єднувальних проводів і  кабелів, з’єднувальних  шин, 

гнучких з’єднань із стрічки і кабеля. Розподіл і зачищення кінців проводів, 

окінцівка. 

        Намотування наконечників різних типів на алюмінієві і мідні проводи.  

        Прокладення  дротів у гнучких трубках: на каркасах і в жолобках. Робота 

з електроустановочною апаратурою. Зарядка патронів, вимикачів, 

перемикачів, переносних ламп, запобіжників і запобіжних щитів. 

Виготовлення елементів електричних  опорів різних типів.  

Збирання і монтаж контролерів, реле – регуляторів, контакторів і опорів. 

Розбирання, установка, кріплення і заміна окремих елементів реле. 

Настроювання реле, регулювання контакторів і опорів. Виготовлення 

електроізоляційних деталей. Установка, кріплення і заміна деталей електро-

апаратури, вмикання її в електричну мережу. 

Регулювання реостатів, регуляторів збудження, магнітних пускачів і іншої 

пускорегулюючої апаратури. 

Монтаж і вмикання в мережу електродвигунів перемінного і постійного 

струму. 

 

Тема 1.6.  Ремонт мереж електроосвітлення,  сигналізації  та 

електроприводів 

  Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки праці. 

 Навчально-виховні завдання: формування навичок та вмінь виявлення 

несправності електрообладнання і його ремонту; вміння вести технічну 

документацію на ремонт. 

Вправи: 

 Робота з судновими кабельними мережами. 

 Підготовка вимірювальних приладів, інструменту, документації і 

матеріалів. Вимірювання ушкодження та обриву кабеля.  

Випробування електричної мережі під струмом. 

 Робота із судновими електроприводами.  

 Підготовка технічної документації, приладів, інструменту та матеріалів. 

 Виявлення несправностей, демонтаж.Заміна окремих елементів 

регулювання.Випробування струмом різних типів суднових електроприводів. 

 Робота з електричними машинами. 

 Ведення технічної  документації, вимірювальних приладів та 

інструменту. Демонтаж електричних машин. Виявлення несправностей. 

Ремонт щиткоутримувачів та заміна щіток. Обточування і шліфування 

колекторів та контактних кілець. 

Відновлення ізоляції. Ремонт пускорегулюючого обладнання. 

 Робота з судновими електронагрівальними приладами. 

 Підготовка технічної документації та вимірювальних приладів. 

Виявлення несправності, заміна і ремонт нагрівальних елементів та інших 

деталей електрогрілок, кип’ятильників, прасок. 

 Робота з електророзподільними пристроями. 

           Вивчення технічної документації, підбір вимірювальних приладів та 

інструменту. 
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 Виявлення несправностей, ремонт та заміна дефектних елементів. 

Заміри опору ізоляції, випробування під струмом. Ведення технічної 

документації на ремонт. Дотримання вимог безпеки праці та електробезпеки. 
 

II.Виробнича практика  

Тема 2.1. Інструктаж з охорони праці, пожежної безпеки на судні, 

ознайомлення із судном 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки праці. 

Пожежно-профілактичний  режим на суднах. Пожежно-профілактичні  

карти і плани пожежегасіння.  

Предмети і обладнання протипожежного  постачання і вимоги до їх  

утримання. 

Практичне ознайомлення із судновими кабелями та мережами, судновими 

електроприладами, електричними машинами, електронагрівальними  

приладами  

Практичне ознайомлення із судновими приміщеннями, забезпеченням  

санітарного стану судна, правилами поведінки членів екіпажу, культурно-

масовим обслуговуванням команди.  

 

Тема 2. 2. Самостійне виконання робіт електрика суднового  

Виконання робіт електрика суднового  другого класу під наглядом 

кваліфікованого електрика суднового  першого класу або електромеханіка із 

застосуванням високопродуктивних електроінструментів і апаратів, 

прогресивних методів, новаторів виробництва, раціональної організації  

робочого місця, дотримання вимог і правил безпеки праці, ощадливої витрати 

матеріалів і електроенергії. 

Детальна програма виробничої практики розробляється кожним 

навчальним закладом  окремо з врахуванням сучасних технологій, новітнього 

устаткування та матеріалів, умов виробництва за погодженням з 

підприємствами-замовниками кадрів та затверджується в установленому 

порядку. 

 

Кваліфікаційна пробна робота 

Приклади робіт: 

1. Ремонт, збирання, установка і підключення герметичного 

люмінісцентного  світильника. 

2. Визначити і ліквідувати пошкодження  електродвигуна заточного 

верстата. 

3. Підключити 3-х фазний перемикач двобортного живлення 

4. Виготовити  зарядний устрій через понижуючий трансформатор і 

випрямляч 12 Вольт. 

5. Відремонтувати запобіжник із заміною плавкої вставки. 

6. Усунути  пошкодження в реле Джонсона,  комутатора сигнально- 

розрізнювальних вогнів. 

7. Виконати  технічний огляд генераторної  секції ГРЩ перемінного 

струму. 

8. Виконати контактно-захисне окінцевання кабелю  марки КНР-3/10. 
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9. Виконати технічний огляд щита аварійного освітлення. 

10.  Змонтувати пакетний перемикач на електрогрілки. 

11.  Виконати технічний огляд  світильників освітлення з лампами 

розжарення в машинному відділенні. 

12.  Дібрати діоди та виготовити міст для ланцюга керування  автоматикою. 

13.  Виконати технічний огляд  асинхронного електродвигуна з 

пускорегулюючою апаратурою. 

14.  Заміна вимірювальних приладів на ГРЩ постійного струму. 

15.  Виконати ремонт  асинхронного  електродвигуна з фазовим ротором із 

заміною підшипників. 

16.  Визначити пошкодження електродвигуна постійного струму і замінити 

обмотки полюсів статора. 

17.  Обробити і підключити силовий зварювальний кабель до 

зварювального  трансформатора. 

18.  Змонтувати силовий штепсельний роз’єм  з розпайкою кабеля. 

19.  Підібрати і замінити теплове реле  магнітного пускача. 

20.  Виміряти опір  ізоляції обмотки електродвигуна, що був в морській 

воді,  виконати сушіння індуктивним методом. 

21.  Виконати ремонт автомата АП-50 і відремонтувати теплову вставку на 

навантаження електричного ланцюга. 

22.  Замінити контакти контактора постійного струму і відрегулювати час 

спрацьовування. 

23.  Відновити  ізоляцію асинхронного двигуна шляхом  перемикання 

обмоток під час керування. 

24.  Замінити і відрегулювати  силові контакти магнітного пускача і 

підключити кнопку керування. 

25.  Замінити іскрогасильний апарат установочного  автомата АП-25. 

26.  Розібрати пакетний перемикач на 380 V і замінити рухомі контакти. 

Зібрати і перевірити роботу. 

27.  Замінити нагрівальний елемент в електрокип’ятильнику і заземлити 

його. 

28.  Підключити електропровід запуску електродвигуна з перемикачем  

обмоток статора із зірки на трикутник. 

29.  Підключити пускорегулюючий  реостат до шунтового електродвигуна 

постійного струму. 
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Критерії кваліфікаційної атестації випускників 

    

           Професія:  7141 Електрик  судновий  
                         (код, назва професії) 

Кваліфікація: електрик судновий другого класу 
                  (рівень кваліфікації-розряд, клас, категорія) 
 

ЗНАЄ, РОЗУМІЄ: 

основи будови судна; 

принципи раціонального і ефективної організації праці на робочому місці 

судового моториста; 

вимоги виробничих інструкцій в тому числі з безпеки електричного 

обладнання та механізмів; 

заходи безпеки, які приймаються до початку роботи або ремонту; 

процедури ізоляції; 

порядок дій під час аварій; 

різні електричні напруги на судні; 

причини поразки електричним струмом та запобіжні заходи, які необхідно 

приймати для їх запобігання; 

основні відомості про креслення, перерізи і розрізи: види, позначення у 

кресленнях; 

правила читання зображень деталей робочого креслення; 

порядок читання складного креслення; 

призначення, порядок і послідовність читання електричних та кінематичних 

схем; 

роботу первинних двигунів; 

роботу допоміжних механізмів машинного відділення; 

роботу палубних механізмів; 

роботу побутових суднових систем; 

електротехнологію та теорію електричних машин; 

устрій електричних розподільних щитів та електрообладнання; 

прилади, сигналізації та систем стеження; 

роботу електроприводів; 

вимоги стосовно безпеки для роботи з судновими електричними системами; 

інструкції  та експлуатаційні характеристики суднових систем та обладнання 

постійного та перемінного струм; 

призначення вимірювальних приладів, верстатів, а також ручних та 

електричних інструментів та приладів; 

інструмент, пристрої та засоби механізації для проведення окремих робіт,  

видів робіт по судовим електричним двигунам; 

суднові холодильні установки, устрій, правила технічної експлуатації; 

електротехніку та електроустаткування суден; 

основні поняття про постійний та змінний електричний струм; 

електровимірювальні прилади та правила користування ними; 

будову і принцип роботи електричних машин постійного струму; 

будову і принцип роботи електричних машин змінного струму; 

принцип дії, будову і види трансформаторів та випрямлячів; 
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принципову схему, характеристику, конструкцію та призначення системи 

запуску і електрообладнання двигуна; 

призначення, устрій та порядок використання систем внутрішнього суднового 

зв’язку, зокрема суднового зв’язку з містком судна; 

систему аварійної сигналізації та вміння розрізняти сигнали, особливо під час 

подачі сигналу про ввімкнення газової системи пожежогасіння; 

розташування протипожежного обладнання у приміщеннях та вміння ним 

користуватися; 

вимоги стосовно безпеки для роботи з судновими електричними системами; 

інструкції  та експлуатаційні характеристики суднових систем та обладнання 

постійного та перемінного струму; 

призначення вимірювальних приладів, верстатів, а також ручних та 

електричних інструментів та приладів; 

призначення  мастильних та очищуючих матеріалів та обладнання; 

безпечного видалення відходів; 

вимоги суднових інструкцій; 

техніку безпеки та порядок дій під час аварій; 

електротехнічні схеми та вимоги безпечної ізоляції обладнання та пов'язаних з 

ним системами, які вимагаються до видачі персоналу дозволу на роботу з 

такими механізмами та обладнанням; 

порядок  виявлення несправностей та вимоги технічного обслуговування, а 

також відновлення електричного обладнання робочого стану; 

електричне  обладнання, що функціонує на ділянках можливого загоряння; 

основи системи виявлення вогню на судні; 

суднову систему виявлення пожежі; 

безпечні процедури технічного обслуговування та ремонту; 

вимоги з технічного обслуговування та ремонту освітлюваних приладів та 

систем електропостачання; 

процедури безпечної обробки, розміщення та кріплення запасів; 

заходи застереження, які необхідно вживати для запобігання забрудненню 

морського середовища; 

порядок використання та експлуатації устаткування , засобів боротьби з 

забрудненням; 

порядок схвалених методів видалення забруднювачів моря. 
вимоги безпечної практики праці та особистої безпеки на борту, зокрема: 

електробезпеку; вимкнення /блокування; безпеку під час роботи з 

механізмами;  способи підйому та засоби запобіганню травм спини; 

хімічну та біологічну безпеку; 

англійську мову в межах, достатніх для розуміння команд та спілкування з 

іншими членами екіпажу в межах виконання обов’язків; 
 

ВМІЄ: 

виконувати заходи безпеки, які приймаються до початку роботи або ремонту 

при: проведенні процедури ізоляції;  дії під час аварій;  виконувати безпечні 

методи звільнення потерпілого від дій електричного струму та надавати першу 

медичну допомогу; 
запустити в дію, обслуговувати та  зупинити дизель-генератор, пожежну 
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помпу, засіб для відливу, осушення, затоплення  станціаонарних систем 

пожежегасіння та інші аварійні,  протипожежні і рятувальні засоби  судна  та 

інших допоміжних механізмів машинного відділення; 

обслуговувати: палубні механізми;  побутові суднові системи;  електричні 

розподільні щити та електрообладнання;  прилади, сигналізації га системи 

стеження;  електроприводи; 

використовувати ручні інструменти, електричне та електронне вимірювальне 

обладнання для виявлення несправностей, операцій з технічного  

обслуговування та ремонту; 

зробити  вибір та безпечно  користуватися мастильними та очищаючими 

матеріалами та обладнанням і  видалення відходів; 

проводити обслуговування та ремонт на судні згідно з судновими 

інструкціями; 

діяти згідно з судновим розписом під час аварії; 

проводити роботи з технічного обслуговування та ремонту електричних 

систем та механізмів на судні; 

виконувати процедури безпечної обробки, розміщення та кріплення запасів; 

виконувати заходи застереження, які  необхідно для запобігання забруднення 

морського середовища,  засоби боротьби з забрудненням морського 

середовища; 
виконувати вимоги робочих інструкцій і безпечних умов праці та особистої 

безпеки на борту, зокрема:  електробезпеки;  вимкнення/блокування; 

безпеки під час роботи з механізмами; способи підйому вантажів та засоби 

запобігання травм спини;  хімічної та біологічної безпеки; використовувати 

засоби індивідуального захисту. 
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Перелік основних обов’язкових засобів навчання 

 
№ 

п/п 

 

Найменування 

Кількість на групу                   

з 15 осіб 

 

При-

мітка Для індиві- 

дуального 

користу-

вання 

Для 

групового 

користу-

вання 

1 2 3 4 5 

1 Обладнання:    

1.1 Панель керування  пристроями 

електроустаткування 

 

 

1  

1.2 Щити розподільні у тому числі:  

380v-12 гр. 

380v-3 гр.                                                                                                                                 

220v-4 гр. 

36/24/12v 

 1  

1.3 Пускачі магнітні ПМ 15   

1.4 Пускачі навчально - тренувальні             

(не- реверсивні) 

 6  

1.5 Пускачі ПМ реверсивні навчальні   6  

1.6 Щит випробувальний постійно – 

змінного струму, 380/220 

 1  

1.7 Контролер постійного струму                  

КВ – 1222 

 1  

1.8 Випростувальний пристрій                  

220/220   25A 

 1  

1.9 Трансформатор 380/220V 

ТСЗМ – 6,3 – 74 ОМ 5 6,3 KVA 

 1  

1.10 Трансформатор 380/220/36 V 

15KVA 

 1  

1.11 Трансформатор 380/24; 1,5 KVA  1  

1.12 Перетворювач статичний 

ВС – 24м, 220/40V пост. і змін. 

струму 

 1  

1.13 Елекромашини, в тому числі : 

– перетворювач АТТ – 2 440 Б3 

380V 50бц 380V 425бц  

– Перетворювач  ПО – 550 ПФ 

    200 ~ 220 550 Вт 

 – перетворювач АПА – 1,5АМ = 

220/220 1,5 квт; 3000 об/хв. 

 2 

 

 

1 

 

1 

 

 

1.14 Столи робочі слюсарні з лещатами 15   

1.15 Стіл викладача  1   

1.16 Столи робочі з електророзетками 

24 і 12V  

15   

1.17 Електролютувальники (паяльники) 15   
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24V 60W і 25W 

1.18 Електроплавильний горщик 24V  

300вт 

 1  

1.19 Верстак свердлильний  настільний   1  

1.20 Загострювальний верстат настільний  1  

1.21 Контактори постійного і змінного 

струму різних модифікацій 

 1  

1.22 Автомати установлювальні різні  15   

1.23 Каркаси люмінесцентних 

світильників  

15   

1.24 Пакетні вимикачі, перемикачі 15   

1.25 Штепсельні роз`єднувачі  15   

1.26 Кнопочні пости управління 15   

1.27 Сельсини  15   

1.28 Лампи розжарювальні різні  15   

1.29 Клемні з`єднання різні на 10 – 20 

контактів 

15   

1.30 Якір електромашини постійного 

струму 

 1  

1.31 Короткозамкнений ротор 

асинхронного двигуна змінного 

струму 

 1  

1.32 Нагрівальні елементи  15   

1.33 Електричні патрони для електроламп 

(різні) 

15   

2 Інструмент:    

2.1 Комбіновані  плоскозгубці 

200 мм 

15   

150 мм 15   

2.2 Ножиці, секатори для різання кабелю 

перетину до 10 мм 

15   

2.3 Викрутка 15   

2.4 Арматурна викрутка з держаком. 15   

2.5 Гаєчний двобічний ключ 15   

2.6 Гострозубці (кусачки) бокові, 125 мм 15   

2.7 Метр складний  металевий 15   

2.8 Ніж монтерський 15   

2.9 Молоток з круглим бойком, 300 г 15   

2.10 Торцеві голівки «форми 12» для 

гвинтів М6, М8, М10 

15   

2.11 Ручка універсальна «форми 12» для 

торцевих  голівок 

15   

2.12 Ручка універсальна для торцевих 

ключів з незломним  штирем для 

гайок М3, М4, М6 

15   
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2.13 Голівка шестигранна торцевого 

ключа для гайок М3, М4, М6 

15   

2.14 Пінцет ПА 15, 150 мм 15   

2.15 Ножиці тупоконечні ГО - 140 15   

2.16 Пластівка для зачистки контактів 15   

2.17 Шпилька регулювання, 80 мм 15   

2.18 Щітка  флейцева, 210мм 15   

2.19 Ніж електромонтажний, 200 мм 15   

2.20 Пресс-кліщі «Донець» 15   

2.21 Оправка для вправлення кілець 

діаметром 

15   

2.22 Ключ штифтовий універсальний 15   

2.23 Кліщі для зняття ізоляції КДI-1 15   

2.24 Кліщі для надягання трубок-бирок 15   

2.25 Електролютувальники (паяльники)  

ПЗН-40-36 

15   

2.26 Штепсельні роз’єми 15   

2.27 Ключ мутровий (гаєчний)   15   

2.28 Ключі торчові від 8 – 17 мм. 

                              5 - 12 мм. 

15   

2.29 Ключі мутрові (гаєчні) накидні від   8 

до 24 мм 

15   

2.30 Молоток слюсарний  15   

2.31 Зубило слюсарне 15   

2.32 Знімач підшипників фланцевий   1  

2.33 Знімач трилапий   1  

2.34 Ножиці секторні для різання кабелів 15   

2.35 Кліщі для зняття ізоляціі жил кабелю  15   

2.36 Ручний кабельний прес  

КРП – 1М 

 1  

2.37 КОРН –2,5  1  

2.38 Універсальний пристрій зобрізання, 

зачищення й обтискання проводів 

 1  

2.39 Плоскозубці з ізольованими 

рукоятками 

15   

2.40 Оправки для окільцування кабелю  15   

2.41 Викрутки різні  з  діелектичними 

рукоятками 

15   

2.42 Круглозубці  15   

2.43 Гострозубці  15   

2.44 Ножиці по металу  5  

2.45 Пилочний верстат  1  

2.46 Керни  15   

2.47 Шпильки 100 150 мм Ф 6 - Ф8  комплект  

2.48 Розети настільні 24V 15   
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                             12V 

2.49 Ножі монтерські 15   

3 Електровимірювальні прилади:    

3.1 Вольтметр Ц24, 

0250 В змінного струму 

 5  

3.2 Вольтметр Э377, 0-50 В постійного 

струму 

 5  

3.3 Вольтметр Э421, гост 8Ч11-60, 0-250, 

змінного  струму 

 5  

3.4 Кіловольтметр КWД 365, 

360V, 5А 

 5  

3.5 Частотомір НЧ Э361  220 В  5  

3.6 Мегомметр 0,02 М,  220 В  5  

3.7 Міліамперметр постійного струму  

50 мА, Э316 

 5  

3.8 Переносні універсальні прилади 

«тестери»  

15   

3.9 Переносний мегометр 500V  5  

3.10 Струмовимірювальні кліщі     5  

3.11 Лабораторний ватметр  1  

3.12 Прилад для замірювання COSφ  

лабораторний  

 1  

3.13 Фазопоказник    5  

3.14 Контрольна лампа  15   

3.15 Індикатор 380V 15   

3.16 Навантажувальна вилка акумуляторна   5  

3.17 Лічильник однофазний   5  

3.18 Лічильник трифазний   5  

3.19 Авометр  5  

3.20 Інші демонстраційні прилади 15   

4 Перелік стендів:  

4.1 Пакетний перемикач розібраний  1  

4.2 Переносна електролампа  1  

4.3 Електромагнітне реле часу  1  

4.4 Реле струму   1  

4.5 Теплові реле струму  1  

4.6 Реле температури   1  

4.7 Кінцеві вимикачі  1  

4.8 Дистанційні манометри    1  

4.9 Давачі рівня   1  

4.10 Реле тиску   1  

4.11 Манометричні прилади  1  

4.12 Контактори постійного і змінного 

струму 

 1  

4.13 Автомати встановлювальні  1  
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4.14 Запобіжники трубчасті і коркові  1  

4.15 Електровимірювальні прилади  1  

4.16 Регулятор рівня в паровому котлі  1  

4.17 Схема вмикання нагрівачів на два 

ступені нагріва 

 1  

5 Перелік плакатів:    

5.1 Судновий ГРЩ  1  

5.2 Синхронний генератор  1  

5.3 Електромашина постійного струму  1  

5.4 Двигун постійного струму. Схема, 

характеристики.  

 1  

5.5 Обвитка статора синхронного 

двигуна  

 1  

5.6 Реакція якоря машини постійного 

струму 

 1  

5.7 Асинхронний двигун з фазним 

ротором 

 1  

5.8 Магнітна система синхронної машини  1  

5.9 Електродвигун судової підойми  1  

5.10 Запобіжники  1  

5.11 Селективний автомат  1  

5.12 Контролер і командо контролер  1  

5.13 Контактори змінного струму   1  

5.14  Контактори постійного струму  1  

5.15 Реле електромагнітні  1  

5.16 Реле неелектричні  1  

5.17 Акумулятори лужні  1  

5.18 ПМ змінного струму  1  

5.19 ПМ постійного струму  1  

5.20 Схема синхронного генератора  1  

5.21 Схема магнітних пускачів  1  

5.22 Умовні позначки приладів  1  

5.23 Схема введення в паралель 

генератора змінного струму  

 1  

5.24 Диференційний електромагнітний 

кажюль 

 1  

5.25 Схема пускового реостата  1  

5.26 Схема теплового струмового реле   1  

5.27 Схема вмикання люмінісцентної 

лампи  

 1  

5.28 Схема контролерного управління 

шпилем постійного струму 

 1  

5.29 Схема управління вантажної лебідки 

змінного струму 

 1  

5.30 Схема машинного телеграфа  1  
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5.31 Схема стернового електропровода  1  

5.32 Схема автоматизації парового котла 

КВА - 0515 

 1  

5.33 Схема автоматизації парового котла 

КВАГ – 1/5 

 1  

5.34 Схема автоматичного управління 

повітряним компресором 

 1  

5.35 Схема електромагнітного 

підсилювача ЄМУ з поперечним 

полем 

 1  
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Освітньо-кваліфікаційна характеристика 

випускника професійно-технічного навчального закладу 

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) 

підготовку (підвищення кваліфікації, перепідготовку) кваліфікованих 

робітників) 

 

1. Професія  -  7241  Електрик судновий 
                                (код, назва професії) 

1. Кваліфікація -   електрик судновий першого класу 
         (рівень кваліфікації - розряд, клас, категорія) 

3.  Кваліфікаційні вимоги  

 

Повинен знати:  

основи будови судна;  

призначення, будову головних енергетичних установок, допоміжних 

механізмів;  

           електроматеріалознавство;   

основи електротехніки, електричних вимірів та електроніки; 

  будову основних електронних приладів;  

     призначення, будову та принцип дії суднових електростанцій і мереж, 

суднових електричних машин і апаратів, суднових акумуляторів, суднових 

приладів керування і контролю;  

основи будови і принцип дії елементів автоматики та їх застосування в 

схемах автоматизації суднового електроустаткування; 

  призначення та будову освітлювальної електроустановчої арматури, 

пускорегулюючої і захисної апаратури; призначення, принципову будову 

суднових електроприводів і суднових гребних електричних установок; 

схеми керування електроприводами стернових, якірно-швартових,  

вантажних пристроїв, механізмів машинного відділення;  

будову та принцип дії суднових акумуляторних установок і зарядних 

перетворювачів;  

будову суднових АТС і правила технічного обслуговування засобів 

внутрішнього телефонного зв'язку;  

види слюсарних робіт; 

правила експлуатації електричного обладнання, зокрема, заходи безпеки 

на початку робіт або ремонту;  

процедури ізоляції;  

порядок дій під час аварій та змін електричної напруги на судні; 

правила надання допомоги у разі ураження електричним струмом та 

здійснення запобіжних заходів;  

початковий рівень роботи механічних систем, зокрема, первинних 

двигунів, у тому числі головних рушійних установок, допоміжних механізмів 

машинного відділення, систем управління стерном, систем обробки вантажу, 

палубних механізмів, побутових суднових систем;  

основи електротехнологій та теорії електричних машин, електричних 

розподільних щитів та електрообладнання, автоматики, автоматичних систем 

управління та технології приладів, сигналізації та систем стеження, 
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електроприводів, електрогідравлічних та електропневматичних систем 

управління, з'єднань, розподілу навантаження та змін у електричній 

конфігурації; 

правила застосування безпечної практики роботи на судні, процедур 

технічного обслуговування та ремонту на допоміжному рівні; 

конструкцію та експлуатаційні характеристики суднових систем та 

обладнання постійного та перемінного струму, вимірювальних приладів, 

верстатів, а також ручних та електричних інструментів;  

правила користування мастильними та чистячими матеріалами й 

приладдям; безпечне видалення відходів;  

умови виконання процедур поточного технічного обслуговування та 

ремонту;  

керівництво виробників та суднові інструкції; 

вимоги техніки безпеки та дії під час аварій;  

основи електротехнічних схем;  

вимоги до безпечної ізоляції обладнання та пов'язаних із ними систем;  

методи перевірки, виявлення несправностей та технічне обслуговування, 

відновлення робочого стану електричного та електронного контрольного 

обладнання, освітлювальних приладів та систем електропостачання; 

  початкові основи суднової системи виявлення пожежі, у тому числі 

ділянки можливого загоряння електричного та електронного обладнання;  

процедури безпечної обробки, розміщення та кріплення запасів;  

заходи застереження щодо запобігання забруднення морського 

середовища;   

правила  експлуатації устаткування та заходів боротьби з забрудненням;  

знання схвалених методів видалення забруднювачів моря; 

правила охорони праці та особистої безпеки на борту судна, зокрема, 

електробезпеки, хімічної та біологічної безпеки;  

засоби індивідуального захисту;  

порядок вимкнення, блокування та безпеки під час роботи з 

механізмами;  

системи видачі дозволів до роботи, в тому числі, на висоті та у 

замкнених приміщеннях;  

способи підйому вантажів та засоби запобігання травм спини; 

англійську мову в межах, достатніх для розуміння команд та 

спілкування з іншими членами екіпажу в межах виконання обов’язків. 

 

Повинен уміти:  

брати участь у несенні вахти згідно з судновим розкладом;  

вести нагляд за роботою електричного обладнання, електричних систем та 

механізмів; 

брати участь у: технічному обслуговуванні та ремонті судна, у тому числі 

електричних систем та механізмів; заходах застереження та запобігання 

забрудненню морського середовища; 

     обробляти, використовувати і кріпити запаси та використовувати їх; 
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      виявляти несправності, здійснювати технічне обслуговування та ремонт, з 

використанням електричного і електронного вимірювального обладнання та 

ручних інструментів; 

      виконувати основні слюсарні роботи; 

      дотримуватися правил та норм охорони праці, протипожежного захисту, 

особистої гігієни та охорони навколишнього середовища, правил поведінки на 

судні та виробничої дисципліни.  

  

4. Загальнопрофесійні вимоги 

Повинен: 

а) раціонально і ефективно організовувати виробничий процес на робочому 

місці;  

б) додержуватись норм технологічного процесу; 

в) не допускати браку в роботі під час нагляду, технічного обслуговування та  

ремонту електричних систем та механізмів,  технічних засобів суднового 

електрообладнання; 

г) знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й 

навколишнього природного середовища,  додержуватися норм, методів і 

прийомів безпечного ведення робіт; 

ґ)  використовувати в разі необхідності засоби попередження й усунення 

природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, водотечі тощо); 

д) знати і виконувати вимоги зберігання і застосування вибухових матеріалів 

та отруйних речовин; 

е) знати основні види слюсарних та електромонтажних робіт; 

є) знати  електротехніку з основами електроніки; 

   ж) знати і виконувати вимоги  національного та міжнародного законодавства 

з судноплавства. 

 

5.  Вимоги до освітнього рівня осіб: 

5.1  За умови  первинної професійної підготовки в професійно-

технічних навчальних закладах другого, третього атестаційних рівнів: 

Без вимог до стажу роботи. 

Попередня кваліфікація «Електрик судновий другого класу». 

 

5.2 За умови підвищення кваліфікації в професійно-технічних 

навчальних закладах другого, третього атестаційних рівнів: 

Повна загальна середня освіта. 

Попередня кваліфікація «Електрик судновий другого класу». 

Стаж роботи на суднах у складі машинної команди не менше дванадцяти 

місяців.  

5.3 Які закінчили навчання: 

Повна загальна середня освіта. 

Професійно-технічна освіта в професійно-технічних навчальних закладах 

другого або третього атестаційних рівнів. 

 

6.  Сфера професійного використання випускника – водний транспорт 
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7.  Специфічні вимоги 

Вік: після закінчення навчання не менше 18 років 

Стать: чоловіча, жіноча. 

Медичні обмеження  щодо придатності осіб за станом здоров’я для 

роботи на водному транспорті. 
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Типовий навчальний план   
 

                     Професія:  7241  Електрик судновий 
                      (код, назва професії) 

                                                Кваліфікація: електрик судновий  першого класу 
                               (рівень кваліфікації-розряд, клас, категорія) 

 

                                               Загальний фонд навчального часу 466 година 

 

№ 

з/п 
Навчальні предмети 

Кількість годин 
Всього З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Загальнопрофесійна підготовка 32  

1.1 Основи правових знань 17  

1.2 Резерв часу 15  

2. Професійно-теоретична підготовка 167 32 

2.1 Електрообладнання суден та його експлуатація 60 6 

2.2 Суднові системи автоматичного управління і 

регулювання   

20 6 

2.3 Електротехніка  з  основами промислової 

електроніки 

20 2 

2.4 Особиста безпека та соціальна відповідальність, 

охорона судна 

16  

2.5 Охорона праці 17  

2.6 Англійська мова  за професійним спрямованнням 34 18 

3. Професійно-практична підготовка 260  

3.1 Виробниче навчання  120  

3.2 Виробнича практика* 140  

4. Консультації 20  

5. Державна кваліфікаційна атестація  7  

6. Загальний обсяг навчального часу ( без п.4) 466 32 
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Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень для підготовки 

кваліфікованих робітників за професією “Електрик судновий” 

1. Кабінети: 

 Електротехніки  

 Електрообладнання суден 

 Будови  суден 

 Інформаційних технологій 

 Матеріалознавства  

 Охорони праці 

 Англійської мови 

 Рятувальних засобів 

 Протипожежної безпеки 

 Надання першої медичної допомоги  

2.    Лабораторії: 

 Електротехніки  та електрообладнання суден  

3. Майстерні: 
  Електромонтажна 
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Загальнопрофесійна підготовка 

 

Типова навчальна програма 

з предмета «Основи правових знань» 

 

№ 

з/п 
Теми 

Кількість годин 

Всього 

З них на  

лабораторно-

практичні  

роботи 

1 Форми держави, її апарат 2  

2 Правопорядок і законність 2  

3 Основи трудового і соціального права 2  

4 Основи екологічного права 2  

5 Міжнародна організація праці 2  

6 Публічне морське право 3  

7 Приватне морське право 4  

 Усього годин: 17  

 
Тема 1. Форми держави, її апарат  

 Апарат держави. Внутрішні і зовнішні функції держави. Форми 

держави. Форма правління. Форма державного устрою. Форма державного 

режиму. Держава і особистість. Форми взаємовідносин держави й об'єднань 

людини та громадянина. Загальна характеристика сутності і соціального 

призначення держави в Україні.  

 

Тема 2. Правопорядок і законність 

Поняття дисципліни, правопорядку, законності. 

Правопорядок як складова частина суспільного порядку. 

Законність і справедливість. Громадські гарантії законності. Юридичні 

гарантії законності. Правова культура. Засоби формування правосвідомості та 

правової культури.  

Право громадян України на захист.  

 

Тема 3. Основи трудового і соціального права 

  Джерела трудового права, місце Кодексу законів про працю в системі 

джерел трудового права. Колективний договір. Контракт, як особлива форма 

трудового договору. Порядок прийняття на роботу. Підстави розірвання 

трудового договору. Забезпечення занятості населення. Індивідуальні і 

колективні трудові спори. Основи соціального захисту населення в Україні. 

Поняття соціального захисту та його види. Пенсiйне забезпечення в Українi. 

Соцiальний захист громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської 

катастрофи. Соцiальний захист ветеранiв вiйни. Соцiальний захист ветеранiв 

працi та iнших громадян похилого вiку. Соцiальний захист сiм'ї та дитинства. 

Соцiальний захист вiйськовослужбовцiв i спiвробiтникiв ОВС України. 
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Тема 4. Основи екологічного права 

  Екологiчнi права та обов'язки громадян України. Права та обов'язки 

природокористувачiв. Принципи і об’єкти охорони навколишнього природ-

ного середовища. Правова охорона водних ресурсiв. Порядок використання та 

охорони надр. Основи земельного права України.  

Екологічна безпека. Загальне і спеціальне використання природних 

ресурсів. 

 

Тема 5. Міжнародна організація праці  

 Міжнародний трудовий кодекс моряка - основа регламентації праці 

моряка. Правові положення Міжнародної організації праці (МОП). Суб’єкти 

МОП. Міжнародні акти. Цілі, завдання, структура, організація діяльності 

МОП.  

Основні положення Конвенції Міжнародної організації праці «Про 

працю в морському судноплавстві» 2006 року. Міжнародні Угоди та договори, 

що регламентують умови праці та життя моряків. Регламентація умов праці та 

життя моряків на судах внутрішнього водного транспорту. 

 

Тема 6. Публічне морське право  

 Поняття морського судна. Право власності на морські суда в Україні. 

Реєстрація морських суден в Україні. Судова книга. Склад екіпажу. 

Адміністративні командні, цивільно-правові права капітана. Кримінально-

процесуальні повноваження капітана судна. Правове регулювання підготовки 

екіпажу та експлуатації суден. Правовий статус українського моряка за 

кордоном. 

 Правовий статус морського порту. Функції морського порту. 

Контрольний огляд судна.  

 

Тема 7. Приватне морське право  

 Поняття та види  договору морського перевезення вантажу. Істотні 

умови договору перевезення вантажу. Відповідальність перевізника за втрату 

або пошкодження вантажу. Відповідальність за простій судна з вини 

відправника або вантажоотримувача. Поняття договору перевезення пасажирів 

та багажу. Сторони та умови договору перевезення пасажирів та багажу. 

Права та обов’язки пасажирів та перевізника.  

 Поняття морського страхування, його види та правове регулювання. 

Організація морського страхування в Україні, Договір морського страхування 

вантажу. 

 Поняття, види та причини аварії. Відшкодування збитків. Поняття 

зіткнення суден. Пошкодження при зіткненні суден, що потребує 

відшкодування. 
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Професійно - теоретична підготовка 

 
Типова навчальна програма з предмета 

 «Електрообладнання суден  та його експлуатація» 

 

№ 

з/п 
Теми 

Кількість годин 

Всього З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 Вступ 1  

2 Суднові електричні станції 6  

3 Суднові електричні мережі 4  

4 Розподільне обладнання, апаратура управління і 

захисту головного розподільного щита  

10  

5 Електричний привід стернових  устроїв і його 

експлуатація 

10 2 

6 Електричні приводи: якірно- швартовного устрою, 

шлюпочних лебідок, насосів та  їх експлуатація  

10 2 

7 Електроприводи вантажно-підімального 

обладнання, водонепроникнених дверей та їх 

експлуатація                                                                   

10 2 

8 Електрорух суден  5  

9 Правила  технічної експлуатації суднового 

електрообладнання і безпеки праці в роботі з 

електроустановками 

8  

 Усього годин: 60 6 

 

Тема 1. Вступ 

Значення даної галузі. Історія розвитку галузі і роль вітчизняної науки. 

Перспективи розвитку даної галузі. 

     Вплив науково-технічного прогресу на зміст роботи працівників даної 

галузі  народного господарства. Значення професійної майстерності і 

технічного рівня працівників для створення  матеріально-технічної бази. 

Навчальні заклади професійно-технічної освіти та їх роль у підготовці 

кваліфікованих працівників для народного господарства. Соціально-

економічне і народногосподарське значення професії, перспективи ії розвитку. 

Кваліфікаційна характеристика. Культура праці робітника. Навчально-виховні 

завдання і структура предмета. 

 

Тема 2. Суднові електричні станції 

    Джерела електроенергії. Загальна  характеристика суднових 

електростанцій.  

Класифікація електростанцій, вимоги Регістру України до параметрів суднової 

електростанції. Рід струму (постійний та змінний); переваги і недоліки.  

  Величини напруг. 
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  Первинні двигуни: дизель-генератори і турбогенератори, вимоги до них. 

Суднові електричні генератори постійного і  змінного струму. 

  Системи збудження генераторів. Системи прямого компаундирування  

без корекцій напруги, системи збудження із застосуванням резисторів.  

Точність підтримання системи збудження із застосуванням резисторів, 

точність  підтримання напруги на шинах суднової  електростанції.     

Призначення коректора напруги. Зміна напруги  синхронного генератора при 

статичних змінах навантаження.   

Зміна напруги в перехідних режимах. Вимоги до систем  автоматичного 

регулювання напруги. Генератори постійного струму. Регулювання напруги 

генераторів постійного струму.  

Валогенератори. Переваги і недоліки, їх застосування. 

 Основні схеми суднових електростанцій із застосуванням дизель – 

турбо – і валогенераторів. 

Аварійні електростанції. Автоматичний запуск аварійних  агрегатів. 

Розміщення обладнання аварійних електростанцій.  

 Обслуговування суднових генераторів. Вимоги Правил Морського 

Регістру до розміщення, установки і конструкції суднових електростанцій. 

Паралельна робота генераторів постійного і перемінного струму. Переваги і 

недоліки паралельної роботи генераторів. 

 Умови синхронізації. Способи синхронізації. Схеми синхронізації.  

Паралельна робота генераторів із змішаним збудженням. Призначення 

порівняльного дроту. 

Вимоги безпеки праці та електробезпеки при роботі із судновими 

генераторами.  

 

Тема 3. Суднові  електричні мережі 

  Системи суднових електричних мереж.  Особливості прокладання 

кабелів і дротів на нафтоналивних суднах. Вимоги Правил Регістру України до 

суднових електромереж.  Контроль опору ізоляції в ланцюгах постійного і 

змінного струму. Правила ремонту суднових електромереж.  Розрахунок 

електричних мереж. Вибір перетину  жил кабелю, перевірка на падіння 

напруги. Електропостачання  суден від берегових мереж. Захист мереж від 

перешкод раіоприйому. Заземлення електрообладнання і корпусу суден. 

Вимоги безпеки праці і електробезпеки в роботі з електричними мережами. 

 

Тема 4. Розподільне обладнання, апаратура управління і захисту 

головного розподільного щита  
Призначення розподільного обладнання. Головний судновий 

електророзподільний щит (ГРЩ). Розміщення ГРЩ, вимоги до його 

конструкції і встановлення.  Суднові електророзподільні щити закритого і 

відкритого типів.  

Генераторні і розподільні панелі.  Номенклатура апаратів на цих 

панелях. Панелі управління електростанцією. Апаратура панелей управління.  

  Вимоги до розміщення і монтажу апаратури на головних розподільних 

щитах. Типові схеми головних і аварійних суднових електророзподільних 

щитів. Апаратура автоматизації джерел електроенергії. Принципіальні схеми 
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та принцип будови автоматичної синхронізації. Будова автоматичного 

розподілу активних навантажень, підключення резервного дизель-генератора.  

  Прилад автоматичного контролю опору ізоляції, його підключення і 

принцип роботи. 

  Прилади захисту генераторів від перевантажень, зворотної потужності і 

струмів контролю замикання. Захист мінімальної напруги і захист Мейєра. 

Вимоги до маркування, кольору розподільних шин і сигнальних ламп. 

Повторні електророзподільні щити. Виготовлення щитів, підведення кабелю, 

конструкція.  

  Апаратура електророзподільних щитів. Зарядно-розрядні щити. Щити 

прийому живлення з берега. Вимоги Правил Морського Регістру України до 

суднових електророзподільних щитів. Вимоги техніки безпеки праці і 

електробезпеки в роботі з судновими електророзподільними щитами. 

 

 Тема 5. Електричний привод стернових устроїв і його експлуатація 

Типи стернових електроприводів, які застосовують на суднах. 

Призначення рульового устрою. Вимоги, які пред’являють до 

електроприводів. Типи стерен. Швидкість і кут перекладки стерна. Стерновий 

електропривод простої і слідкуючої дії. Типові схеми управління 

електроприводами. Схеми управління по системі “генератор-двигун”. Їх 

переваги і недоліки. Взаємодія елементів схеми. Робота схеми. Релейно–

контакторні  схеми управління електроприводом постійного струму. Основні 

елементи схеми та її робота. Захист. Електрогідравлічний стерновий привод. 

Будова насоса перемінної продуктивності. Робота схеми слідкуючого 

обладнання. Стернові показники. Їх призначення і принцип дії.  

Самосинхронізуюча система синхронного зв’язку. 

 Сельсини. Автостерновий. Його призначення. Принцип дії. Принципова 

схема. Номенклатура приладів. З’єдання з гірокомпасом. Вимоги Правил 

Регістру України до стернових електроприладів. 

Термін огляду. Ремонт електричного привода стернового обладнання. Вимоги 

безпеки праці і електробезпеки. 

Лабораторно-практична робота: 

Розбір схем електроприводів  стернових устроїв. Визначення різних  

несправностей стренових устроїв. 

 

Тема 6. Електричні приводи: якірно- швартовного устрою, шлюпочних 

лебідок, насосів та  їх експлуатація  
Призначення  якірно- швартовного устрою, шлюпочних лебідок, насосів. 

Вимоги до якірно- швартовного устрою, шлюпочних лебідок, насосів. Вимоги 

до електроприводів брашпилів, шпилів і швартовних лебідок. Апаратура 

управління,  яка застосовується. Схеми контролерного  управління. Основні 

елементи схеми. Робота схеми, захист. Схеми контакторного управління.  

Основні  елементи схеми. Захист. Система „генератор-двигун”.  Принцип дії 

схеми. Система дистанційної віддачі якоря і визначення довжини 

витравленого ланцюга. Схема автоматичних шлюпочних лебідок, насосів. 

 Вимоги Правил Регістру України до електроприводів брашпилів, шпилів і 

шлюпочних лебідок, насосів. Терміни оглядів. Перевірка герметичності 
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електричних устроїв, які знаходяться на палубі. Ремонт електроприводів 

якірно- швартовних устроїв.  

Способи захисту електрообладнання від впливу морської води.  

Вимоги безпеки праці та електробезпеки. 

Лабораторно-практична робота: 

 Розбір схем електроприводів брашпилів, шпилів. Визначення різних  

несправностей за схемами. 

 

Тема 7. Електроприводи вантажно-підімального обладнання , 

водонепроникнених дверей та їх експлуатація 
Вимоги, які пред’являються до електроприводів, їх типи. Режим роботи. 

Електропривід вантажних лебідок. Електропривід з контролерним 

управлінням. Робота схеми. Режим підйому і опускання вантажу. 

Електропривід вантажних кранів. Особливості роботи кранового 

електрообладнання. Електропривід постійного і змінного струму. Схеми 

електроприводів. Магнітні контролери. Характеристики роботи 

електроприводів.  

 Буксирні лебідки. Їх призначення. Системи управління буксирними 

лебідками. 

Схема контакторного управління електроприводом. 

    Робота схеми. 

 Електроприлади водонепроникних дверей. Вимоги правил Регістру 

України. Особливості електропривода суднових вантажних ліфтів. 

Електроприводи вантажопідйомних устроїв з тиристорним управлінням. 

Вимоги Правил Морського Регістру України.  

Терміни оглядів. Ремонт електропривода вантажопідіймальних 

пристроїв. Вимоги безпеки праці і електробезпеки. 

Лабораторно-практична робота:  

Розбір схеми суднових лебідок і кранів. Виявлення за схемами  різних 

несправностей. 

 

Тема 8. Електрорух суден 

      Визначення і загальна характеристика суден з електрорухом.  

Принципова схема гребної електричної установки (ГЕУ) . 

Класифікація гребних електричних установок.  Техніко-економічні показники 

гребних  електричних установок. 

Гребні  електричні установки постійного струму. Основні елементи і схеми. 

Системи збудження головних генераторів і гребних електродвигунів. 

Застосування магнітних підсилювачів   у системах збудження. Управління 

гребною електричною установкою. Система «генератор-двигун» з 

тривитковим збудником генератора. Захист гребної електричної установки 

постійного струму. 

Гребні електричні установки змінного струму. Особливості роботи і схеми 

головного струму турбоелектричних і дизель–електричних гребних установок. 

Паралельна робота генераторів. 
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Тема 9. Правила експлуатації суднового електрообладнання і безпеки 

праці в роботі з електроустановками 

     Загальні положення. Обслуговуючий персонал і його обов’язки. 

Правила експлуатації електричних машин,  розбір і складання, 

профілактичний огляд тачищення. Консервація і розконсервація машин. 

Догляд за колектором   і контактними кільцями. Догляд за підшипниками 

ковзання і хитання.  

Основні несправності електричних машин. Ремонт, перевірка і 

регулювання.  Сушіння машин. Відновлення ізоляції обмоток. Виявлення  

ушкоджень в обмотках.  

Чистка машин. Балансування.  Приймання машин із ремонту. 

Обслуговування пускорегулюючої апаратури і апаратури автоматики.  

Особливості обслуговування окремих апаратів, догляд за ними.  Несправності 

електричної апаратури та їх усунення. Перевірка і регулювання апаратури. 

Обслуговування суднового освітлення, слаботочного обладнання і 

нагрівальних приладів. 

  Зміни опору ізоляції,  норми ізоляції окремих частин і механізмів. 

Найбільш допустимі температури нагріву частин електрообладнання. 

Правила забезпечення пожежної безпеки у виконанні робіт електриками.  

Особливості роботи з рідинними засобами, які застосовуються для миття 

електрообладнання.  

Завдання щодо охорони моря від забруднення нафтою. 
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Типова навчальна програма з предмета 

«Суднові системи автоматичного управління і регулювання»  

 

№ 

з/п 
Теми 

Кількість годин 
Всього З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 Вступ 1  

2  Основні поняття і визначення. Класифікація 

автоматичних систем. 

3  

3 Автоматизація допоможних  механізмів і 

суднових систем 

8 4 

4 Автоматизація суднових електростанцій 4  

5 Ремонт,  випробування  і налагодження суднової 

автоматики 

4 2 

 Усього годин: 20 6 

 

Тема 1. Вступ 

Суть і завдання предмету. Необхідність і доцільність автоматизації 
суднових енергетичних установок і систем економічний ефект, що отримується 
від автоматизації. Стан автоматизації сучасних суден. Шляхи подальшого 
розвитку автоматизації.  

 
Тема 2. Основні поняття і визначення класифікації автоматичних систем 

Коротка характеристика і умови роботи суднових систем автоматичного 
управління і регулювання. Термінологія суднової автоматизації. Системи 
автоматичного регулювання, управління, захисту, блокування, сигналізації і 
контролю. Системи прямого і непрямого регулювання. 

 

Тема 3.    Автоматизація допоміжних механізмів і суднових систем 

Завдання і об'єм автоматизації. Автоматичне регулювання холодильних 
установок і регулювання температури охолоджуваних приміщень. 
Регулювання параметрів випарника і конденсатора. Автоматичний захист і 
сигналізація. Схеми автоматизації баластної, осушувальної і санітарної 
систем.  Автоматизація системи стислого повітря. Автоматичні протипожежні 
системи. Автоматизація систем водяного, повітряного і парового опалювання. 
Автоматичні системи вентиляції і кондиціювання повітря. Автоматизація 
вантажних систем. Схеми дистанційного вимірювання рівня в цистернах. 
Засоби автоматизації з охорони навколишнього середовища. Суднове 
устаткування з попередження забруднення моря. Автоматизовані фільтруючі 

сепаруючі установки. Установки для електрохімічного і біохімічного 
очищення стічних вод і господарсько-побутових вод. Установки і 
сигналізатори для контролю нафтоутримуючих вод. 

 

Лабораторно-практична робота: 

          Пошук несправностей в електричних схемах комбінованим методом. 

          Лабораторно-практична робота: 
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          Пошук несправностей  у суднових асинхронних електроприводах. 

 
Тема 4.    Автоматизація суднових електростанцій 

Загальні відомості про автоматизацію суднових енергетичних установок. 
Автоматизація допоміжних дизель-генераторів. Регулювання напруги 
суднової електростанції. Контроль опору ізоляції та сигналізація про стан 
електростанції. Автоматична синхронізація генераторів. Автоматичне зняття 
перевантаження генераторів.  
 
Тема 5. Ремонт,  випробування і налагодження  суднової автоматики  

Організація і технологія монтажних та ремонтних робіт. Дефектація 
засобів автоматизації. Технологічна і експлуатаційна документація. Стендове 

випробування, необхідне устаткування, імітатори і контрольно-вимірювальні 
прилади. Монтаж апаратури. Електричні, гідравлічні і пневматичні 
випробування. Експлуатація суднової автоматики. Техніка безпеки при 
монтажі,  випробуваннях і експлуатації. 

            Лабораторно-практична робота:  

            Пошук несправностей    у схемі управління електроприводом брашпилю. 
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Типова навчальна програма з предмета 

«Електротехніка з основами  промислової електроніки»  

 

№ 

з/п 
Теми 

Кількість годин 
Всього З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 Вступ 1  

2 Електричні ланцюги змінного струму 3 1 

3 Електронні і напівпровідникові прилади 16 1 

 Усього годин: 20 2 

 

Тема 1. Вступ 
Роль  і значення електроних і напівпровідникових приладів у роботі 

суднового електрообладнання.  

 

Тема 2. Електричні ланцюги змінного струму 

Ланцюги трифазного струму. Основні призначення і переваги трифазних 

систем змінного струму. Принцип дії генератора трифазного струму. 

З’єднання генераторів і приймачів енергії трифазного струму зіркою і 

трикутником. Основні співвідношення струмів і напруги під час різних 

способів   з’єднання. Векторні діаграми трифазної системи при з’єднанні 

зіркою і трикутником. 

Три і чотирипровідні трифазні ланцюги. Роль нульового проводу. 

Симетричні трифазні системи. Потужність трифазних систем. 

Лабораторно-практична робота:  

Обчислення послідовних  і паралельних  ланцюгів змінного струму з 

активним, індуктивним і ємкісним опором. 

 

Тема 3. Електронні і напівпровідникові прилади 

Електронні властивості напівпровідників. Власна  електропровідність 

напівпровідників. Напівпровідникові терморезистори. Електронно-дірковий 

перехід і його  властивості. Напівпровідникові діоди. Транзистори. Схеми 

вмикання. Тиристори, будова, основні параметри  тиристорів. Характеристики 

напівпровідникових приладів.  

Позначення напівпровідникових приладів. Випрямлячі однопівперіодні і 

двопівперіодні. Стабілізатори напруги і струму. 

Фоторезистори.  

Лабораторно-практична робота:  

Ознайомлення з напівпровідниковими приладами. Перевірка діодів, 

транзисторів на працездатність. 
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Типова навчальна програма  

«Особиста безпека та  соціальна відповідальність,  охорона судна» 
(Згідно з вимогами Правила VI/1, VI/6-1 Конвенції ПДНВ-78, з поправками) 

 

 

 

Розділ  1. Особиста безпека та соціальна відповідальність. А –VI/1-4 
 

Тема 1.1.  Охорона оточуючого середовища 

Складність та різноманітність морського середовища. Вплив 

судноплавства на морське середовище та наслідки його експлуатаційного або 

аварійного забруднення. Дотримання запобіжних заходів щодо боротьби із 

забрудненням морського середовища. 

Процедури безпечного поводження із запасами, їх розміщення та 

кріплення. Заходи застереження, яких необхідно вживати для запобігання 

забрудненню морського середовища. Правила використання та експлуатації 

обладнання для боротьби із забрудненням. Схвалені методи видалення 

забруднювачів моря. 

 

Тема 1.2.  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. 

 

Розділ  2. Питання охорони. А –VI/6-1 

 

Тема 2.1.  Інструктаж з питань охорони на морі  

 

   № 

  з/п  

 

                              Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них на  

лабораторно-

практичні  

роботи 

1 Особиста безпека та соціальна 

відповідальність.  А –VI/1-4 

6  

1.1 Охорона оточуючого середовища  4  

1.2 Управління втомою 2  

2 Питання охорони. А –VI/6-1 10  

2.1 Інструктаж з питань охорони на морі 4  

2.2 Загрози, що стосуються охорони 3  

2.3 Обізнаність і пильності в питаннях охорони 3  

 Усього годин: 16  
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Основні терміни та визначення з охорони на морі, у тому числі 

елементи, що належать  до піратства або озброєного пограбування. 

Міжнародна політика у галузі охорони на морі та зобов'язання урядів, 

компаній та окремих осіб. 

Основні знання рівнів охорони на морі та їх вплив на заходи та 

процедури охорони на судні та на портових засобах. 

Процедури передачі повідомлень, пов'язаних з охороною. 

Загальні відомості про  плани дій у надзвичайних ситуаціях, пов'язаних 

із охороною. 

 

Тема 2.2.  Загрози, що стосуються охорони 

Основні  способи, що використовуються для подолання заходів із 

охорони. 

Способи розпізнання потенційних загроз стосовно охорони, у тому числі 

елементи, що належать до піратства або озброєного пограбування. 

Розпізнавання зброї, небезпечних речовин і пристроїв, збиток, який вони 

можуть заподіяти. 

Обробка відповідної інформації та зв'язку з питань безпеки. 

Поводження з конфіденційною інформацією та повідомленнями, що 

відносяться до охорони. 

 

Тема 2.3.  Обізнаність і пильність у питаннях охорони 

Підготовка, проведення навчань та занять згідно з відповідними 

конвенціями, кодексами та циркулярами ІМО, що належать до боротьби з 

піратством та озброєним пограбуванням. 
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Типова навчальна програма з предмета   

«Охорона праці» 
 

№ 

з/п Теми 

Кількість годин 

Всього 

З них на  

лабораторно-

практичні  

роботи 

1 Правові  та організаційні основи охорони 

праці 

1  

2 Основи безпеки праці у галузі 6  

3 Порядок розгортання аварійних партій 2  

4 Основи електробезпеки 2  

5 Основи гігієни праці та виробничої санітарії. 

Медичні огляди 

2  

6* Надання першої допомоги потерпілим при 

нещасних випадках. Загальні відомості про 

організаційно-технічні заходи щодо 

профілактики,  попередження, локалізації 

техногенних аварій та катастроф 

4  

 Усього годин: 17  

 

Тема 1. Правові  та організаційні основи охорони праці  

Порядок розслідування й ведення обліку нещасних випадків, професійних 

захворювань і аварій на виробництві. Загальні питання. Розслідування  й облік 

нещасних випадків. Спеціальне розслідування нещасних випадків.  

 

Тема 2. Основи безпеки праці в галузі  

Правила охорони праці й особистої безпеки на борту судна та безпечного 

виконання суднових робіт, зокрема, правила електробезпеки, хімічної та 

біологічної безпеки. Охорона праці під час проведення електрозварювальних 

робіт на судні. Охорона праці при експлуатації головної суднової енергетичної 

установки (ДВЗ), суднових парових турбін, парових котлів, компресорних і 

рефрижераторних установок. Дії в аварійних ситуаціях. 

Системи видачі дозволів на роботи, в тому числі на висоті та у 

замкнених приміщеннях. 

 

Тема 3. Порядок розгортання аварійних партій 

Розвідка пожежі, евакуація і рятування людей. Збереження стійкості 

судна під час пожежі. Організаційні і технічні заходи попередження пожеж на 

суднах.  

 

Тема 4. Основи електробезпеки  

Захисні заходи від ураження електричним струмом: 

- електрична ізоляція; 

- захисне заземлення; 

- захисне вимикання; 

- огородження, блокування й вимикаюче обладнання. 
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Правила надання допомоги в разі ураження електричним струмом та 

здійснення запобіжних заходів. 

Причини поразки електрострумом та запобіжні заходи, які необхідно 

приймати для його запобігання. 

Правила безпечного використання та експлуатації електричного 

обладнання, зокрема: 

- заходи безпеки перед виконанням роботи та ремонту: 

- процедури ізоляції; 

- порядок дій під час аварій; 

Захист від електромагнітного випромінювання. Вплив 

електромагнітного випромінювання на людину. 

 

Тема 5.  Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди 

Гігієна суднових приміщень. Система водопостачання морських суден. 

Функціональний стан організму моряка в довготривалих рейсах. Гігієна праці 

під час перевезення небезпечного вантажу. Контроль за забрудненням 

навколишнього середовища на суднах. 

 

Тема 6*. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках. 

Загальні відомості про організаційно-технічні заходи щодо профілактики,  

попередження, локалізації техногенних аварій та катастроф.  

Зупинка кровотечі, методи підходу, перев’язки накладення джгута. 

Техніка проведення закритого масажу серця. Що таке джгут-закрутка і техніка 

його накладання. Застосування необхідних мір і засобів при опіках. Перша 

допомога під час потоплення. Основні причини вибухонебезпеки на судні. 

Профілактика попередження техногенних аварій на суднах. 

 

*  пропонується викладання цієї теми кваліфікованим медичним 

працівником 
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Типова навчальна програма з предмета 

«Англійська мова  з професійною спрямованістю» 

№ 

з/п 
Теми 

Кількість годин 

Всього З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 Спеціальна термінологія 3 2 

2 Протипожежна система 3 1 

3 Сигнальні засоби  2 1 

4 
Електричні інструменти  та 

електровимірювальні системи 

2 1 

5 Структурна схема суднового електрообладнання 16 10 

6 
Контроль і управління електрифікованими 

системами 

4 2 

7 Працевлаштування  4 1 

 Усього годин: 34 18 

 

 Тема 1. Спеціальна термінологія  

  Судно та  його екіпаж (капітан, старший помічник, другий помічник, 

третій помічник, старший механік, другий механік, третій механік, четвертий 

механік, моторист (машиніст), електрик судновий другого класу, електрик 

судновий першого класу).  

  Вахтові обов’язки електрика суднового. Основні команди. 

 

Тема 2. Протипожежна система 

Вогнегасник, помпа пожежна, багор пожежний, система з  пiногасiння, 

шланг пожежний,  шпола  для розкидання, примiщення СО2. 

 

Тема 3. Сигнальнi засоби 

Сигнальна лампа,  пiротехнiчнi засоби, лiхтар бортовий, лiхтар 

сигнально-блискавичний. 

 

Тема 4. Електричні інструменти  та електровимірювальні системи 

Електричні інструменти  та вимірювальні прилади (тестер, рулетка, 

вольтметр постійного та  змінного струму, струмовимірювальні кліщі, 

гострозубці для зачищення проводів, викрутка зі шліцем, вольтметр, 

ізоляційна стрічка, кабельні наконечники. 

 

Тема 5. Структурна схема суднового електрообладнання 

 Розташування основного суднового електрообладнання. 

 Силова електрична мережа великого контейнеровоза. 

 Аварійний дизель-генератор. 

 Головний генератор змінного струму. 

 Генераторна панель головного розподільного щита. 

 Палубні електрифіковані механізми. 
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 Електрифіковані механізми  машинного відділення. 

 

Тема 6. Контроль й  управління електрифікованими системами 

Системи розподілу електроенергії. Правила Регістру. 

  

Тема 7. Працевлаштування 

Переговори, анкета, запит, об’ява, документи, сертифікати, оплата, 

контракт. 
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Професійно-практична підготовка 

 

Типова навчальна програма  

виробничого навчання 
           

         Професія: _7241 Електрик судновий 
                  (код, назва професії) 

                                            Кваліфікація: електрик судновий першого класу 
               (рівень кваліфікації-розряд, клас, категорія) 
 

№ 

з/п 
Теми 

Кількість 

годин 

 I.Виробниче навчання*  

1.1 Охорона праці, електробезпека та пожежна безпека 6 

1.2 Розрахунок і монтаж суднової електропроводки 12 

1.3 Робота з судновим електрообладнанням 30 

1.4 Робота з акумуляторами 12 

1.5 Монтаж суднового електрообладнання 30 

1.6 Ремонт суднового електрообладнання  30 

 Усього годин: 120 

 II. Виробнича  практика  

2.1 Інструктаж з охорони праці, пожежної безпеки на судні, 

ознайомлення із судном  

7 

2.2 Самостійне виконання робіт електрика суднового  133 

 Кваліфікаційна пробна робота  

 Усього годин: 140 

 Разом: 260 
 

*  Місце проведення виробничого навчання (в майстернях або на 

виробництві) вирішує ПТНЗ за  згодою із замовником виробничих кадрів. 

 

І. Виробниче навчання  

Тема 1.1.  Охорона праці, електробезпека та пожежна безпека 
Вимоги охорони праці в навчальних майстернях й на робочих місцях. 

Причини  виникнення пожеж в приміщеннях навчальних закладів. Заходи 

попередження пожеж. Правила користування електронагрівальними 

приладами й електроінструмента. Заходи застереження у процесі 

користування протипожежними рідинами і газами. Правила поведінки учнів, 

слухачів під час пожежі. Порядок виклику пожежної команди. Будова й 

застосування вогнегасників, внутрішніх пожежних кранів. 

 

Тема 1.2.  Розрахунок і монтаж суднової електропроводки 

 Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки 

праці.  Навчально-виховні завдання: формування навичок та вмінь з монтажу 

суднової електропроводки. 

Вправи: 
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Перевірка, установка, кріплення.  

Заміна окремих елементів,  випробування під струмом.  

Демонтаж штепсельних розеток, вилок, з’єднувальних коробок, 

вимикачів та іншої арматури. 

Розрахунок мережї освітлення, складання схем, підбір обладнання та 

дротів. 

Перевірка справності мережі електроосвітлення. 

  

Тема 1.3.  Робота з судновим електрообладнанням 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки праці. 

Навчально-виховні завдання: формування навичок та вмінь з ремонту та 

наладки апаратів суднового електрообладнання. 

Вправи: 

Робота з деталями суднового електрообладнання (комутаційної та 

комутаційно-захисної апаратури). 

Введення суднового обладнання в роботу, його регулювання та виявлення 

характерних недоліків. 

Реверсування електродвигунів змінного та постійного струму. 

Загальні вимоги з технічного обслуговування суднового 

електрообладнання. 
 

Тема 1.4.  Робота з акумуляторами 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки праці. 

Навчально-виховні завдання: формування навичок та вмінь з 

обслуговування суднових акумуляторів. 

Вправи: 

Розрахунок і підбір зарядного струму акумуляторів. 

Приготування електроліту для  акумуляторів.  

Введення в дію нових акумуляторів. 

 

Тема 1.5. Монтаж суднового електрообладнання 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки праці. 

Навчально-виховні завдання: формування навичок та вмінь з монтажу 

суднового електрообладнання. 

Вправи: 

Ознайомлення з технічною документацією. 

Прокладання кабелів і дротів в різних приміщеннях і трюмах судна. 

Прокладання  дротів і кабелів в пожежно-небезпечних та 

вибухонебезпечних приміщеннях. 

Перевірка правильності встановлення і з’єднання кабелів згідно з 

технічною документацією.  

Введення електрообладнання в мережу.  

Використання навантажувальних пристроїв й вимірювальних приладів 

для   випробування суднових генераторів і апаратури.  

Заповнення приймально-здавальної документації. 

 

Тема 1.6.  Ремонт суднового електрообладнання   
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Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки праці. 

Навчально-виховні завдання: формування навичок та вмінь з ремонту 

суднового електрообладнання. Під час ремонту суднового електрообладнання 

звертають увагу на вивчення технічної документації, підбір інструмента,  

запасних частин та матеріалів. 

Виявлення недоліків, порядок заміни дефектних елементів, замірювання опору 

ізоляції, випробування відремонтованого електрообладнання під напругою. 

Вправи: 

Ремонт суднових електроприводів, суднових телеграфів, розподільних 

устроїв, електромашинних перетворень електричних машин, 

електронагрівальних приладів, холодильних установок, електричних 

компресорів та іншого електричного обладнання.  

 

II.Виробнича практика  

 

Тема 2.1.  Інструктаж із охорони праці, пожежної безпеки на судні, 

ознайомлення з судном  

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки праці. 

Охорона праці під час проведення електроробіт з  обслуговування 

суднового обладнання. Охорона праці при проведенні ремонтних робіт 

електрообладнання судна.  

Порядок розгортання аварійних партій.Розвідка пожежі, евакуація і 

рятування людей. Збереження  стійкості судна під час пожежі. Організаційні й 

технічні заходи попередження пожеж на суднах.  

Організаційні та технічні заходи,що забезпечують безпеку праці  в 

електроустановках. Організація робіт за нарядами-допусками. Групи допуску   

щодо роботи в електроустановках. Статична електрика та захист від її впливу. 

Огородження, блокування і вимикаюче обладнання. 

Захист від електромагнітного випромінювання. Вплив електромагнітного 

випромінювання на людину. 

 

Тема 2.2. Самостійне виконання робіт електрика суднового  

Виконання робіт електрика суднового  першого класу під наглядом 

кваліфікованого електромеханіка із застосуванням високопродуктивних 

електроінструментів і апаратів, прогресивних методів новаторів виробництва, 

раціональної організації робочого місця, дотримання вимог і правил безпеки 

праці, ощадливої витрати матеріалів і електроенергії. 

Детальна програма виробничої практики розробляється кожним 

навчальним закладом з урахуванням сучасних технологій, новітнього 

устаткуваня та матеріалів, умов виробництва за узгодженням з 

підприємствами-замовниками щодо підготовки кадрів та затверджується в 

установленому порядку. 

 

Кваліфікаційна пробна робота 

 

Приклади робіт: 

  1.  
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 Відрегулювати проміжки і тиск на щитки в електродвигуні постійного 

струму. 

 Закільцювати  десятижильний кабель марки КНР методом холодного 

опресовування. 

2.  

  Виконати  ТО №1 асинхронного електродвигуна. 

 Визначити придатність кабелю до монтажу й експлуатації. 

3.  

 Змонтувати схеми вмикання лампи з двох варт. 

 Виконати монтаж та підключити кнопки пускача електродвигуна. 

4.  

 Підключити і відрегулювати люмінесцентний світильник. 

 Промаркувати десятижильний кабель. 

5.  

 Запустити двигун реверсивним пускачем. 

 Виготовити перемички заземлення. 

6. Усунути пошкодження електродвигуна, шум підшипників. Виконати ремонт 

електропечі, заміну тенів. 

7. Виконати заміну теплового реле магнітного пускача, дефектовку 

електродротів, насоса. 

8. Виконати ППР (планово-попереджувальний ремонт)  якірно-швартового 

електроприводу. 

9. Виконати заміну силових і блок-контактів магнітного пускача. Ремонт 

електродзвоника. 

10. Виконати ремонт щіткотримача і підгін щіток. Провести Та-1 суднової 

електрогрілки. 

11. Виконати ППР (планово-попереджувальний ремонт) комунікатора, 

сигнально-розрізнювальних вогнів. 

12. Виконати ремонт пускорегулюючої апаратури електропривода шлюпки. 

13. Подовжити колектор і підготувати до роботи. Виконати шліфування 

контактних кілець. 

14. Визначити і ліквідувати пошкодження електропривода гострильного 

верстата. 

15. Виконати ППР (планово-попереджувальний ремонт) генератора змінного 

струму. 

16. Виконати ремонт силового електрощита на 16 диферів із заміною 

запобіжників. 

17. Виконати ремонт регулятора, точки зварювального трансформатора із 

заміною діодів випрямача. 

18. Виготовити зварювальні кабелі з розподілом й опресовування 

наконечників. 

19. Виконати вмикання генераторів постійного струму на паралельну роботу й 

зняття показників приладів.  

20. Виконати поточний ремонт двошвидкісного електродвигуна лебідки. 
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21. Провести підготовку електричної машини до пуску, вмикання і 

спостереження за її роботою із зупинкою після ремонту. Зняття показань 

приладів. 

22. Виконати ремонт камбузного устаткування: електром’ясорубки, її 

електроприводу. 

23. Виконати ремонт із заміною контактів контактора постійного струму, його 

регулювання та підключення до мережі. 

24. Виконати монтаж реверсивного магнітного пускача. 

25. Визначити пошкодження світильника люмінесцентного освітлення із 

заміною дроселя, встановити й підключити. 

26. Зібрати схему запуску трифазного електродвигуна від однофазної мережі й 

вирахувати кількість мікрофарад конденсатора. 

27. Змонтувати силовий штепсельний трифазний роз’єм з насадженням кабеля 

й підключенням до електромережі. 

28. Підготувати та запустити другий генератор змінного струму в паралельну 

роботу, зняти показники приладів. 

29. Виконати заміну електроприводів  ГРЩ – головного розподільчого щитка 

змінного струму: амперметра, трансформатора струму, вольтметра, 

частотометра, ватметра. 

30. Користуючись робочим кресленням, виконати монтаж кабеля й 

електропривода, вентилятора подання повітря.  
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кваліфікаційної атестації випускників 

        

        Професія: _7241 Електрик судновий 
                  (код, назва професії) 

                                            Кваліфікація: електрик судновий першого класу 
               (рівень кваліфікації-розряд, клас, категорія) 

 

ЗНАЄ, РОЗУМІЄ: 

Заходи безпеки, що проводяться до початку роботи або ремонту. 

Процедури ізоляції. 

Порядок дій під час аварій. 

Різну електричну напругу на судні. 

Причини поразки електричним струмом та запобіжні заходи, які необхідно 

здійснювати для його запобігання. 

Роботу первинних двигунів, у тому числі головну рухову установку.  

Роботу допоміжних механізмів машинного відділення. 

Роботу систем управління стерном. 

Роботу систем обробки вантажів. 

Роботу палубних механізмів. 

Роботу побутових суднових систем. 

Електротехнологію та теорію електричних машин. 

Устрій електричних розподільних щитів та електрообладнання. 

Роботу основ автоматики, автоматичних систем  управління та технології, 

приладів, сигналізації та систем стеження. 

Роботу електроприводів. 

Роботу електрогідравлічних та електропневматичних систем управління, 

з'єднань, розподілу навантаження та змін в електричній конфігурації. 

Вимоги стосовно безпеки для роботи із судновими електричними системами. 

Інструкції  та експлуатаційні характеристики суднових систем та обладнання 

постійного та перемінного струму. 

Призначення вимірювальних приладів, верстатів, а також ручних та 

електричних інструментів. 

Призначення  мастильних й очисних матеріалів та обладнання. 

Безпечного видалення відходів. 

Процедури поточного технічного обслуговування та ремонту. 

Вимоги суднових інструкцій. 

Техніку безпеки та порядок дій під час аварій. 

Електротехнічні схеми та вимоги безпечної ізоляції обладнання та пов'язаних 

із ним систем, що вимагаються для видачі персоналу дозволу на роботу (з 

такими механізмами та обладнанням). 

Порядок  виявлення несправностей та вимоги технічного обслуговування, а 

також відновлення робочого стану електричного та електронного 

контрольного обладнання. 

Електричне та електронне обладнання, що функціонує на ділянках можливого 

загорання. 

Основи системи виявлення вогню на судні. 

Суднової системи виявлення пожежі. 
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Безпечні процедури технічного обслуговування та ремонту. 

Порядок характерних вимог виявлення  несправностей механізмів та заходи 

для попередження пошкоджень. 

Вимоги з технічного обслуговування та ремонту освітлюваних приладів та 

систем електропостачання. 

Процедури безпечної обробки, розміщення та кріплення запасів. 

Заходи застереження, які необхідно вживати щодо запобігання забрудненню 

морського середовища. 

Порядок використання та експлуатації устаткування,  засобів боротьби із 

забрудненням. 

Порядок схвалених методів видалення забруднювачів моря. 

Вимоги безпечної практики праці та особистої безпеки на борту, зокрема: 

електробезпека, вимкнення/блокування, безпека під час роботи з механізмами, 

системи видачі дозволів для роботи, висотні роботи,  робота у замкнених 

приміщеннях, способи підйому та засоби запобігання травм спини, хімічна та 

біологічна безпека, засоби індивідуального захисту. 

 
 

ВМІЄ: 

Виконувати заходи безпеки, які приймаються до початку роботи або ремонту 

при  проведенні процедури ізоляції.  

Виконувати діі під час аварій. 

Виконувати безпечні методи звільнення потерпілого від дій електричного 

струму та надавати першу медичну допомогу. 

Зробити пуск,  обслуговувати  та  зупинити дизель-генератор, пожежного 

насосу, засобів водовідливу, осушення, затоплення  станціонарних систем 

пожежогасіння та інші аварійні й протипожежні й рятувальні засоби судна,   

інших допоміжних механізмів машинного відділення.  

Обслуговувати: 

-  системи управління стерном; 

-  системи обробки вантажів; 

-  палубні механізми; 

- побутові суднові системи. 

- електричні розподільні щити та електрообладнання; 

-  автоматичні системи управління та технології; 

- прилади, сигналізації та системи стеження; 

- електроприводи; 

- електрогідравлічні та електропневматичні системи управління; 

 - проводити  розподіл навантаження та зміни в  електричній конфігурації за 

погодженням із вахтовим механіком. 

Використовувати ручні інструменти, електричне та електронне вимірювальне 

обладнання для виявлення несправностей та виконувати операції  з технічного 

обслуговування та ремонту. 

Робити   вибір та безпечно  користуватися мастильними та очисними 

матеріалами та обладнанням,  видаляти відходи. 

Виконувати процедури поточного технічного обслуговування та ремонту. 

Проводити обслуговування та ремонт на судні згідно суднових інструкцій. 
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Діяти відповідно  до суднового розпису під час аварії. 

Проводити роботи з технічного обслуговування та ремонту електричних 

систем і механізмів на судні.  

Виконувати процедури безпечної обробки, розміщення та кріплення запасів. 

Виконувати заходи застереження, які  є необхідними для запобігання 

забрудненню морського середовища. 

Виконувати засоби боротьби із забрудненням морського середовища. 

Виконувати вимоги робочих інструкцій,  безпечної практики праці та 

особистої безпеки на борту, зокрема: електробезпека,  вимкнення/блокування, 

безпека під час роботи з механізмами, системи видачі дозволів для роботи, 

висотні роботи, роботи в замкнених приміщеннях, способи підйому та заходи 

запобіганню травм спини, хімічної та біологічної безпеки, використовувати 

засоби індивідуального захисту. 
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Перелік основних обов’язкових засобів навчання 

 
№ 

з/п 

 

Найменування 

Кількість на групу                            

з 15 осіб 

 

При-

мітка Для 

індивідуаль-

ного користу-

вання 

Для 

групового 

користу-

вання 

1 2 3 4 5 

1 Обладнання:    

1.1 Панель керування  пристроями 

електроустаткування 

 

 

 

1  

1.2 Щити розподільні у тому числі: 

380v-12 гр. 

380v-3 гр.                                                                                                                                 

220v-4 гр. 

36/24/12v 

 1  

1.3 Пускачі магнітні ПМ 15   

1.4 Пускачі навчально-тренувальні не -

реверсивні 

 6  

1.5 Пускачі ПМ реверсивні навчальні   6  

1.6 Щит випробувальний постійно – 

змінного струму, 380/220 

 1  

1.7 Контролер постійного струму КВ – 

1222 

 1  

1.8 Випростувальний устрій 220/220   

25A 

 1  

1.9 Трансформатор 380/220V 

ТСЗМ – 6,3 – 74 ОМ 5 6,3 KVA 

 1  

1.10 Трансформатор 380/220/36 V 

15KVA 

 1  

1.11 Трансформатор 380/24; 1,5 KVA 

 

 1  

1.12 Перетворювач статичний 

ВС – 24м, 220/40V пост. і змін. 

струму 

 1  

1.13 Елекромашини: у тому числі  

– перетворювач АТТ – 2 440 Б3 

380V 50бц 380V 425бц  

– перетворювач  ПО – 550 ПФ 

  = 200 ~ 220 550 Вт 

 – перетворювач АПА – 1,5АМ = 

220/220 1,5 квт; 3000 об/хв. 

 2 

 

 

1 

 

1 

 

 

1.14 Столи робочі слюсарні з лещатами 15   

1.15 Стіл викладача  1   

1.16 Столи робочі з електророзетками 15   
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24 і 12V  

1.17 Лютувальники (паяльники) 

24V 60W і 25W 

15   

1.18 Електроплавильний горщик 24V  

300вт 

 1  

1.19 Верстат свердлильний  настільний   1  

1.20 Загострювальний станок настільний  1  

1.21 Контактори постійного і змінного 

струму різних модифікацій 

 1  

1.22 Автомати установчі різні  15   

1.23 Каркаси люмінесцентних 

світильників  

15   

1.24 Пакетні вимкачи та перемикачі 15   

1.25 Штепсельні роз`єднувачі  15   

1.26 Кнопочні пости управління 15   

1.27 Сельсини  15   

1.28 Лампи розжарювальні різні  15   

1.29 Клемні з`єднання різні на 10 – 20 

контактів 

15   

1.30 Якір електромашини постійного 

струму 

 1  

1.31 Короткозамкнений ротор 

асинхронного двигуна змінного 

струму 

 1  

1.32 Нагрівальні елементи  15   

1.33 Різні електричні патрони для 

електроламп 

15   

2 Інструмент:    

2.1 Комбіновані  плоскогубці 

 200 мм 

15   

150 мм 15   

2.2 Ножиці, секатори для різання 

кабелю перетину до 10 мм 

15   

2.3 Викрутка 15   

2.4 Арматурна викрутка з держаком 15   

2.5 Гаєчний двобічний ключ 15   

2.6 Гострозубці (кусачки) бокові, 125 

мм 

15   

2.7 Метр складний  металевий 15   

2.8 Ніж монтерський 15   

2.9 Молоток з круглим бойком, 300 г 15   

2.10 Торчові голівки «форми 12» для 

гвинтів М6, М8, М10 

15   

2.11 Ручка універсальна «форми 12» для 

торчових  голівок 

15   
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2.12 Ручка універсальна для торцевих 

ключів з незломним  штирем для 

гайок М3, М4, М6 

15   

2.13 Голівка шестигранна торцевого 

ключа для гайок М3, М4, М6 

15   

2.14 Пінцет ПА 15, 150 мм 15   

2.15 Ножиці тупоконечні ГО - 140 15   

2.16 Пластинка для зачистки контактів 15   

2.17 Шпилька регулювання, 80 мм 15   

2.18 Щітка  флейцева, 210мм 15   

2.19 Ніж електромонтажний, 200 мм 15   

2.20 Прес-кліщі «Донець» 15   

2.21 Оправка для зарівнювання кілець 

діаметром 

15   

2.22 Ключ штифтовий універсальний 15   

2.23 Кліщі для зняття ізоляції КДI-1 15   

2.24 Кліщі для одягання трубок-бирок 15   

2.25 Лютувальники (паяльники)  

ПЗН-40-36 

15   

2.26 Штепсельні розніми 15   

2.27 Ключ мутровий (гаєчний)   15   

2.28 Ключі торчові від 8 – 17 мм. 

                              5  - 12 мм. 

15   

2.29 Ключі мутрові   (гаєчні)  накидні від 

8 до 24 мм 

15   

2.30 Молоток слюсарний  15   

2.31 Зубило слюсарне 15   

2.32 Знімач для підшипників фланцевий   1  

2.33 Знімач трилапий   1  

2.34 Ножиці секаторні для різання 

кабелю 

15   

2.35 Кліщі для зняття ізоляціі жил 

кабелю  

15   

2.36 Ручний кабельний прес  

КРП – 1М 

 1  

2.37 КОРН –2,5  1  

2.38 Універсальний пристрій для 

обрізання, зачищення і обтискання 

проводів 

 1  

2.39 Плоскозубці з ізольованими 

рукоятками  

15   

2.40 Оправки для окільцювання кабелю  15   

2.41 Викрутки різні  з  діелектичними 

рукоятки  

15   

2.42 Круглозубці  15   

2.43 Гострозубці  15   
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2.44 Ножиці по металу  5  

2.45 Пилочний верстат  1  

2.46 Керни  15   

2.47 Шпильки 100 150 мм  Ф 6 - Ф8  комплект  

2.48 Розети настільні  24V 

                             12V 

15   

2.49 Ножи монтерські 15   

3 Електровимірювальні прилади:    

3.1 Вольтметр Ц24, 

0250 В змінного струму 

   

3.2 Вольтметр Э377, 0-50 В постійного 

струму 

   

3.3 Вольтметр Э421, гост 8Ч11-60, 0-

250, змінного  струму 

   

3.4 Кіловольтметр КWД 365, 

360V, 5А 

   

3.5 Частомір НЧ Э361  220 В    

3.6 Мегометр 0,02 М,  220 В    

3.7 Міліамперметр постійного струму  

50 мА, Э316 

   

3.8 Переносні універсальні прилади 

«тестери»  

15   

3.9 Переносний мегометр 500V  5  

3.10 Струмовимірювальні кліщі     5  

3.11 Лабораторний ватметр  1  

3.12 Прилад для замірювання COSφ  

лабораторний  

 1  

3.13 Фазопоказник    5  

3.14 Контрольна лампа  15   

3.15 Індикатор 380V 15   

3.16 Навантажувальна вилка 

акумуляторна  

 5  

3.17 Лічильник однофазний   5  

3.18 Лічильник трифазний   5  

3.19 Авометр  5  

3.20 Інші демонстраційні прилади 15   

4 Перелік стендів  

4.1 Пакетний перемикач розібраний  1  

4.2 Переносна електролампа  1  

4.3 Електромагнітне реле часу  1  

4.4 Реле струму   1  

4.5 Теплові реле струму  1  

4.6 Реле температури   1  

4.7 Кінцеві вимикачі  1  

4.8 Дистанційні манометри    1  
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4.9 Давачі рівня   1  

4.10 Реле тиску   1  

4.11 Манометричні прилади  1  

4.12 Контактори постійного і змінного 

струму 

 1  

4.13 Автомати встановлювальні  1  

4.14 Запобіжники трубчаті і коркові  1  

4.15 Електровимірювальні прилади  1  

4.16 Регулятор рівня в паровому котлі  1  

4.17 Схема вмикання нагрівачів на два 

ступеня нагріву 

 1  

5 Перелік плакатів:    

5.1 Судновий ГРЩ  1  

5.2 Синхронний генератор  1  

5.3 Електромашина постійного струму  1  

5.4 Двигун постійного струму. Схема, 

характеристики 

 1  

5.5 Обвитка статора синхронного 

двигуна  

 1  

5.6 Реакція якоря машини постійного 

струму 

 1  

5.7 Асинхронний двигун з фазним 

ротором 

 1  

5.8 Магнітна система синхронної 

машини 

 1  

5.9 Електродвигун суднової підойми  1  

5.10 Запобіжники  1  

5.11 Селективний автомат  1  

5.12 Контролер і командо контролер  1  

5.13 Контрактори змінного струму   1  

5.14  Контрактори постійного струму  1  

5.15 Реле електромагнітні  1  

5.16 Реле неелектричні  1  

5.17 Акумулятори лужні  1  

5.18 ПМ змінного струму  1  

5.19 ПМ постійного струму  1  

5.20 Схема синхронного генератора  1  

5.21 Схема магнітних пускачів  1  

5.22 Умовні позначки приладів  1  

5.23 Схема введення в паралель 

генератора змінного струму  

 1  

5.24 Диференціальний електромагнітний 

кажюль 

 1  

5.25 Схема пускового реостата  1  

5.26 Схема теплового струмового реле   1  
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5.27 Схема вмикання люмінісцентної 

лампи  

 1  

5.28 Схема контролерного управління 

шпилем постійного струму 

 1  

5.29 Схема управління вантажної лебідки 

змінного струму 

 1  

5.30 Схема машинного телеграфу  1  

5.31 Схема стернового електродроту  1  

5.32 Схема автоматизації парового котла 

КВА - 0515 

 1  

5.33 Схема автоматизації парового котла 

КВАГ – 1/5 

 1  

5.34 Схема автоматичного управління 

повітряним компресором 

 1  

5.35 Схема електромагнітного 

підсилювача ЄМУ з поперечним 

полем 

 1  

 


