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Загальні положення  

 

Державний стандарт професійно-технічної освіти для підготовки 

(підвищення кваліфікації, перепідготовки) робітників з професії  8340 

«Моторист (машиніст)»  другого і першого 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, перепідготовку) кваліфікованих робітників, 

незалежно від їх підпорядкування та форми власності. 

У професійно-технічних навчальних закладах другого та третього  

атестаційних рівнів тривалість професійного навчання  з професії  «Моторист 

(машиніст)» другого класу становить 1027 години, «Моторист (машиніст)» 

першого класу – 466 години. 

У професійно-технічних навчальних закладах другого та третього 

атестаційних рівнів тривалість первинної професійної підготовки  

встановлюється відповідно до рівня кваліфікації, яку 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 «Моторист (машиніст)» (наказ 

Міністерства інфраструктури України «Про затвердження Змін до Випуску 67 

«Водний транспорт» Довідника кваліфікаційних характеристик професій 

працівників» від 20.11.2013 № 938, розділ «Морський транспорт» Довідника 

кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом 

Міністерства транспорту України  від 10 грудня 2001 року № 863), відповідно 

до 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 з 

професії «Моторист (машиніст)» 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 з запобігання 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 освітньо-

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 та суден. 

Обсяг навчального часу на обов'язкову компоненту змісту професійно-

технічної освіти не може перевищувати 80 % загального фонду навчального 

часу, відповідно варіативний компонент – близько 20 %.  При цьому 

професійно-технічний навчальний заклад, підприємство, установа, організація 

мають право відповідно до змін у техніці, технологіях, організації праці тощо 

самостійно визначати варіативний компонент змісту професійно-технічної 

освіти у робочих навчальних планах та робочих навчальних програмах.  

Зміни затверджуються згідно  з діючою нормативною базою. 

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 із 

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 
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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 державної 

політики у сфері освіти, за погодженням із заінтересованими центральними 

органами виконавчої влади. 

Після завершення навчання кожний учень (слухач) повинен уміти 

самостійно виконувати всі роботи, передбачені освітньо-кваліфікаційною 

характеристикою, технологічними умовами і нормами, установленими на 

водному транспорті. 

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 (підвищення 

кваліфікації, перепідготовки) й успішно пройшла кваліфікаційну атестацію, 

присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з 

набутої професії відповідного класу 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  моторист (машиніст).  
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ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА  

випускника професійно-технічного навчального закладу 
(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку 

(підвищення кваліфікації)  кваліфікованих робітників) 

 

1.  Професія – 8340  МОТОРИСТ (МАШИНІСТ) 

 

2.  Кваліфікація – моторист (машиніст) другого класу 

                                    (рівень кваліфікації – розряд, клас, категорія)     

3.  Кваліфікаційні вимоги 

Повинен знати:  

основи будови судна;  

призначення, будову та особливості роботи головних енергетичних 

установок і суднових допоміжних механізмів, допоміжних котлів;  

призначення, будову та дію різноманітних передач потужності від 

головних двигунів на гребні вали;  

порядок використання контрольно-вимірювальних приладів суднових 

енергетичних установок; 

призначення та будову валопроводів і суднових рушіїв;  

основи фізичних процесів у суднових двигунах внутрішнього згоряння;  

термінологію застосування у машинних приміщеннях та назви механізмів 

і обладнання; 

порядок несення вахти в машинному відділенні;  

правила та норми охорони праці, протипожежного захисту, охорони 

навколишнього середовища при роботі у машинному відділенні; 

дії під час аварій та шляхи евакуації із машинних приміщень;  

основи електротехніки та електроустаткування суден;  

призначення, устрій та порядок використання системи внутрішньо-

суднового зв'язку, зокрема суднового зв’язку машинного відділення з містком 

судна;  

системи аварійної сигналізації та вміння розрізняти сигнали, особливо під 

час подачі сигналу про ввімкнення газової системи пожежогасіння; 

 розташування протипожежного обладнання у машинних приміщеннях та 

вміння ним користуватися;  

інструкції з експлуатації, правила технічного обслуговування та ремонту 

суднових технічних засобів;  

порядок безпечної експлуатації котлів;  

основи надання першої допомоги потерпілому; 

основні дії, пов'язані із захистом навколишнього середовища;  

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 у машинному відділенні згідно із судновим розкладом; 

технічному обслуговуванні та ремонті суднових технічних засобів;  

технічному обслуговуванні механізмів відповідно до суднового розкладу;  
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забезпеченні безперервної роботи механізмів на заданих режимах і в 

заходах щодо усунення недоліків у їх роботі;  

проведенні безпечної експлуатації котлів; 

підтриманні чистоти та порядку в машинному відділенні.  

Обслуговувати головну енергетичну установку, суднові допоміжні 

механізми та котли, які забезпечують їх роботу. 

Вживати заходи у разі загрози аварії, надходження забортної води, 

пожежі або іншої небезпеки для життя людей у машинному відділенні.  

Використовувати аварійне обладнання під час аварійних ситуацій та 

вживати  заходів для усунення наслідків такої ситуації. 

Додержуватися  правил та норм охорони праці, протипожежного захисту, 

особистої гігієни та охорони навколишнього середовища, правил поведінки на 

судні та виробничої дисципліни. 

4. Загально-професійні  вимоги 

Повинен: 

а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;  

б) додержуватися норм технологічного процесу; 

в) не допускати браку в роботі; 

г) знати та 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 та виконувати  основні види  слюсарних та такелажних робіт; 

ж) знати основи матеріалознавства,  читання креслень, допусків та 

технічних вимірювань;  

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: 8340 Моторист (машиніст) 
                       (код, назва професії) 

Кваліфікація: моторист (машиніст) другого класу 
  (рівень кваліфікації-розряд, клас, категорія) 

Загальний фонд навчального часу 993 години 

 

№ 

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 438 71 

2.1 Суднові енергетичні установки та їх експлуатація 154  

2.2 Допуски і технічні вимірювання 17 3 

2.3 Основи електротехніки  та електрообладнання             

суден 

34 5 

2.4 Будова суден 34  4 

2.5 Техніка особистого виживання, боротьба   з 

пожежею, перша медична допомога, персональна 

безпека й суспільні обов'язки 

51 17 

2.6 Міжнародні морські нормативні документи 17  

2.7 Читання креслень 17 8 

2.8 Основи слюсарної справи та матеріалознавство 34 2 

2.9 Англійська мова за професійним спрямуванням 40 32 

2.10 Основи екології 10   

2.11 Охорона праці 30  

3 Професійно-практична підготовка 508  

3.1 Виробниче навчання  186  

3.2 Виробнича  практика* 322  

4 Консультації 30  

5 Державна кваліфікаційна атестація (або 

проміжна (поетапна)  кваліфікаційна атестація 

при продовженні навчання) 

7  

6 Загальний обсяг навчального часу ( без п. 4 ): 1027  
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Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень для підготовки 

кваліфікованих робітників за професією «Моторист» (машиніст) 

  

1.  Кабінети: кабінет СЕУ, будови суден, рятувальних засобів, протипожежної 

безпеки, надання першої медичної допомоги, охорони праці, основи 

електротехніки та електрообладнання суден. 

2.  Майстерні: слюсарна, такелажна. 

 

3.  Лабораторія СЕУ. 
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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 в 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. 

Громадянин і держава. Поняття громадянства в Україні. Правове 

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

свободи громадян України. 

Особисті права та 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 та право 

Поняття господарського права та його роль у регулюванні гос-

подарських відносин. Система господарського права. Господарське 

законодавство, господарські правовідносини. Суб’єкти господарського права. 

Правове становище господарських організацій. Правове становище 
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підприємств і об'єднань. 

Правові основи приватизації державних підприємств. Правове стано-

вище кооперативів, господарських товариств, господарських об’єднань. 

Правовий режим майна господарських організацій. Зобов'язання у госпо-

дарському праві. Господарський договір. Основні типи і види господарського 

договору. Зміст і порядок укладання господарських договорів. 

Підприємництво в Україні. Законодавство про підприємницьку ді-

яльність. 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 

Загальна характеристика трудового права України. Трудовий договір. 

Робочий час і час відпочинку. Заробітна плата. 

Трудова дисципліна. Матеріальна відповідальність робітників і 
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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 в 

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 

правопорушень, 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 й структура перевезень вантажу морським транспортом 

 Поняття структури перевезень вантажу морським транспортом. 

Структура перевезень вантажу. Динаміка перевезень вантажу та їх аналіз. 

 

Тема 4. Завдання та 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  та 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. 
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        Дії пішоходів у випадку причетності до дорожньо-транспортної події. 

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 вгору. 

4. Інші сигнали регулювальника. 

Перевага сигналів регулювальника над сигналами світлофора, дорожніми 

знаками і  розміткою. 

 

Тема 5. Рух транспорту й безпека пішоходів та пасажирів 

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

умова безпеки руху. 

Види й 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 

працівникам. 

 

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 моторного відділення 

судна при несенні вахтового чергування. 



21 

 

Професійно-теоретична підготовка 

 

Типова навчальна програма з предмета 

«Суднові енергетичні установки та їх експлуатація» 

 

№ 

з/п 
Теми 

Кількість годин 

Всього 

З них на  

лабораторно-

практичні  

роботи 

1 Історія дизелебудування 2  

2 Загальні відомості про двигуни внутрішнього 

згоряння 

4  

3 Загальні відомості про робочий процес двигуна 

внутрішнього згоряння. Основні величини, що 

становлять технічну характеристику двигуна  

10  

4 Загальні відомості про паливо і мастильні               

матеріали  

4  

5 Конструкція суднових двигунів внутрішнього 

згоряння 

54  

6 Допоміжні суднові механізми, системи  і їх 

експлуатація 

30  

7 Технічне обслуговування, ремонт суднових 

допоміжних механізмів 

10  

8 Допоміжні суднові котли та їх експлуатація 18  

9 Несення вахти на допоміжному рівні  10  

10 Рушії та валопроводи 6  

11 Контрольно-вимірювальні прилади  2  

12 Основні відомості щодо  охорони праці при 

обслуговуванні та ремонті суднових механізмів 

в М.К.В.  

4  

                                                         Всього годин: 154  

 

Тема 1. Історія дизелебудування 

Мета і завдання курсу. Стисла інформація про історію дизелебудування.  

Обов’язки моториста (машиніста) другого класу. 

Термінологія, яка вживається в машинних приміщеннях, та назви 

механізмів і обладнання. Порядок несення вахти в машинному відділені 

 

Тема 2. Загальні відомості про двигуни внутрішнього згоряння 

Принцип дії дизеля. Маркування двигунів. Конструктивні схеми сучасних 

двигунів. 

 

Тема 3. Загальні відомості про робочий процес двигуна внутрішнього 

згоряння. Основні величини, що становлять технічну характеристику 

двигуна 

 Робочі процеси чотиритактних двигунів. Процес впуску (наповнення). 
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Фази газорозподілення. Тиск та температура в процесі  впуску. Поняття про 

коефіцієнт наповнення. Процес горіння. Значення розпилювання палива й 

змішування його з повітрям для ефективності протікання процесу горіння. 

Момент подачі палива в циліндр. Розмір куту визначення подачі палива. 

Кінець подачі палива в циліндр. Фази процесу горіння, найбільша температура 

й тиск під час згорання. Величина тиску  й температури під кінець стиснення. 

Процес випуску. Період впуску й випуску. Індикаторна діаграма 

чотиритактного дизеля з наддувом. Діаграма газорозподілення.  

 Двотактні двигуни: робочий процес. Індикаторна діаграма, діаграма 

газорозподілення. 

Продувка. Види сумішоутворення в двигунах і форми камер. Кут 

визначення подачі палива для повільнохідних та швидкохідних двигунів. 

Впливання на робочі процеси.  

 

Тема 4. Загальні відомості про паливо та мастильні матеріали 
Загальні відомості про паливо. Сорти і марки палива та мастильних 

матеріалів, що використовуються на суднах флоту. Правила прийому та 

збереження палива і мастильних матеріалів. Види тертя. Призначення 

змащення в суднових машинах і механізмах. Важливість використання 

рекомендованих мастил для поліпшення роботи деталей машин і механізмів.   

 

Тема 5. Конструкція суднових двигунів внутрішнього згорання 

Конструкція окремих вузлів та деталей двигуна 

Конструктивна схема тронкового двигуна. Головні нерухомі деталі (остов 

двигуна). 

Фундаментна рама, блоки двигунів. Матеріали рами. Рамові  підшипники. 

Вкладки рамових підшипників, матеріали для заливки  вкладок.  

Блоки циліндрів та матеріал блоків. Циліндрові втулки. Анкерне з’єднання. 

Ущільнення циліндрових втулок. Кришки циліндрів чотиритактних  двигунів. 

Матеріал кришок. Головка блоку швидкохідних двигунів. Кріплення кришок 

циліндрів до блоку. Поршень, його призначення, матеріал, конструкція. 

Поршневі кільця, їх матеріал та типи. Конструкція  поршневих пальців. 

Шатун, його призначення, матеріал, типи, основні елементи. Шатунні болти, 

їх призначення, контроль за їх станом. Колінчатий вал, його призначення, 

типи валів, матеріал, конструкція. Змащення шийок колінчатого валу. 

Маховик. Валоповоротні  устрої і їх конструкції. 

Механізм газорозподілу  

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

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

конструкція, матеріал. Кулачки і кулачкові шайби. Клапанні приводи.  

Всмоктуючи  і вихлопні колектори. Глушники.  

Паливна система 

Вимоги до системи подачі палива у двигунах. Паливні насоси двигунів. 

Привід паливного насоса.  

Форсунки двигунів 

Класифікація форсунок. Типи розпилювачів: струмінні та штифтові 

розпилювачі. 
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Допоміжне обладнання паливних систем 
Паливні фільтри грубого і тонкого очищення палива. Щільові фільтри 

тонкого очищення палива. Регулятори частоти оберту, їх призначення.  

Система змащування   
Способи подачі мастила, що використовується у двигунах внутрішнього 

згорання. Циркуляційна змащувальна система сучасних двигунів. Система 

змащування «мокрим»  та «сухим» картером. Змащування циліндрів ДВЗ. 

Масляні насоси: їх будова, конструкція і робота. Реверсивні масляні 

насоси. Масляні фільтри грубого та тонкого очищення. Лубрикатори. 

Система охолодження двигунів  

Умови відбору  тепла від деталей двигуна. Проточна та замкнута системи 

охолодження. Порівняльний аналіз усіх названих систем. Водяні насоси для 

прісної та забортної  води. Водяні холодильники. Терморегулятори: їх устрій 

та робота.   

Принцип дії системи пуску 

Умови запуску суднових ДВЗ, електрична система запуску, схема 

повітряного запуску. Поняття про реверсування. Пост керування судновими 

двигунами внутрішнього згорання. Схеми пускових приладів. Реверс-

редуктори. 

 

Тема 6. Допоміжні суднові механізми, системи і їх експлуатація  
Початкові знання звичайних операцій з такими системами, як 

осушувальна, баластна та вантажна, початкові знання електричних установок і 

пов’язаних  з ними небезпек, початкові знання технічного обслуговування та 

ремонту механізмів, а також інструментів, що використовуються в машинному 

відділені. Початкові знання розміщення вантажу та заходів по доставці запасів 

на судно. 

Суднові помпи 

Загальні відомості про суднові насоси, їх класифікація. Призначення, 

принцип дії та основні характеристики суднових насосів. 

Суднові насоси об’ємної дії. Основні правила технічної експлуатації. 

Сфера застосування. 

Опріснювальні пристрої 

Класифікація, призначення, принцип дії, сфера застосування, правила 

технічної експлуатації. 

Загальні відомості про суднові системи 

Класифікація суднових систем і їх роль в обслуговуванні і експлуатації 

судна. Основні конструктивні елементи суднових систем. 

Теплообмінні установки 

Класифікація, призначення, принцип дії, сфера застосування, правила    

технічної експлуатації.  

Вантажопідіймальні механізми 

Класифікація, призначення, принцип дії. Правила технічної експлуатації. 

Обладнання щодо захисту довкілля 

Види. Будова. Призначення, принцип дії. Правила технічної 

експлуатації. Вимоги Конвенції МАRPОL-73/78 
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Тема 7. Технічне обслуговування, ремонт суднових допоміжних 

механізмів (СДМ) 

Догляд за СДМ під час перерви у роботі (при короткочасній  перерві, при 

псуванні механізмів). Періодичні  планово-попереджувальні огляди. 

Дефектація і ремонт суднових насосів. 

 

Тема 8. Допоміжні суднові котли та їх експлуатація 
Призначення та основні характеристики допоміжних і утилізаційних 

котлів. Різновиди котлів. Конструкція котлів. Конструктивні елементи котлів. 

Паливна система. Система підтримання рівня води у котлі. Водопідготовка. 

Правила технічної експлуатації котлів. Безпечна експлуатація котлів. Аварії 

котлів та основні дефекти у роботі. 

 

Тема 9. Несення вахти на допоміжному рівні 

Вимоги щодо охорони праці. 

Огляд та підготовка двигуна до запуску. Підготовчі роботи за системами.  

Запуск двигуна та вихід на режим. Обслуговування двигуна під час 

роботи. Контрольно-вимірювальні прилади. Контроль за роботою двигуна за 

допомогою спеціальних приладів та зовнішніми ознаками.  

Обслуговування систем двигуна під час роботи. Зупинка суднового 

двигуна.  

 

Тема 10. Рушії та валопроводи 

Типи рушіїв. Конструкція суднового валопроводу та рушіїв. 

 

Тема 11. Контрольно-вимірювальні прилади  

Основні відомості про контрольно-вимірювальні  прилади, які 

використовуються в СЕУ. 

 

Тема 12. Основні відомості щодо охорони праці (ОП) при обслуговуванні 

та ремонту суднових механізмів  

Основні вимоги щодо ОП в машинно-котельному відділенні. Правила ОП 

при підготовці до запуску, при обслуговуванні та зупинці двигунів  суднових 

допоміжних механізмів та котлів. Основні заходи щодо забезпечення безпеки 

під час виконання ремонтних робіт та технічному обслуговуванні Кодекс 

ПДНВ-78, з поправками, розділ А III/4, 2 колонка. 
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Типова навчальна програма з предмета  

«Допуски та технічні вимірювання» 

 

№ 

з/п 
Теми 

Кiлькiсть годин 

Всього 

З них на  

лабораторно-

практичні  

роботи 

1 Загальні відомості про допуски та посадки 4  

2 Допуск гладких циліндричних з’єднань 4 1 

3 Допуски й відхилення форми. Шорсткість 

поверхні 

3 1 

4 Основи технічного вимірювання 3  

5 Засоби вимірювання лінійних та кутових 

розмірів, пласко-паралельні  кінцеві міри         

довжини 

3 1 

                   Усього годин: 17 3 

 

 

Тема 1. Загальні відомості про допуски та посадки 

Поняття про допуски на обробку. Вплив обробки на якість роботи 

машини. Поняття про систему допусків та посадок. Схематичне зображення 

допусків та посадок. Побудова системи допусків  і посадок. Нормальні лінійні 

розміри.  

 

Тема 2. Допуски гладких циліндричних з’єднань 

Посадка в системі отвору та в системі вала. Поля допусків. Посадки, яким 

надають перевагу. Таблиці граничних відхилень,  їх використання. Класи 

точності. Вільні розміри. Поняття про селективне складання. 

Лабораторно-практична робота №1 

Визначення поля допусків. Таблиці граничних відхилень. 

 

Тема  3. Допуски й відхилення форми.  Шорсткість поверхні 

Основні визначення. Відхилення у знаходженні поверхні. Точність 

обробки. Шорсткість поверхні. Класи шорсткості. Позначення шорсткості 

поверхні. 

Лабораторно-практична робота №2 

Визначення шорсткості й придатності деталі. 

 

Тема 4. Основи технічного вимірювання  

Поняття метрології. Методи, недоліки вимірювання. Поняття про виміри 

і контроль. Види вимірювальних і перевірочних інструментів, їхня будова і 

правила користування. Штангенінструменти, мікрометричні інструменти, 

трикутники, інструмент для контролю різьби та правила користування ними. 
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Тема 5. Засоби вимірювання лінійних та кутових розмірів, пласко- 

паралельні кінцеві міри довжини 

Шаблони й гладкі калібри. Важільно-механічні прилади. Вимірювання 

розміру й відхилення форми. Вимірювання діаметра отвору і його відхилення. 

Лабораторно-практична робота №3 

Ознайомлення з будовою і правилами користування інструментами та 

приладами для вимірювання лінійних і кутових величин. 

Визначення розмірів деталей за допомогою вимірювальних інструментів. 
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Типова навчальна програма з предмета 

 «Основи електротехніки та електрообладнання суден» 
 

№ 

з/п 
Теми 

Кількість годин 

Всього 

З них на  

лабораторно-

практичні  

роботи 

1 Розвиток електротехніки 1  

2 Постійний струм та кола постійного струму 1  

3 Електромагнетизм 2 1 

4 Змінний струм та кола змінного струму 2  

5 Електровимірювання й електровимірювальні 

прилади 

3 1 

6 Суднові електростанції 4  

7 Суднові електричні мережі  4  

8 Суднові акумулятори 4 1 

9 Суднове електроосвітлення  4  

10 Електропривод суднових механізмів 6 2 

11 Електробезпека під час роботи з судновим 

електрообладнанням 

3  

                                                         Усього годин: 34 5 

 

Тема 1. Розвиток електротехніки 

Розвиток електротехніки як науки. Переваги електроенергії порівняно з  

іншими видами енергії. Поняття про постійний і змінний струм.  

 

Тема 2. Постійний струм та кола постійного струму 

Постійний струм. Напруга, сила струму, опір. Закони Ома.  Електричні 

ланцюги постійного струму.  Елементи електричних ланцюгів постійного 

струму.  
 

Тема 3. Електромагнетизм  
Магнітне коло струму. Основні характеристики магнітного поля: 

напруженість, індукція, магнітний потік . 

Взаємодія провідника зі струмом і магнітним полем, її практичне 

застосування. Електромагнітна індукція, її використання для одержання ЕРС  

(поняття про генератори). Взаємоіндукція. Поняття про принцип дії 

трансформаторів. 

Лабораторно-практична робота №1. 

Наглядна демонстрація взаємодії магнітного поля зі струмом. 

 

Тема 4. Змінний струм та кола змінного струму  
Синусоїдний змінний струму та його отримання. Графічне  зображення 

змінного струму. Параметри змінного струму. Найпростіші кола змінного 

струму з активним, індуктивним опором. Поняття про резонанс напруження, 

струмів.  Генерування трифазної системи.  
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Тема 5. Електровимірювання і електровимірювальні прилади 
Електричні величини, що підлягають вимірюванням під час експлуатації 

судна (напруга, струм, потужність, частота суднової електромережі, опір 

ізоляції тощо). Електровимірювальні прилади, що застосовуються на суднах. 

Вольтметри, амперметри, частотоміри, кіловат метри, мегомметри. Переносні 

електровимірювальні прилади.  

Лабораторно-практична робота №2 

Практичне ознайомлення з основними електровимірювальними приладами 

(вольтметрами, амперметрами, мегаметрами, частотомірами, кіло ватметрами. 

 

Тема 6.  Суднові електростанції 
Класифікація суднових електростанцій: з-за призначенням: основні , 

аварійні, спеціальні; за родом струму, за родом привідного двигуна дизель-

генератори, турбогенератори, вало-генератори. Склад електростанцій: 

генераторні агрегати, головні і аварійні розподільні щити. Будова АРЩ і ГРЩ. 

Захистна апаратура, яка встановлюється  на ГРЩ і АРЩ. Вимірювальні 

прилади ГРЩ і АРЩ. 

 

Тема 7. Суднові електричні мережі 

Розподіл електроенергії на суднах. Типи суднових електромереж, 

фідерних, магістральних, змішаних. Системи розподілу електроенергії: одно-, 

дво-, трипроводні.  Елементи суднових електромереж: кабелі, розподільні 

щити, з’єднувальні коробки, трансформатори, штепсельні з’єднання. 

Використання відповідної системи внутнішньо-суднового зв’язку. 

 

Тема 8. Суднові акумулятори  

Типи акумуляторів: лужні, їх будова, принцип дії. Основні 

характеристики: щільність електроліту, напруга банок, величина зарядного 

струму, час зарядки, галузі застосування. Кислотні акумуляторі, їх будова, 

принцип дії. Основні характеристики: щільність електроліту, режими зарядки, 

час зарядки, галузі застосування, строки служби. Основні правила експлуатації 

і охорони праці в роботі з акумуляторами. 

Лабораторно-практична робота № 3. 

Практичне ознайомлення з судновими акумуляторами 

 

Тема 9. Суднове електроосвітлення 

Електричні джерела світла. Лампи накалювання, типи, будова. 

Люмінесцентні лампи, будова, особливості експлуатації. Класифікація 

освітлення: основне, аварійне, мале аварійне. Зовнішнє освітлення. Переносне 

низьковольтне освітлення. Вимоги безпеки до переносного низьковольтного 

освітлення. 

 

Тема 10. Електропривод  суднових механізмів 

Визначення електроприводу. Основні елементи. Будова електродвигунів 

постійного і змінного струму. Основні несправності електроприводів, їх 

прояви. Пуск, обслуговування і зупинка електроприводів. Реверсування 

електроприводів постійного і змінного струму. Апаратура управління і 
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захисту. Вимикачі,  магнітні  пускачі, контролери, реостати.  

Лабораторно-практична робота № 4. 

Ознайомлення з конструкцією і будовою електродвигунів. 

Лабораторно-практична робота № 5 

Ознайомлення з вимикачами, магнітними пускачами, кнопковими постами, 

контролерами, реостатами. 

 

Тема 11. Електробезпека під час роботи з судновим електрообладнанням 

Вплив електричного струму на організм людини. Основні види 

електротравм. Надання першої допомоги потерпілим від електроструму. 

Пожежна безпека під час роботи з електрообладнанням. Технічні і 

організаційні засоби електробезпеки. Захисне заземлення. Засоби 

індивідуального і колективного захисту  під час роботи з електрообладнанням. 
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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 порожнем. 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:  

1. 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. 

Хитання. Рух. Керування судном. Стійкість на курсі та поворотливість. 
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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:  

1. 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, 

дотримання правил охорони праці,  безпеки, виробничої дисципліни, суднової 

та особистої гігієни.  
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 Вахтова служба. 

 Повсякденна служба, порядок розміщення і розпорядок  життя екіпажа 

судна і особливі правила. 

Організація забезпечення живучості на судні. 
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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  

лабораторно-

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, посадка на 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 перебувають у 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 

Система водяного пожежогасіння. Система пінного пожежогасіння. 

Система вуглекислотного пожежогасіння. Система порошкового 

пожежогасіння. 
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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 

отруєннях. Штучне дихання та непрямий масаж серця. Початкові реанімаційні 

дії. Транспортування потерпілого. 

Практична робота № 6 

Правильно розмістити потерпілого. Провести оцінку стану потерпілого. 
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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 

вимогам з безпеки при будівництві, обладнанні та експлуатації суден. Будова 

судна. 
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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 Формати, лінії, основні написи у кресленні 2  

2 Переріз та розрізи. Ескізи  3 2 

3 Читання робочих креслень деталей  4 2 

4 Читання  складальних креслень 4 2 

5 Читання схем 2 1 

6 Читання суднових креслень 2 1 

 Усього годин: 17 8 

 

Тема 1. Формати, лінії, основні написи в кресленні 

Поняття про креслення в суднобудуванні. Призначення схем та креслень. 

Порядок зберігання та використання технічної документації на судні. 

 Формати креслень. Лінії креслення. Основні написи. Масштаби. 

 

Тема  2.  Перерізи та розрізи. Ескізи  

Перерізи. Призначення перерізів. Класифікація перерізів. Правила їх 

виконання і позначення. 

Розрізи. Призначення розрізів. Загальні відомості про розрізи. 

Відмінність розрізів від перерізів. Класифікація розрізів. Правила виконання 

простих, повних, складних, місцевих, вертикальних, горизонтальних 

розрізів тощо. Розташування їх на кресленні. Позначення розрізів. 

Штриховка. Графічні позначення матеріалів. 

Призначення ескізів деталі. Порядок виконання ескізів деталей. 

Позначення матеріалів. Нанесення розмірів деталі при виконанні 

ескізів.  

Практична  робота № 1 

Виконання  перерізу та розрізу деталі. 

Практична робота № 2  

Виконання ескізу деталі.  

 

Тема 3. Читання робочих креслень деталей 

Призначення робочих креслень. Умовні позначення на робочих 

кресленнях. Вибір кількості зображень на робочому кресленні. Нанесення 

розмірів деталей на робочі креслення. Конструктивні й технологічні бази. 

Зображення і позначення різьби на кресленнях. Умовне зображення деталей. 

Поняття про допуски й посадки. Позначення шорсткості й термічної 

обробки. Читання креслень деталей.  

Практична  робота № 3 

Виконання робочого креслення деталі 
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Практична робота № 4 

Читання робочого креслення деталі 

 

Тема 4. Читання  складальних креслень 

Загальна інформація про складальні креслення. Правила читання 

складальних креслень. Креслення збірної одиниці, що складається з 3-4 

деталей: болтові, гвинтові, зварні тощо. Правила складання специфікації 

виробу.  

Умовні позначення й зображення з'єднань деталей. Читання складального 

креслення. Деталювання  складального креслення.  

Практична робота № 5 

Виконання складального креслення збірної одиниці. 

Практична робота № 6 

Деталювання складальної одиниці. 

 

Тема 5. Читання схем 

 Призначення схем. Загальні вимоги до виконання схем. Правила 

виконання електричних схем. Правила виконання кінематичних схем. Правила 

виконання гідравлічних і пневматичних схем. Порядок їх читання.   

Практична робота № 7. 

Читання схем 

 

Тема 6. Читання суднових креслень  

 Поняття про креслення загального розташування на судні. Ознайомлення 

з умовно-графічними позначеннями суднових креслень загального 

розташування (трапи, люки, двері, горловини, вирізи, ілюмінатори, 

вентиляційні шахти, труби). 

Читання креслень днищевих і бортових секцій, блок-секцій, фундаментів 

під котли, головних і допоміжних механізмів. 

 Поняття про схеми суден. 

Практична  робота №  8 

Читання суднових креслень 

 

*Зміст практичних робіт розробляється викладачем 
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Типова навчальна програма з предмета 

 «Основи слюсарної справи та матеріалознавство» 

 

№ 

з/п 
Теми 

Кiлькiсть годин 

Всього 

З них на  

лабораторно-

практичні  

роботи 

1 Розмічання поверхні 1  

2 Рубання, правка та згинання металу 1  

3 Різання металу 1  

4 Обпилювання металу 2  

5 Свердління, зенкування, зенкерування та                 

розвертання отворів 

2  

6 Нарізування різьби 2  

7 Нероз’ємні з’єднання 2  

8 Шабрення  й  притирка 1  

9 Загальні відомості про метали, їх сплави 1  

10 Властивості металів 3 1 

11 Залізовуглецеві сплави 4 1 

12 Термічна обробка залізовуглецевих сплавів 4  

13 Кольорові метали і сплави 5  

14 Неметалеві матеріали 5  

 
Усього годин: 34 2 

 

Тема 1. Розмічання поверхні 

Суть та призначення розмічання. Інструмент. Підготовка поверхні до 

розмічання. Технологія нанесення розміточних ліній та рисок. Розмічання за 

шаблоном. Охорона  праці при нанесенні розміточних ліній. 

 

Тема 2. Рубання, правка та згинання металу 

Суть та призначення. Інструмент для рубання. Кути загострення різального 

інструменту залежно від матеріалу заготовки. Технологія та особливості рубання 

металу. Охорона  праці при рубанні металу. 

Суть та призначення. Інструмент, що використовується при виправленні,  

рихтуванні та згинанні металу. Прийоми виконання робіт: виправлення та 

згинання круглого, полосового та профільного прокату, труб, виконання 

рихтування поверхонь. Механізація робіт. Охорона праці при виконанні 

виправлення, згинання та рихтування металу. 

 

Тема 3. Різання металу  

Суть та призначення. Інструмент. Будова ручної ножівки. Технологія 

різання ручною ножівкою. Різання металу ножицями. Різання труб. Механізація 

різальних робіт. Охорона  праці при різанні металу. 
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Тема 4. Обпилювання металу 

Суть та призначення. Інструмент. Класифікація напилків. Види 

обпилювання. Механізація обпилювання. Охорона  праці при обпилюванні 

металу.  

 

Тема 5.Свердління, зенкування, зенкерування та розвертання отворів 

Суть та призначення. Інструмент. Прийоми виконання робіт. Охорона праці. 

 

Тема 6. Нарізування різьби  

Типи різьб. Інструмент для нарізування  різьби. Технологія нарізування 

внутрішньої різьби. Технологія нарізування зовнішньої різьби. Можливі дефекти 

при нарізуванні різьби. Охорона праці при нарізуванні різьби. 

 

Тема 7. Нероз’ємні з’єднання  

Суть та призначення. Будова заклепки. Типи заклепок. Прийоми клепання. 

Технологія клепання. Можливі дефекти. Охорона праці при клепанні. 

 

Тема 8. Шабрення  й притирка  

Суть та призначення. Інструмент. Абразивні матеріали. Способи 

притирання. Охорона праці при шабренні і притиранні. 

 

Тема 9. Загальні відомості про метали, їх сплави 

Загальні відомості про метали та сплави. Внутрішня будова металів та 

сплавів: кристалічна будова та аморфний стан. Кристалізація металів та сплавів. 

Схеми процесів кристалізації. Поняття про зерна. Залежність властивостей 

металів від величини зерен, їх форми та розташування. 

 

Тема 10. Властивості металів 

Властивості металів: фізичні, хімічні, механічні, технологічні. 

Основні поняття про випробування металів на тягучість: випробування на 

міцність, тягуче напруження тощо, на твердість, випробування металів на питому 

в’язкість, поняття про втому металів та розрахунки міцності деталей машин і 

конструкцій. 

Корозія металів та захист металів від корозії. 

Лабораторна робота № 1.  

Випробування металів на міцність 

Тема 11. Залізовуглецеві сплави 

Основні відомості про виробництво залізовуглецевих сплавів.  

Класифікація залізовуглецевих сплавів.  

Класифікація сталей за хімічним складом, призначенням та якістю. 

Вуглецеві сталі звичайної якості, якісні. Механічні та технологічні якості 

кожної групи сталей, їх склад, структура, маркування та застосування в 

суднобудуванні.   

Легуючі компоненти та їх вплив на властивості сталі. Леговані сталі: 

конструкційні, інструментальні. Сталі з особливими властивостями: 

корозійностійкі,  жаростійкі сталі. Їх призначення та застосування. Механічні та 
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технологічні властивості кожної групи сталі, їх склад, маркування та 

застосування в суднобудуванні. 

Структура чавуну. Вплив окремих складових елементів на властивості 

чавуну. Вплив марганцю та кремнію, сірки і фосфору на властивості чавуну. 

Класифікація чавуну: сірий, ковкий, високоміцний, легований. Основні марки  

чавунів. Використання чавунів у судно будівництві.  

Лабораторна  робота №2.   

Розшифрування маркування сталей, чавунів. 

Тема 12. Термічна обробка залізовуглецевих сплавів 

Призначення процесу термічної обробки. Режими термічної обробки 

залізовуглецевих сплавів: нагрівання, витримування, охолодження. Види 

термічної обробки. Нормалізація, закалювання та ін. 

Загальні відомості про хіміко-термічну обробку: цементація, азотування, 

ціанування, дифузійна металізація, гальванічні покриття.   

Особливості термічної обробки  сірого чавуну. 

 

Тема 13. Кольорові метали та сплави 

Загальні відомості про кольорові метали та сплави. Використання у 

промисловості, основні властивості. Класифікація, властивості, маркування 

кольорових металів і сплавів: латуні (прості й спеціальні), бронзи (олов’яністі, 

безолов’яністі та інші), мідно-нікельові й нікельові сплави. Алюмінієві 

сплави: дюралюміни, силуміни тощо. Властивості, маркування й 

використання.  

Антифрикційні сплави. Основні вимоги до антифрикційних сплавів; 

особливості структури та властивостей підшипникових сплавів (олов’яні та 

свинцеві бабіти, спеціальні бронзи). Позначення та використання 

підшипникових сплавів.  

Використання кольорових металів і сплавів у суднових двигунах 

внутрішнього згорання та системах. 

Тема 14. Неметалеві матеріали 

Деревина, види лісоматеріалів, що використовуються у судно будівництві. 

Загальні відомості про пластмаси, їх види та властивості, способи отримання, 

використання у судно будівництві. 

Використання в судно будівництві ізомерій них матеріалів і клею, 

лакофарбових матеріалів. 

Абразивні та прикладкові матеріали. Призначення й види абразивних 

матеріалів. Використання при будівництві суден прокладкових матеріалів: 

картону, фарби, пластмаси тощо. Використання зазначених матеріалів в 

суднових системах і насосах. Вибір прокладкових матеріалів залежно від 

робочого середовища, тиску та температури. 
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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 7 6 

2 Органiзацiя машинного вiддiлення  6 5 

3 Силова енергетична установка - дизельний 

двигун 

6 5 

4 Обслуговування дизельного двигуна  6 5 

5 Основні обов’язки суднового моториста 8 7 

6 Основні допоміжні та палубні механізми 3 2 

7 Ознайомлення з основними вимогами ІМО 4 2 

 Усього годин: 40 32 

   

Тема 1. Cудно та його екіпаж 

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

палуба, труба, машинне вiддiлення, котельнi, прапор, трап, вантажна  стрiла, 

трюм, верхня палуба, нижня палуба, рятiвна шлюпка, рятiвний жилет, 

рятiвний круг, мiсток капiтана, лiвий борт, правий борт, радiорубка, медпункт 

тощо). 

 

Тема 2. Органiзацiя машинного вiддiлення 

Органiзацiя машинного вiддiлення судна. Основнi накази (команди) в 

машинне вiддiлення. 

 

Тема 3. Силова енергетична установка - дизельний двигун 

Двигун внутрішнього згорання, двотактний двигун, чотиритактний 

двигун. Принцип дії, конструкція. Картер, поршень, блок-циліндрів, 

циліндрові кришки, система змащування, паливна система, система 

охолодження, система продування повітрям, система пускового повітря тощо. 

 

Тема 4. Обслуговування дизельного двигуна 

Огляд, нагрівання, запуск, зупинка, очищення, продування, ремонт, 

заміна, зарядка, виправлення, усунення несправностей тощо. 

 

Тема 5. Основні обов’язки суднового моториста  

Робочі інструменти моториста.  

Охорона праці в машинному вiддiленнi (правила безпеки, захисні 

окуляри, спецодяг, захисне взуття, респіратор, пояс безпеки).  

Протипожежні заходи в машинному вiддiленнi (насос, шланг, пожежник, 

сигналізація).   

Суднові тривоги (людина за бортом, залишити судно, сигнальні засоби, 

напад на судно тощо). Шлюпковий пристрій. Надувний рятувальний пліт. 
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Тема 6. Основні допоміжні та палубні механізми  

Труба, насос, охолоджувач, сепаратор, стернове обладнання, 

електрогенератор, теплообмінник, вантажне обладнання, вантажна стріла, 

тощо. 

 

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. Чого досягла і що втратила людина за час 

свого існування. 

Значення заповідників, заказників, національних парків. Найбільші 

заповідники України. Біосфера, визначення та її характеристика. Кругообіг 

речовин у природі. Світовий океан як єдина екосистема. 

 

Тема 3. Вплив діяльності людини на біосферу 

Прямі й 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 

радіаційні випромінювання. Хімічне, фізико-хімічне та біологічне 

забруднення. Класифікація забруднень: глобальні, регіональні й локальні.  
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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. Охорона праці в 

машинному відділені  

10  

3 Основи пожежної безпеки. 

Вибухонебезпека виробництва  і 

вибухозахист 

3  

4 Основи електробезпеки 3  

5 Основи гігієни праці та виробничої 

санітарії. Медичні огляди 

4  

6* Надання першої допомоги потерпілим при 

нещасних випадках 

4  

 Підсумкова атестація з предмета 2  

 Усього годин: 30  

 

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці 

Зміст поняття «охорона праці», соціально-економічне значення охорони 

праці. Мета і завдання предмета «Охорона праці», обсяг, зміст і порядок його 

вивчення. Додаткові вимоги щодо вивчення предмета при підготовці 

робітників для виконання робіт з підвищеною небезпекою. Основні 

законодавчі акти з охорони праці: Конституція України, Закон України «Про 

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

загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку 

на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 

працездатності», Основи законодавства України про охорону здоров’я, Закон 

України «Про пожежну безпеку», Закон України «Про використання ядерної 

енергії та радіаційну безпеку», Закон України «Про забезпечення санітарного 

та епідемічного благополуччя населення», Закон України «Про колективні 

договори і угоди». 

Основні нормативно-правові акти з охорони праці. Право громадян на 

охорону праці при укладанні трудового договору. Правила внутрішнього 

трудового розпорядку. Тривалість робочого дня працівників. Колективний 

договір, його укладання і виконання. Права працівників на охорону праці під 

час роботи на підприємстві, на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови 

праці. Охорона праці жінок і неповнолітніх. Відповідальність за порушення 

законодавства про працю, охорону праці.  
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Державне управління охороною праці. Соціальна політика щодо атестації 

робочих місць за умовами праці на відповідність вимогам нормативно-

правових актів з охорони праці. 

Державний нагляд за охороною праці. Органи державного нагляду за 

охороною праці. Громадський контроль за додержанням законодавства про 

охорону праці, повноваження і права профспілок та уповноважених 

найманими працівниками осіб з питань охорони праці. 

Навчання з питань охорони праці. Типове положення про порядок 

навчання і перевірку знань з питань охорони праці, яке встановлює порядок і 

види інструктажів з охорони праці, форми перевірки знань працівників і 

посадових осіб. 

Основні завдання системи стандартів безпеки праці: зниження і усунення 

небезпечних та шкідливих виробничих факторів, створення ефективних 

засобів захисту  працівників. Порядок забезпечення працівників засобами 

індивідуального та колективного захисту.   

Основні завдання системи стандартів безпеки праці: зниження і усунення 

небезпечних та шкідливих виробничих факторів, створення ефективних 

засобів захисту працівників. Порядок забезпечення засобами індивідуального 

та колективного захисту.   

Поняття про виробничий травматизм і профзахворювання. Нещасні 

випадки, пов’язані з працею на виробництві та в побуті. Безпека праці й 

здоровий спосіб життя. Алкоголізм і безпека праці. Професійні захворювання 

та професійні отруєння. Основні причини травматизму й професійних 

захворювань на виробництві. Основні заходи запобігання травматизму та 

захворювання на виробництві: організаційні, технічні, санітарно-виробничі, 

методико-профілактичні. Соціальне страхування від нещасних випадків і 

професійних захворювань. Соціальна та медична реабілітація працівників. 

Розслідування й облік нещасних випадків на виробництві, професійних 

захворювань і професійних отруєнь. 

 

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

небезпек. Психологія безпеки праці. Охорона праці в машинному 

відділенні  

Загальні питання охорони праці на морських суднах. Перелік робіт з 

підвищеною небезпекою, для проведення яких потрібне спеціальне навчання і 

щорічна перевірка знань з охорони праці. Роботи з підвищеною небезпекою на 

морських суднах. 

Вимоги до одягу вахтового моториста. Вимоги охорони праці при 

підготовці дизеля до пуску. Вимоги охорони праці під час роботи дизеля. 

Вимоги охорони праці після зупинки роботи дизеля. Вимоги охорони праці 

при роботі сосудів під тиском. Вимоги охорони праці при виконанні 

ремонтних робіт і прибирання у машинно-котельному відділенні. Вимоги 

охорони праці при експлуатації і ремонті суднових допоміжних механізмів і 

котлів. Дотримання правил охорони праці під час бункеровки судна 

нафтопродуктами. 

Засоби індивідуального захисту від небезпечних і шкідливих виробничих 

факторів з професії «Моторист (машиніст)». Захист від шуму, пилу, газу, 



51 

 

вібрацій, несприятливих метеорологічних умов. Мікроклімат суднових 

виробничих приміщень. Правила та заходи щодо попередження нещасних 

випадків і аварій. Фізіологічна та психологічна основа трудового процесу 

плавскладу. Психологія безпеки праці. 

Запобігання виникненню аварій на суднах. Охорона праці в машинному 

відділені. 

 

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 

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

наслідки. 

 

Тема 4. Основи електробезпеки 

Електрика промислова, статична й атмосферна. 

Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного 
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струму на організм людини. Фактори, які впливають на ступінь ураження 

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

дії, фізичний стан людини, вологість повітря. Безпечні методи звільнення 

потерпілого від дії електричного струму. 

Загальні відомості про 4-провідну електричну мережу живлення. Фазова 

та лінійна напруга. Електричний потенціал Землі. Електрична напруга 

доторкання. 

Класифікація виробничих приміщень відносно небезпеки ураження 

працюючих електричним струмом. 

Допуск до роботи з електрикою і електрифікованими машинами.  

Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. 

Попереджувальні надписи, плакати та пристрої, ізолюючі прилади. Занурення 

та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними 

електросвітильниками. 

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів. 

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. 

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

Поняття про гігієну праці як систему організаційних, гігієнічних та 

санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі фактори (шум, вібрація, 

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

організм людини. Дії вірусів, інфекцій, що передаються через кров, біологічні 

рідини і спричиняють порушення нормальної життєдіяльності людини, 

викликають гострі та хронічні захворювання. 

Лікувально-профілактичне харчування. 

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича гімнастика. 

Додержання норм піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми і 

жінками. 

Основні гігієнічні особливості праці за даною професією. 

Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування повітря виробничих, 

навчальних та побутових приміщень. Правила експлуатації систем опалення 

та вентиляції. 

Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче та 

аварійне. Правила експлуатації освітлення. 

Санітарно-побутове забезпечення працівників. 

Щорічні медичні огляди працюючих неповнолітніх, осіб віком до 21 

року. 

Тема 6*. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках 

Основи анатомії людини. 

Послідовність, принципи й засоби надання першої допомоги. 

Основні принципи надання першої допомоги: правильність, доцільність 

дії, швидкість, рішучість, спокій. Запобіжні заходи щодо інфікування СНІДом 

під час надання першої допомоги при пораненнях, припиненні кровотечі з ран, 
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носа, вуха тощо. 

Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка, її склад, 

призначення, правила користування. 

Способи реанімації. Штучне дихання способом «з рота в рот» чи «з рота в 

ніс». Положення потерпілого і дії особи, яка надає допомогу. Непрямий масаж 

серця. Порядок одночасного виконання масажу серця та штучного дихання. 

Види електротравм. Правила надання першої допомоги при ураженні 

електричним струмом. 

Перша допомога при ударах, вивихах, переломах, розтягненні зв’язок. 

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

Перша допомога при пораненнях. Правила накладання пов’язок, їх типи. 

Надання першої допомоги при непритомності (втраті свідомості), шоку, 

тепловому та сонячному ударі, обмороженні. 

Опіки, їх класифікація. Перша допомога при хімічних і термічних опіках, 

опіку очей. 

Перша допомога при запорошуванні очей. Способи промивання очей. 

Ознаки отруєння і перша допомога потерпілому. Способи надання 

допомоги при отруєнні чадним газом, алкоголем, нікотином. 

Транспортування потерпілого. Підготовка потерпілого до 

транспортування. Вимоги до транспортних засобів. 

 

* - пропонується викладання цієї теми кваліфікованим медичним 

працівникам. 
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Професійно-практична підготовка 

 

Типова навчальна програма  

  виробничого навчання  
 

Професія: 8340 Моторист (машиніст) 
                           (код, назва професії) 

Кваліфікація: моторист (машиніст) другого класу 
                           (рівень кваліфікації-розряд, клас, категорія) 

 

№ 

з/п 
Теми 

Кількість 

годин 

 І. Виробниче навчання *  

1.1 Вступ 2 

1.2 Охорона праці й пожежна безпека в навчальних                  

майстернях і в умовах виробництва  

4 

1.3 Екскурсія на підприємство та судно 6 

1.4 Слюсарні роботи 48 

1.5 Ремонт двигунів внутрішнього згорання 66 

1.6 Ремонт суднових допоміжних механізмів 60 

                                                                         Усього годин: 186 

 ІІ. Виробнича практика  

2.1 Загальне ознайомлення з судном, організація служби. 

Ознайомлення з правилами охорони праці та завданнями 

щодо боротьби за живучість судна 

21 

2.2 Робота в складі машинної команди судна 301 

 Кваліфікаційна пробна робота    

 Усього годин: 322 

 Разом: 508 
 

*  Місце проведення виробничого навчання (в майстернях або на 

виробництві) вирішує ПТНЗ за згодою із замовником виробничих кадрів. 

 

І. Виробниче навчання 

1.1. Вступ 

Ознайомлення з режимом роботи, формами організації праці та 

правилами внутрішнього розпорядку в навчальних майстернях. 
 

1.2. Охорона праці  й пожежна безпека в навчальних майстернях та в 

умовах виробництва 

Вимоги з охорони праці в навчальних майстернях та на робочих місцях.  

Причини травматизму. Види травм. Заходи щодо попередження травматизму. 

Основні правила та інструкції з безпеки праці, їх виконання, основні правила 

електробезпеки. Причини пожеж. Правила користування 

електронагрівальними приладами, електроінструментами, відключення 

електромережі, заходи перестороги при користуванні пожеженебезпечними 

рідинами та газами. Правила поведінки учнів під час пожежі. Порядок 
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виклику команди пожежників. Будова і застосування вогнегасників та 

внутрішніх пожежних кранів. 
 

 

1.3. Екскурсія на підприємство та судно 

Інструктаж за змістом занять, охорони праці, поведінки. 

Ознайомлення з характером підприємства, розташуванням цехів, 

приладів, робочих місць. Ознайомлення учнів з їх майбутньою діяльністю в 

період  виробничої практики та після закінчення училища. Бесіда з рядовим та 

командним складом суден, робочими та інженерно-технічними працівниками 

підприємства про професію моториста (машиніста). 
 

1.4.  Слюсарні роботи 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, охорони 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 

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

Заточка і заправка інструментів для розмітки.  

Рубка, правка, згинання 

Рубка листової сталі по рівню губок тисків, за лініями  розмітки. Рубання 

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. Заточка 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 постановці корпусу 

працівника та вірного утримання слюсарної ножівки і рухах. Установка, 

закріплення й розрізання смугової, квадратної, круглої сталі за рисками.  

Різання труб труборізом. Різання листового матеріалу ручними 

ножицями. 

Різання металу важільними ножицями. 

Держання  напилка (в правильній поставі корпусу та ніг) при 

обпилюванні. Балансування напилка при обпилюванні широких площинних 

поверхонь. 

Обпилювання 
Обпилювання широких і вузьких площинних поверхонь з перевіркою 

площинності лекальною  лінійкою. 

Обпилювання широких поверхонь, сполучених під зовнішнім і  
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внутрішнім кутом 90
о

.  Обпилювання площинних поверхонь, сполучених під 

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

шаблоном і простим кутоміром. Вимірювання деталей вимірювальною 

лінійкою і штангенциркулем. 

Обпилювання площинних паралельних поверхонь. Обпилювання 

поверхонь циліндричних стрижнів і фасок на них. Обпилювання опуклих 

криволінійних і угнутих поверхонь. Перевірка радіусоміром і шаблонами. 

Обпилювання деталей різних профілів з використанням кондукторних 

пристосувань. 

Обпилювання і зачистка різних поверхонь з використанням 

механізованих інструментів. 

Свердління, зенкування та розвертання 

Свердління, зенкування і розвертання отворів. 

Керування свердлильним верстатом і його налагодження (при установці 

заготовок в лещатах на столі в залежності від  довжини свердла та глибини 

свердлення).  

Нарізання різьби 

Ознайомлення з різьбонарізними і різьбонакатними інструментами 

(круглі плашки, клупи з розсувними плашками, нерозкривані різьбонакатні 

голівки, мітчики); перегин їх по готовій нарізці. Контроль різьбових деталей. 

Виконання нероз’ємних з’єднань 
Вибір свердла за діаметром заклепок. 

Свердлення й зенкерування отворів під заклепки. З’єднання деталей 

однорядними та двохрядним заклепочним швом шляхом зашморгування 

стикування однобічною і двобічною накладками (заклепками з потайними, 

напівпотайними і напівкруглими голівками). 

Очищення, нейтралізація і промивка місць з’єднання після паяння. 

Шабрення і притирання 
Підготовка площинної поверхні під шабрення. Вибір пристроїв 

інструментів і допоміжних матеріалів для шабрувальних робіт. 

Шабрення площинної поверхні. 

Притирання. Підготовка притирочних матеріалів і пристроїв для  

притирання. Ручне притирання площинних широких і вузьких поверхонь. 

Монтажне притирання робочих поверхонь клапанів і клапанних гнізд, кранів з 

конічною пробкою. Контроль оброблених деталей. 

 

Тема 1.5.  Ремонт двигунів внутрішнього згорання  

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

Вправи: 

Підготовка двигуна до ремонту з використанням такелажного обладнання, 

спеціального інструменту й пристроїв. 

Розбирання двигуна, розбирання вузлів, маркування деталей двигунів 

внутрішнього згорання (ДВЗ). 

Дефекація деталей ДВЗ, карти обмірів. Заміна зношених деталей (втулка, 

поршень, кільця, підшипники і т.п.). Очищення, ремонт порожнини 

охолодження блоку двигуна. 

Ремонт циліндрових кришок 
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Збирання двигуна, запресовка втулок, установка кривошипно-шатунного 

механізму, фаз газорозподілення. 

Збирання двигуна. Розбирання й ремонт форсунок  дизеля, дефектація 

деталей, заміна зношених деталей, опресовування форсунок відповідно до  

інструкції заводу виробника. 

Ремонт форсунок ДВЗ 

Заміна мастила в картері 

Підготовка двигуна до пуску 

 

Тема 1.6.  Ремонт суднових допоміжних механізмів  

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

Перелік основних робіт з технічного обслуговування суднових 

допоміжних механізмів (СДМ). 

Підготовка робочого місця в майстерні, підготовка спеціального 

інструменту, пристроїв для ремонту СДМ. 

Підготовка такелажного обладнання для ремонту тяжковагомих деталей 

(насосів, генераторів і т.п.). 

Вправи: 

Розбирання, дефектація, карти обмірів, збирання, пред’явлення  в роботі 

поршневого насоса. 

Розбирання, дефектація, карти обмірів, ремонт, збирання, пред’євлення 

до роботи шестерінчастих, гвинтових, геликоїдних насосів. 

Розбирання, зачищення порожнини охолодження, дефектація карти 

обміру відповідальних деталей, ремонт, збирання, пред’явлення до роботи 

компресорів пускового повітря, господарчих нужд, повітряних балонів, 

ресиверів. 

Розбирання, дефектація, карти обміру, ремонт, збирання, пред’явлення до 

роботи відцентрових, вихрових, лопасних насосів. 

Розбирання, зачистка, дефектація деталей. Карти обміру, ремонт, 

збирання, запуск в роботу сепараторів  палива, мастила.  

Розбирання, дефектація, зачистка, ремонт, гідравлічні випробування 

теплообмінних апаратів, апаратів які працюють під тиском. 

Розбирання, притирання клапана й сідла, заміна кріплення й сальникової 

набивки. Опресовування робочим тиском арматури суднових парових котлів. 

 

II. Виробнича  практика 

2.1. Загальне ознайомлення з судном, організація служби. Ознайомлення з 

правилами охорони праці і завданнями щодо боротьби за живучість судна 

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

Практичне ознайомлення з технічною характеристикою судна. Основні 

розмірення судна, потужність силової установки, розміщення відсіків і 

приміщень в корпусі судна та в настройках. Ознайомлення з судновими 

системами (трюмно-балансних, протипожежних санітарних, спеціальних). 

Практичне ознайомлення із влаштуванням машинного відділу, суднових 

приладів, котлів, з системами суднових енергетичних установок. 

Практичне ознайомлення з організацією служби екіпажу на судні, 

штатним розкладом, денним розкладом, порядком розміщення екіпажу; 
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повсякденна  служба на судні. 

Практичне ознайомлення з судновими приміщеннями; забезпечення норм 

санітарного стану судна; правила поведінки членів екіпажу; культурно-масове 

обслуговування команд. Практичне ознайомлення з розламуванням цистерн із 

прісною водою, паливом, маслом та їх арматурою. 

Охорона праці під час обслуговування механізмів МКВ. Практичне 

ознайомлення із засобами боротьби за живучість судна, їх місце знаходження. 

Протипожежна безпека й боротьба з пожежами у МКВ. 

 

2.2.  Робота в складі машинної команди судна 

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

Робота дублером моториста (машиніста) другого класу. 

Самостійне виконання робіт за професією «Моторист (машиніст)» 

другого класу, відповідно до вимог кваліфікаційної характеристики з 

використанням сучасних стандартів в галузі судноплавства.  

Детальна програма виробничої практики розробляється кожним 

навчальним закладом з урахуванням сучасних технологій, новітніх 

устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з 

підприємствами-замовниками кадрів та затверджується в установленому 

порядку. 

 
Кваліфікаційна пробна робота.  

Приклади робіт: 

1.     Провести підготовку  до пуску водяної  протипожежної системи. 

2.     Провести підготовку  до пуску системи рідинного гасіння. 

3.     Підготувати до пуску, запустити і вивести на режим водотрубний котел. 

4.     Підготувати до пуску, запустити і вивести на режим  відцентровий насос 

осушувальної системи. 

5.       Підготувати до пуску, запустити та вивести на режим об’ємний насос. 

6. Підготувати до пуску і провести запуск суднового дизель-генератора. 

7. Провести дефектацію шестерінчастого насосу, виконати необхідні 

ремонтні роботи для усунення дефектів. 

8. Провести перевірку і регулювання теплових зазорів клапанів суднового 

допоміжного двигуна. 

9. Підготувати до пуску вакуумну водоопріснювальну установку. 

10. Провести заміну паливних форсунок ДВЗ. 

11. Провести ремонт запірної  арматури. 

12. Провести заміну паливного насосу (ПНВТ) на двигуні. 

13. Обслуговування  центробіжного  насосу, виконати необхідні ремонтні 

роботи для усунення дефектів. 

14. Обслуговування  вихрового  насосу, виконати необхідні ремонтні 

роботи для усунення дефектів. 

15. Обслуговування  поршневого  насосу, виконати необхідні ремонтні 

роботи для усунення дефектів. 

16. Обслуговування  плунжерного  насосу, виконати необхідні ремонтні 

роботи для усунення дефектів. 

17. Обслуговування  системи гідравлічного приводу механізмів. 
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Критерії кваліфікаційної атестації випускників 
 

                         Професія: 8340 Моторист (машиніст) 
                         (код, назва професії) 

Кваліфікація: моторист (машиніст) другого класу 
                     (рівень кваліфікації-розряд, клас, категорія) 

ЗНАЄ, РОЗУМІЄ: 

Основи будови судна. 

Принципи раціональної та ефективної організації праці на робочому місці 

судового моториста. 

Вимоги виробничих інструкцій. 

Фізичні, хімічні, механічні властивості металів та їх сплавів. 

Суть корозії металів, методи захисту металів від корозії, види та властивості 

антикорозійних і лакофарбових матеріалів. 

Загальні відомості про паливно-мастильні  матеріали, їх марки, використання  

та зберігання на судні. 

Види палива для двигунів внутрішнього згорання, приготування горючої 

суміші та процеси, що відбуваються під час її згорання.  

Сучасні види двигунів внутрішнього згорання, приготування горючої суміші 

та процеси, що відбуваються під час її згорання. 

Сучасні види двигунів внутрішнього згорання та призначення 

турбонадування. 

Схеми системи живлення двигунів. 

Призначення та будову, технічне обслуговування систем і змащення двигуна. 

Види систем охолодження двигунів, конструкції окремих елементів системи. 

Вимоги до охолоджувальної рідини. 

Будову, конструкцію окремих вузлів, систем деталей двигунів внутрішнього 

згорання. 

Основні відомості про креслення, перерізи та розрізи: види, позначення в 

кресленнях. 

Правила читання зображень деталей робочого креслення. 

Порядок читання складного креслення. 

Призначення, порядок і послідовність читання ескізів. 

Призначення, будову та особливості роботи головних енергетичних установок 

і суднових допоміжних механізмів, допоміжних котлів. 

Призначення, будову та дії різноманітних передач потужності від головних 

двигунів на гребні вали. 

Порядок використання контрольно-вимірювальних приладів суднових 

енергетичних установок. 

Призначення та будову валопроводів і суднових рушіїв. 

Основи фізичних процесів у суднових двигунах внутрішнього згорання. 

Схеми роботи чотиритактного двигуна внутрішнього згорання, його основні 

робочі деталі та принцип роботи. 

Схема роботи двотактного двигуна внутрішнього, його основні робочі деталі 

та принцип роботи. 

Переваги та недоліки двотактних і чотиритактних двигунів, галузь їх 

застосування. 

Термінологію застосування в машинних приміщеннях та назви механізмів і 
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обладнання. 

Суть операцій, види і призначення слюсарних робіт у процесі ремонту 

двигунів, допоміжних механізмів та допоміжних котлів. 

Інструменти, пристрої та засоби механізації для проведення окремих робіт,  

видів робіт із судовими двигунами, допоміжними механізмами та 

допоміжними котлами. 

Суднові холодильні установки, будову, правила технічної експлуатації. 

Порядок підготовки до пуску та пуск двигуна. 

Технічне обслуговування двигунів та передавальних пристроїв. 

Порядок несення вахти в машинному відділенні. 

Правила та норми охорони праці при виконані робот в М.К.В, 

протипожежного захисту, охорони навколишнього середовища при роботі у 

машинному відділенні.  

Дії під час аварій та шляхи евакуації із машинних приміщень. 

Основи електротехніки 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. 

Принципову схему, характеристику, конструкцію та призначення системи 

запуску й електрообладнання двигуна. 

Призначення, будову та порядок використання систем внутрішнього 

суднового зв’язку, зокрема суднового зв’язку машинного відділення з містком 

судна. 

Систему аварійної сигналізації та вміння розрізняти сигнали, особливо під час 

подачі сигналу про ввімкнення газової системи пожежогасіння. 

Розташування протипожежного обладнання в машинних приміщеннях та 

вміння ним користуватися. 

Причини виникнення пожеж та вибухів, організаційні та технічні 

протипожежні заходи в М.К.В.. 

Особливості гасіння пожеж в М.К.В.. 

Вплив електричного струму на організм людини та захисту електробезпеки.  

Основи гігієни праці моториста. 

Безпечну експлуатацію електроінструментів. 

Інструкції з експлуатації, правила технічного обслуговування та ремонту 

суднових технічних засобів. 

Порядок безпечної експлуатації котлів. 

Основні дії, пов’язані із захистом навколишнього середовища. 

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

іншими членами екіпажу в межах виконання обов’язків. 

 

ВМІЄ: 

Раціонально та ефективно організувати працю на робочому місці. 

Виконувати виробничі інструкції, додержуватись норм технологічного 

процесу, не допускати браку в роботі. 

Виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, додержуватись 
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норм і прийомів безпечного ведення робіт.  

Здійснювати підготовчі роботи та користуватися слюсарним інструментом, 

пристроями і засобами механізації при проведенні слюсарних робіт. 

Здійснювати шабрування та притирання поверхонь. 

Проводити нарізання зовнішньої та внутрішньої різьби на деталях роз’ємних 

з’єднань, перевіряти різницю різемірами та калібрами. 

Проводити ремонт запірної  арматури. 

Змінювати форсунки та паливні насоси (ТНВД) на двигуні. 

Запускати двигун та ввід його в режим роботи. 

Здійснювати монтаж і демонтаж деталей двигуна.  

Виконувати заміну вкладишів підшипників двигуна та інших механізмах. 

Здійснювати контроль за роботою обладнання під навантаженням під 

керівництвом  механіка.  

Зупиняти силові агрегати. 

Обслуговувати електрообладнання низької напруги. 

Здійснювати пуск в роботу дизель-генераторів, вмикати під навантаженням 

генератор, регулювати його напругу, обслуговувати під час роботи, проводити 

зупинку дизель-генератора під керівництвом механіка. 

Здійснювати пуск в роботу  повітряних компресорів, обслуговувати під час 

роботи, зупиняти. 

Виконувати підготовку документів  бункеровочних  операцій. Чек-лист. 

Виконувати перевірку готовності до бункеровки. 

Виконувати процедури проведення паливних операцій. 

Виконувати дії у випадку небезпечних подій, які можуть привести при 

бункеровці палива і мастила. Судовий план надзвичайних мір (SOPEP). 

Роботи  з баластними і лляльними водами. 

Використовувати й обслуговувати осушувальні системи. 

Використовувати й обслуговувати баластні системи. 

Проводити безпечну експлуатацію обладнання в М.К.В. 

Використовувати  й обслуговувати центробіжні та вихрові насоси. 

Використовувати й обслуговувати шестерінчаті та гвинтові насосі. 

Використовувати й обслуговувати поршневі та плунжерні насоси. 

Використовувати й обслуговувати запонопереключаючі арматури та 

трубопроводи. 

Використовувати й обслуговувати підйомні механізми. 

Використовувати і обслуговувати вантажні засоби машино-котельного 

обладнання. 

Використовувати й обслуговувати системи гідравлічного приводу механізмів. 

Використовувати лебідки та крани. 

Використовувати відсіки, водонепроникні двері. 

Використовувати систему допуску до роботи. 
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Міністерство освіти і науки України 
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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 – 8340 МОТОРИСТ (МАШИНІСТ)  

 

2. Кваліфікація – моторист (машиніст) першого класу 
                                    (рівень кваліфікації – розряд, клас, категорія)     

 

3. Кваліфікаційні вимоги 

 

Повинен знати:  

будову суднових двигунів внутрішнього згорання та правила їх 

експлуатації; 

 основні несправності суднових двигунів внутрішнього згорання, 

допоміжних механізмів і котлів, суднових пристроїв і систем, способи їх 

виявлення та усунення;  

процедури несення вахти в машинному відділенні;  

призначення та розташування трубопроводів, вентилів і клапанів 

суднових систем;  

основи електроустаткування суден і суднової автоматики;  

призначення та будову приладів автоматики суднових двигунів 

внутрішнього згорання і допоміжних котлів;  

види та принципи виконання слюсарних робіт та технологічну 

послідовність під час ремонту суднових двигунів внутрішнього згорання, 

допоміжних механізмів і котлів, суднових пристроїв, суднових систем та їх 

арматури;  

порядок надання інформації, розуміти команди та правила спілкування з 

особою командного складу, яка несе вахту, стосовно питань щодо обов'язків з 

несення вахти;  

порядок залишення, несення та передачі вахти;  

порядок виконання робіт з обслуговування головної енергетичної 

установки та допоміжних механізмів на допоміжному рівні; 

методи контролю тиску, температур та рівнів головної рухової 

установки та допоміжних механізмів на допоміжному рівні;  

правила функціонування й експлуатації паливної системи та операції з 

перекачування палива, зокрема, підготовка до прийому та перекачування 

палива; порядок  з'єднання та від'єднання шлангів із прийому або 

перекачування палива;  

порядок дій під час інцидентів при операціях з прийому або 

перекачування палива;  

заходи захисту під час операцій із прийому або перекачування палива та 

мастила;  

порядок вимірювання рівнів у танках та надання інформації про 

кількість палива;   
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умови експлуатації та функції з підтримання лляльних вод, 

осушувальної  та баластної систем у безпечному стані та їх технічне 

обслуговування;  

повідомлення про інциденти стосовно операцій з перекачування баласту 

і лляльних вод;  

правила безпечної експлуатації клапанів та насосів, підйомників та 

вантажопідйомного обладнання, люків, водонепроникних дверей, лацпортів та 

пов'язаного із ними обладнання;  

умови використання основних сигналів під час роботи кранів, лебідок і 

підйомників;  

правила використання та експлуатації електричного обладнання, 

зокрема, заходи безпеки перед виконанням роботи та ремонтом;  

процедури ізоляції; порядок дій під час аварій та змін електричної 

напруги на судні;  

правила надання допомоги у разі враження електричним струмом та 

здійснення запобіжних заходів;  

правила користування фарбою, мастилом та очищувальними 

матеріалами й обладнанням;  

процедури поточного технічного обслуговування та ремонту;  

методи підготовки суднових поверхонь до фарбування;  

правила безпечного видалення відходів;  

порядок використання рекомендацій виробника стосовно безпеки та 

суднових інструкцій;  

правила технічного обслуговування та використання ручних та 

електричних інструментів, вимірювальних приладів і верстатів;  

види робіт з оброблення металів;  

процедури безпечної обробки, розміщення та кріплення запасів;  

заходи застереження щодо запобігання забрудненню морського водного 

середовища;  

правила використання, експлуатації устаткування та засобів боротьби із 

забрудненням;  

схвалені методи видалення забруднювачів моря;  

правила охорони праці та особистої безпеки на борту судна та 

безпечного виконання суднових робіт, зокрема, правила електробезпеки, 

хімічної та біологічної безпеки; порядок вимкнення  блокування та безпеки 

при роботі з механізмами;  

системи видачі дозволів на роботи, в тому числі на висоті та в закритих 

приміщеннях;  

способи підйому вантажів, 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: 

Нести вахту в машинному відділенні згідно із судновим розкладом. 

Обслуговувати та керувати головними енергетичними установками та 

допоміжними механізмами, котлами та технічними засобами, які забезпечують 

їх роботу. 
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Використовувати та обслуговувати електричне обладнання й 

електроустаткування приміщень машинного відділення.  

 

Брати участь у: 

обслуговуванні суднових систем та керуванні клапанами суднових 

систем;  

технічному обслуговуванні та ремонті судна; 

операціях з прийому та перекачування палива та мастила;  

проведенні операцій із осушення і баластування;  

обробці, розміщенні, кріпленні запасів та їх використанні;  

застосуванні застережних заходів та запобіганні забрудненню морського 

середовища.  

Виконувати слюсарно-монтажні роботи з ремонту суднових двигунів 

внутрішнього згорання, допоміжних механізмів і котлів, суднових пристроїв і 

систем.  

Додержуватися правил технічної експлуатації суднових технічних 

засобів, правил та норм охорони праці, протипожежного захисту, особистої 

гігієни та охорони навколишнього середовища, правил поведінки на судні та 

виробничої дисципліни. 

 

4. Загально-професійні  вимоги 

Повинен: 

а) раціонально й ефективно організовувати виробничий процес на 

робочому місці;  

б) додержуватись норм технологічного процесу; 

в) не допускати браку в роботі; 

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

охорону 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 та виконувати вимоги зберігання й застосування вибухових 

матеріалів та отруйних речовин; 

е) знати та виконувати  основні види слюсарно-складальних та слюсарно-

монтажних робіт; 

є) знати  основні види та використання суднових паливно-мастильних  

матеріалів; 

 ж) знати та 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 «Моторист (машиніст) другого класу». 
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5.2. За умови підвищення кваліфікації в професійно-технічних 

навчальних закладах другого, третього атестаційних рівнів 
Повна загальна середня освіта. 

Попередня кваліфікація «Моторист (машиніст) 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 

 

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: 8340 Моторист (машиніст) 
                                       (код, назва професії) 

     Кваліфікація: моторист (машиніст) першого класу 
                                   (рівень кваліфікації-розряд, клас, категорія) 

   Загальний фонд навчального часу 466 годин 
 

№ 

з/п 
Навчальні предмети 

Кількість годин 

Всього 

З них на  

лабораторно-

практичні  

роботи 

1 Загально-професійна підготовка 27  

1.1 Основи правових знань 17  

1.2 Резерв часу 10  

2 Професійно-теоретична підготовка 207 25 

2.1 Суднові енергетичні установки та їх 

експлуатація 

103 

 

 

2.2 Основи електрообладнання суден і суднової 

автоматики 

27 7 

2.3 Матеріалознавство 10 2 

2.4 Англійська мова  за професійним спрямуванням 34 16 

2.5 Охорона праці 17  

2.6 Особиста безпека та соціальна відповідальність, 

охорона судна 

16  

3 Професійно-практична підготовка 225  

3.1 Виробниче навчання  78  

3.2 Виробнича  практика 147   

4 Консультації 20  

5 Державна кваліфікаційна атестація (або 

проміжна (поетапна)  кваліфікаційна                     

атестація при продовженні навчання) 

7  

6 Загальний обсяг навчального часу (без п.4) 466  

 

Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень для підготовки 

кваліфікованих робітників за професією «Моторист (машиніст)» 

 1.  Кабінети: суднові енергетичні установки, основи електротехніки та  

електрообладнання суден, будова  суден, охорона праці. 

2. Лабораторії: суднові енергетичні установки. 

3. Майстерня: слюсарно-ремонтна.   
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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 

природного 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 регламентація 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. Шкода при зіткненні суден, що потребує відшкодування. 
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Професійно-теоретична підготовка 

Типова навчальна програма з предмета 

«Суднові енергетичні установки та їх експлуатація» 

 

№ 

з/п 
Теми 

Кількість годин 

Всього 

З них на  

лабораторно-

практичні  

роботи 

1 Історія розвитку двигунів 2  

2 Наддув суднових ДВЗ, технічні 

характеристики 

6  

3 Конструкція деталей, устрій вузлів і систем 

мало обертальних ДВЗ 

8  

4 Правила технічної експлуатації суднових 

дизелів 

24  

5 Паливо змащувальні матеріали, охолоджуюча 

вода, присадки 

4  

6 Суднові холодильні установки 6  

7 Суднові палубні механізми 8  

8 Правила технічної експлуатації суднових 

технічних засобів 

10  

9 Контроль параметрів роботи механізмів під 

час несення вахти 

6  

10 Ремонт суднових двигунів внутрішнього 

згоряння 

18  

11 Передача потужності на гребний гвинт 6  

12 Охорона праці при виконані робот в М.К.В., а 

також  при обслуговуванні суднових 

механізмів. 

5  

 Усього годин: 103  

 

Тема 1. Історія розвитку двигунів  

Мета і завдання курсу. Обов’язки моториста I класу. Стисла інформація 

про історію розвитку двигунів. Порівняльні характеристики СЕУ. 

 

Тема 2. Наддув суднових ДВЗ, технічні характеристики 

Схеми наддуву суднових двигунів. 

Способи підвищення потужності суднових двигунів – наддув. Схеми 

наддуву двотактних двигунів. Газотурбонагнітувач. Будова й призначення 

газової турбіни, нагнітач повітреохолоджувача тощо.  

Наддув при постійному тиску. Імпульсний наддув. Схема та будова 

двоступінчастої системи наддуву. Впливання температури наддуву на 

потужність. 

Поняття про потужність й економічність двигуна. 

Формула визначення потужності. Поняття про середній індикаторний 

тиск. Схема визначення середнього індикатора тиску за допомогою 

індикаторної діаграми. Визначення Рс й Рz  індикатором та максиметром. 
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Визначення Рt.  

        Механічний  та індикаторний коефіцієнти корисної дії.  

Характеристики двигунів.  

Поняття про швидкісні й вантажні характеристики. Прилади для 

суднових ДВЗ. Одиниці вимірювання. 

 

Тема 3. Конструкція деталей, устрій вузлів і систем малообертальних ДВЗ  

Особливості конструкції фундаментальних рам й станин. Конструкція  

рамових вольниць. Циліндрові кришки двигунів, анкерні зв’язки. Матеріали, 

що використовуються для нерухомих деталей двигунів.  Охолодження  

поршнів. Конструкція головних і мотильових підшипників. Циліндрові 

втулки.  Призначення й конструкція штоків.  З’єднання штока з шатуном  і 

крейцкопфом. Колінчасті вали, їх призначення. Сили, що діють на  механізми 

різних ДВЗ. Псування деталей через вплив цих сил. Матеріали, що 

використовуються для виготовлення основних рухомих деталей двигуна. 

Механізм газорозподілення різних двигунів. Конструкція передачі 

газорозподільного механізму. Матеріали, що використовують для 

виготовлення основних деталей газорозподілювального механізму. 

Паливна система важкого палива. 

 Конструктивні елементи системи. Регулювання циклової подачі палива й 

кута подачі палива. 

 Конструкція й робота гідрозатворювальних  й механічних форсунок. 

Схема систем охолодження форсунок.  

 Системи змащення.    

Системи змащення із «сухим» та «мокрим» картером.  

Об’єднання системи змащення із системою охолодження поршнів. 

Конструктивні елементи систем. Сепаратори масел. Лубрикатори. Системи 

охолодження.  

Пуск двигуна за допомогою повітря. 

Влаштування пускових клапанів. Повітророзподілювачі та їх 

влаштування.  Реверсування  чотиритактних й двотактних двигунів. Принцип 

дії приладу для реверсування. Способи реверсування. Реверсні прилади 

реверсивних двигунів. 

 

Тема 4. Правила технічної експлуатації суднових дизелів  

( КНД 312.002.03-96). 

Функції та робота (на початковому рівні) головної рухової установки та 

допоміжних механізмів.  

Підготовка дизеля та систем, які забезпечують його функціонування до 

дії, пуск дизеля. 

Обслуговування дизеля та систем, які забезпечують функціонування в 

роботі та при бездіяльності. 

Особливості обслуговування дизеля на режимах і в умовах, які 

відрізняють його від нормальних, контроль технічного стану, технічне 

обслуговування. Характерні несправності дизелів і систем, які забезпечують їх 

функціонування, причини і засоби усунення несправностей. Аварії двигунів. 

Регулюючі роботи. Поняття про машинну документацію. Технічне 
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обслуговування дизелів. 

 

Тема 5.  Паливно-змащувальні  матеріали, охолоджуюча вода, присадки 

Фізико-хімічні властивості палива для двигунів. Паспорт на паливо. 

Процес горіння. Поняття про теоретично необхідну кількість повітря, що 

забезпечує повне згорання палива.  Справжня кількість повітря.  Поняття про 

коефіцієнт надлишку повітря.  

Причини й зовнішні ознаки неповного згорання палива. Незадовільний 

вплив неповного згорання палива на двигун. Прийом та збереження палива на 

судні.  Запобігання пожежі. Норми розходу палива. Заходи з економії палива. 

Основи  гідродинамічної теорії змащення. 

 Змащувальні мастила та їх властивості. Вимоги до масел  суднових 

дизелів.  Присадки до мастил, їх призначення. Зміни хімічних та фізичних 

властивостей мастил в процесі роботи в двигунах з циркуляційним 

змащенням.  Прийом масел. Шляхи економії масел. 

 

Тема 6. Суднові холодильні установки 

Загальні відомості про суднові холодильні прилади. Призначення 

охолоджуючих приладів на судні. Холодагенти та їх властивості. Будова й 

робота холодильної установи. Типи холодильних   установок. 

Схема фреонового компресорного приладу. Призначення й робота 

основних вузлів установки. Система охолодження,   їх  види (розсольна, 

повітряна тощо). Конструкції основних елементів холодильної установки. 

Фреонові компресори, випарники  (кожухотрубні,  осушувальні фільтри 

тощо.) 

Основи експлуатації судових холодильних установок. 

 Основні правила експлуатації установки, недоліки у роботі, способи їх 

усунення. Вимоги безпеки праці під час обслуговування холодильних 

установок. Охорона праці при обслуговуванні суднових холодильних 

установок. 

 

Тема 7. Суднові палубні механізми  

Призначення й складові частини суднового приладу; вимоги Регістру 

судноплавства України щодо його влаштування.  

Конструкції та робота електричних стернових машин з секторним 

приводом. Конструкція та робота електрогідравлічних стернових машин. 

Влаштування та робота радіально-плунжерного насосу змінної продуктивності 

електрогідравлічної стернової машини. 

Правила експлуатації стернових машин. 

Якірні та швартовні механізми. Призначення якірних та швартовних 

механізмів. Конструкція та робота електробрашпиля.  

Шпилі якірно-швартовні з приводом від електродвигуна, їх устрій і 

робота. Правила експлуатації якірних і швартовних механізмів. 

 

Тема 8. Правила технічної експлуатації суднових технічних засобів 

(КНД 31.2.002.01-96, КНД 31.2.002.08-96). 

Загальні положення. 
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Загальні вказівки з технічного використання суднових технічних засобів. 

Функціонування та експлуатація паливної системи та операції з 

перекачки палива, зокрема: 

 підготовка до заправки паливом та перекачка; 

 процедури   під'єднання  та  від'єднання   шлангів  для заправки паливом 

або передачі; 

 процедури стосовно інцидентів, які можуть виникнути під час операцій з 

заправки паливом або перекачки: 

 заходи захисту під час операцій із заправки паливом або перекачування; 

 уміння правильно вимірювати рівні у  танках та повідомляти про них. 

Функції, експлуатація та технічне обслуговування лляльних та баластних 

систем у безпечному стані, зокрема: 

 повідомлення   про  інциденти стосовно операцій  з перекачування; 

 уміння правильно   вимірювати  рівні  у   танках і повідомляти про них. 

Технічна експлуатація: повітряних компресорів, сепараторів палива та 

мастила, ємностей під тиском, обладнань для запобігання забруднення із 

суден. 

Характерні несправності в роботі допоміжних суднових технічних 

засобів, їх причини і способи усунення. 

 

Тема 9. Контроль параметрів роботи механізмів під час несення вахти 

Контроль параметрів роботи механізмів під час несення вахти. 

Обов’язки вахтового моториста. 

Контроль параметрів роботи дизеля; суднових технічних засобів з  

використанням  штатних контрольно-вимірювальних приладів. 

Теплотехнічний контроль роботи дизеля, регулювання параметрів 

робочого процесу. 

 

Тема 10. Ремонт суднових двигунів внутрішнього згорання 

Дефектація вузлів і деталей двигуна. 

Методи знаходження дефектів і способи їх усунення. Контроль 

технічного стану деталей. Зняття розмірів. 

Ремонт фундаментної рами, картера, блоків, рамових підшипників. 

Типові дефекти фундаментних рам, картерів, блоків і рамових 

підшипників. Методи знаходження дефектів і способи їх знищення. Контроль 

технічного стану усіх деталей.  

Ремонт кришки циліндру. 

Визначення дефектів. Зняття кришок і встановлення  їх на прокладку. 

Гідравлічні випробування кришок.  

Ремонт циліндрової втулки. 

Визначення зносів циліндрових втулок. Випресовка й запресовка втулок. 

Видалення рисок. 

Ремонт колінчатого валу. 

Визначення зносів шийок. Перевірка шатунних шийок валу за калібром. 

Підйом валу. Огляд рамових підшипників, їх пригонка й укладка колінчастого 

валу. Слюсарна обробка й припасування підшипників при укладанні 

колінчатого валу.  
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Ремонт поршня та поршневих кілець.  

Промивка поршнів та поршневих кілець. Заміна кілець, їх пригонка по 

канавках. Установка зазорів. Розгонка стиків. Збирання та центровка поршня. 

Обмір поршня. 

Ремонт шатунів. 

Розбирання механізмів руху. Знаходження осі шатунів. Перевірка й 

пригонка головних і шатунних підшипників. Дефектація шатунних болтів. 

Збирання механізмів руху. 

Складання шатуна з поршнем. Зазори в головних і шатунних 

підшипниках. Перевірка положень поршня в циліндрі після збирання. 

Ремонт розподільних механізмів і клапанів. 

Розбирання клапанів, їх протирання й збирання. Зняття розподільного 

валу, знаходження дефектів і встановлення його на місце. Збирання 

передаточного механізму за мітками. Установлення проміжків у клапанному 

механізмі. 
 

Ремонт паливної апаратури.  
Порядок розбирання насосу. Промивка деталей. Огляд клапанів, їх 

притирання й перевірка на герметичність.  

Визначення стану пари плунжер-втулка. Перевірка герметичності цієї 

пари. Перевірка рівномірності подачі палива секціями паливного насосу. 

Перевірка кута випередження подачі палива. 

Розбирання форсунки. Очищення отворів розпилювача. Заміна пари 

голко-розпилювача. Перевірка якості розпилу й тиску на стенді. 

Ремонт компресорів.  

Розбирання компресорів. Визначення зазорів й виробіток. Усунення 

дефектів деталей. 

Збирання двигуна.  

Установка фундаментної рами, блоку, циліндрових втулок. 

Установка циліндру. Монтаж поршня й шатуна.  

Монтаж розподільного механізму масляних і водяних насосів. 

Монтаж трубопроводів. Перевірка газорозподілу. 

Швартові й ходові випробування, замір розходу палива. 
 

Тема 11. Передача потужності на гребний гвинт 

Схема передачі потужності від двигуна до гребного гвинта. Судновий 

валопровід. 

Принцип роботи гребного гвинта. Гребний вал та його складові частини. 

Передача упору гвинта на упорний підшипник.  

Опорні підшипники. Гребні гвинти, їх будова й типи. Упорний вал, 

гребний вал, дейдвудний прилад і сальники. Упорні підшипники. 

Спрямовуючі насадки, закріплення гребних гвинтів. Крок гвинта та його 

перевірка. Явища кавітації. Крильчасті двигуни, їх будова й призначення. 

Розцентровка ліній валопроводів морських суден. 

Причина розцентровки й методи ії виявлення. Зноси та пошкодження 

валів ліній валопроводу. Сучасні методи їх ремонту.  

Методи ремонту гребних гвинтів. Центровка валоліній. Правила 

технічної експлуатації валолінії. 
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Тема 12. Охорона праці при обслуговуванні суднових механізмів  
Основні правила безпеки праці при обслуговуванні машин і механізмів. 

Правила безпечної експлуатації обладнання: клапани, насоси; 

підйомники, вантажопідйомне обладнання. 

Загородження особливо небезпечних місць у машинно-котельному 

відділенні. 

Теплова ізоляція гарячих частин двигунів і трубопроводів. Безпека при 

визначенні степеня нагріву рухомих частин машин і механізмів. Основні 

правила роботи з механізмами, системами й балонами, які знаходяться під 

тиском. Основні заходи по забезпеченню безпеки при обслуговуванні СЕУ, 

СДМ. Вимоги безпеки праці при експлуатації суднових холодильних 

установок. 
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Типова навчальна програма 

«Основи електрообладнання суден і суднової автоматики» 

 

№ 

з/п 
Теми 

Кількість годин 

Всього 

З них на  

лабораторно-

практичні  

роботи 

1 Розвиток електроавтоматики   1  

2 Суднові електростанції, їх обслуговування 2  

3 Аварійні електростанції. Вимоги до них 1  

4 Суднова електросигналізація та зв'язок   2 1 

5 Електроприводи суднових обладнань 

(швартовних, якірних, вантажних, стернових) 

4 2 

6 Автоматизація сучасних суден. Об’єкти 

регулювання та управління. 

2  

7 Елементи і будова систем автоматичного 

регулювання і управління 

4 2 

8 Автоматизація суднових енергетичних 

установок 

4  

9 Автоматизація котельних установок  4 1 

10 Автоматизація допоміжних механізмів  3 1 

 Усього годин: 27 7 

 

 

Тема 1. Розвиток електроавтоматики 

Зміст і завдання предмета. Взаємозв’язок електрообладнання і 

автоматизації суден. Шляхи розвитку електроавтоматики. Автоматизація 

електростанцій. Контроль і регулювання основних параметрів СЕУ. Загальні 

відомості про автоматичне управління і контроль за котельними установками 

та допоміжними механізмами.  

 

Тема 2. Суднові електростанції, їх обслуговування 

Робота генератора. Вмикання генераторів та валогенераторів на 

навантаження. 

Умови, які необхідні для цього. Перехід з одного генератора на інший. 

Паралельна робота генераторів. Умови, необхідні для роботи генераторів 

постійного і змінного струму. Порядок введення в паралель генераторів 

постійного струму. 

 

Тема 3. Аварійні електростанції. Вимоги до них 

Призначення електростанцій. Місце розташування аварійних 

електростанцій. 

Автоматичний запуск аварійного дизель-генератора. Час пуску. Ручний 

запуск АДГ.  
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Тема 4. Суднова електросигналізація та зв’язок 

 Види суднової електросигналізації. Авральна сигналізація. Пожежна 

сигналізація. Аварійно-попереджувальна сигналізація. Електричні дзвінки, 

ревуни, сирени. Судновий автоматичний телефонний зв’язок, безбатарейний 

телефонний зв’язок. Машинні телеграфи. 

Практична робота № 1  

Ознайомлення з різними видами зв’язку на судні. 

 

Тема 5. Електроприводи суднових обладнань (швартовних, якірних, 

вантажних, стернових) 

Особливості роботи швартовних і вантажних обладнань, вимоги до них. 

Особливості роботи та вимоги до електроприводів рульових машин, 

вантажних механізмів. Розгляд схем управління.  

Практична робота № 2  

Вивчення схем пускачів, контролерного управління брашпилем на постійному 

струмі вантажної лебідки та на змінному струмі.  

Практична робота № 3 

Нульовий захист вантажооб’ємних обладнань. Захист від перевантаження. 

 

Тема 6. Автоматизація сучасних суден. Об’єкти регулювання й 

управління 

Сучасний стан засобів автоматизації у вітчизняному і зарубіжному 

суднобудуванні. Коротка характеристика й умови роботи автоматичних 

систем регулювання й управління. Термінологія суднової автоматизації. 

Основні поняття: об’єкт управління, автоматичне кермувальне обладнання, 

регулюючий параметр. Системи прямого і непрямого регулювання. 

 

Тема 7. Елементи та будова систем автоматичного регулювання й 

управління 

Структурні схеми автоматичних регуляторів. Чуттєві елементи систем 

регулювання. Поплавкові датчики рівня, магнітні датчики. Датчики 

температури, тиску, обертів. Підсилюючі обладнання гідравлічного, 

пневматичного і електричного типів. Електричні сервомотори. Пневматичні 

позиціонери. Регулюючі обладнання: клапани, золотники, заслонки. 

Практична робота № 4  

Практичне ознайомлення з реле тиску та температури.  

Практична робота № 5 

Практичне ознайомлення з монометричними теледатчиками, ємнісними 

датчиками та іншими елементами.  

 

Тема 8. Автоматизація суднових енергетичних установок 

Регулятори частоти обертів. Призначення регуляторів, класифікація за 

законом регулювання і за використаною енергією. Різновиди регуляторів. 

Регулювання температурних режимів СЕУ. Регулятори прямої і непрямої дії, 

їх устрій, принцип дії. Контроль за рівнем в цистернах і за переливом палива. 

Системи автоматичного захисту за обертами, температурою і тиском. 

Системи аварійної попереджувальної сигналізації. Дії персоналу при 
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спрацьовуванні АПС. 

 

Тема 9. Автоматизація котельних установок 

Котельна установка, як об’єкт регулювання. Регулюючі параметри і 

контури котельної установки. Регулювання контуру поживної води. 

Одноімпульсні та двоімпульсні регулятори рівня води. 

Регулювання процесу горіння котлів. Система запалювання та контролю 

за полум’ям. Захист, контроль і дистанційне управління допоміжних 

котельних установок. 

Практична робота № 6 

Ознайомлення з котельною установкою. 

 

Тема 10. Автоматизація допоміжних механізмів 

Автоматизація повітряних компресорів пускового повітря. 

Автоматизація санітарних насосів за тиском і температурою. Гідрофори води. 

Автоматизація паливних і масляних насосів і сепараторів. 

Практична робота № 7  

Вивчення простих схем автоматичного управління насосами за тиском і 

температурою. 
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Типова навчальна програма з предмета 

«Матеріалознавство» 

 

№ 

з/п 
Теми 

Кiлькiсть годин 

Всього 

З них на  

лабораторно-

практичні  

роботи 

1 Набивальні й ущільнювальні матеріали 

рухливих  з’єднань для нафтопродуктів, палива, 

газу 

3  

2 Набивальні й ущільнювальні матеріали 

рухливих  з’єднань води, пари, повітря 

2 1 

3 Неметалеві й металеві прокладки дизельного  

палива, нафти, газу, масляних систем  

3  

4 Неметалеві й металеві прокладки для повітря, 

пари й води 

2 1 

 Усього годин:                                                                 10 2 

 

 

Тема 1. Набивальні й ущільнювальні матеріали рухливих  з’єднань для 

нафтопродуктів, палива, газу 

 Види набивальних і ущільнювальних матеріалів, їх маркування залежно 

від тиску, температури, експлуатації відповідно до Держстандарту. 

 

Тема 2. Набивальні й ущільнювальні матеріали рухливих  з’єднань води,  

пари,  повітря 

Види набивальних і ущільнювальних матеріалів, їх маркування залежно 

від тиску, температури, експлуатації  відповідно до Держстандарту.  

Лабораторна робота №1 

Випробування набивальних і ущільнювальних матеріалів. 

 

Тема 3. Неметалеві й металеві прокладки дизельного палива, нафти, газу, 

масляних систем. 

Види неметалевих і металевих прокладкових матеріалів, їх маркування 

залежно від тиску, температури, експлуатації відповідно до Держстандарту. 

 

Тема 4. Неметалеві й металеві прокладки для повітря, пару й води. 

Види неметалевих і металевих прокладкових матеріалів, їх маркування 

залежно від тиску, температури, експлуатації. 

Лабораторна робота №2  

Випробування неметалевих і металевих прокладкових матеріалів. 
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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 Спеціальна термінологія 16 10 

2 Суднові  тривоги  6 3 

3 Вимоги  ІМО  щодо забезпечення безпечного 

плавання 

8 2 

4 Працевлаштування 4 1 

 Усього годин: 34 16 
 

Тема 1. Спеціальна термінологія 

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

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

механік, моторист першого класу, моторист другого класу, електрик).  

Вахтові обов’язки моториста (1, 2, 3 вахти, журнал машинного 

відділення тощо). Основні команди в машинне відділення (повний вперед, 

середній вперед, малий вперед, стоп, повний назад, середній назад, малий 

назад, машини, робота двигунів більш не потрібна).  

Робочі інструменти моториста (ключі (всіх видів), ножівки по металу, 

молотки, кувалди, відро, свердла (всіх видів), скребки, совки, кліщі (всіх 

видів), зубило). Ручні та електричні інструменти, вимірювальні прилади та 

верстати.  

Будова судна. Електроустаткування судна й суднова автоматика. 

Організація служби технологічної експлуатації (всі основні команди).  

Охорона праці в машинному відділені.  

Порятунок екіпажу (місце збору екіпажу, порядок залишення судна, 

спуск рятувальних шлюпок (плотів), дисципліна, з’єднувальний шнур, 

аптечка, запаси води (їжі), сигнальні ракети, вхід (в рятівний пліт), місткість, 

сигнал тощо).  

Постановка судна на якір. Оформлення приходу судна. Швартовка. 

Вантажні роботи. Буксирування. Прийом вантажу при завантаженні. 

Санітарний огляд судна. Здача вантажу при розвантаженні.  

Докування судна і ремонт. 
 

Тема 2. Суднові  тривоги  

Загальносуднова тривога, пожежна, «Людина за бортом», тривога по 

залишенню судна, загроза затоплення, боротьба за виживання тощо.  
 

Тема 3. Виконання вимог ІМО щодо забезпечення безпечного плавання 

 ІМО, безпека, Конвенції: Конвенція ПДНВ-78, з поправками, Конвенція 

MARPOL-73/78, Конвенція SOLAS-74, виконання, дотримання безпеки. 

Перевезення небезпечних вантажів морем. 
 

Тема 4. Працевлаштування 

Переговори, анкета, запит, об’ява, документи, сертифікати, оплата, контракт. 
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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 і 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 та 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 в 

замкнених приміщеннях. 

 

Тема 3. Порядок розгортання аварійних партій 

Розвідка пожежі, евакуація й 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 під час ураження електричним струмом та 

здійснення запобіжних заходів. 
Причини враження електрострумом і запобіжні заходи.  
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 перев’язки та накладення джгута. Техніка 

проведення закритого масажу серця. Джгут-закрутка та техніка його 

накладання. Застосування необхідних заходів 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 

працівникам. 
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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 з забрудненням. Схвалені методи видалення 

забруднювачів моря. 

 

Тема 1.2.  Управління втомою 

 Важливість отримання необхідного відпочинку. Вплив сну, робочого 

графіку 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. 

 

 

 

 

   № 

  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 у питаннях охорони 3  

 Усього годин: 16  
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Розділ  2. Питання охорони. А –VI/6-1 

 

Тема 2.1.  Інструктаж з питань охорони на морі  

Основні терміни та визначення з охорони на морі, у тому числі 

елементи, що можуть відноситися 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 з 

охороною. 

 

Тема 2.2.  Загрози, що стосуються охорони 

Основні  способи, що використовуються для подолання заходів з 

охорони. 

Способи розпізнання потенційних загроз стосовно охорони, у тому числі 

елементи, що можуть відноситися 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 до відповідних 

конвенцій, кодексів та циркулярів ІМО, що відносяться до боротьби з 

піратством та озброєним пограбуванням. 
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Професійно-практична підготовка 

 

Типова навчальна програма  

виробничого навчання  

 

                   Професія: 8340 Моторист (машиніст) 
                (код, назва професії) 

      Кваліфікація:  моторист (машиніст) першого класу 
                    (рівень кваліфікації-розряд, клас, категорія) 

 

№ 

з/п 
Теми 

Кількість 

годин 

 І. Виробниче навчання*  

1.1 Охорона праці й пожежна безпека. Екскурсія на 

підприємство та судно 

6 

1.2 Ремонт двигунів внутрішнього згоряння 48 

1.3 Ремонт суднових допоміжних механізмів, парових котлів, 

суднових пристроїв 

24 

                Усього годин:  78 

 ІІ. Виробнича  практика  

2.1 Ознайомлення з підприємством (судном) 7 

2.2 Робота у складі машинної команди судна   140 

 Кваліфікаційна пробна робота  

 Усього годин: 147 

 Разом: 225 
 

*  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 й пожежна безпека. Екскурсія на підприємство та 

судно 

Вимоги охорони праці в навчальних майстернях та на робочих місцях.  

Причини травматизму. Види травм. Заходи щодо попередження травматизму. 

Основні правила та інструкції з безпеки праці, їх виконання, основні правила 

електробезпеки. Причини пожеж. Правила користування 

електронагрівальними приладами, електроінструментами, відключення 

електромережі, заходи перестороги при користуванні пожежонебезпечними 

рідинами та газами. Правила поведінки під час пожежі. Порядок виклику 

команди пожежників. Будова і застосування вогнегасників та внутрішніх 

пожежних кранів.  

Екскурсія на підприємство (судно). 

 

Тема 1.2.  Ремонт двигунів внутрішнього згорання (ДВЗ) 

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

Вправи: 

Підготовка двигуна до ремонту, з використанням такелажних приладів, 
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спеціальних інструментів.  

Дефектація й ремонт колінчатого валу.  

Обмін міток колінчатого валу, карти обмірювання, замірювання 

розкепів, переукладання валу за результатами замірювань. 

Ремонт газорозподільного механізму. Демонтаж кришки циліндра, 

очищення, притирка клапанів, заміна деталей. Карти обмірів, складання.  

Гідравлічні випробування кришок циліндрів.  

Перевірка положення поршнів, їх привалка.  

Привалка поршня. Складання карт обмірів. Розбір й ремонт форсунок, 

дизеля, дефектація деталей, заміна зношених  деталей, опресовка форсунок 

згідно з інструкцією. 

Ремонт форсунок ДВЗ. 

Паливні насоси високого тиску. Перевірка щільності нагнітальних клапанів, 

плунжерних пар. 

Перевірка, виготовлення «0» подачі паливного насосу високого тиску 

(ПНВТ). Перевірка та визначення кута початку подачі палива.  

Перевірка рівномірної подачі палива окремими секціями.  

Заміна масла в картері, підготовлення двигуна до запуску. Пробні запуски 

ДВЗ, вимоги інспекції Регістру судноплавства України. 
 

Тема 1.3.  Ремонт суднових допоміжних механізмів, парових котлів, 

суднових пристроїв 
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, охорони праці.  

Перелік основних робіт із технічного обслуговування суднових допоміжних 

механізмів. Підготовка робочого місця в майстерні і на судні, підготовка 

спеціального інструмента для ремонту суднових допоміжних механізмів 

(СДМ). Підготовка такелажних приладів для ремонту насосів, генераторів 

тощо. 

Вправи: 

Розбирання, дефектація, карти обмірів, збирання, подання в роботі 

поршневого насоса. 

Розбирання й очищення отворів охолодження, дефектація, карти обмірів 

відповідних деталей, ремонт, збирання, подання в роботі компресорів 

пускового повітря, господарських потреб, повітряні балони, ресивери. 

Розбирання, дефектація, карти обмірів, ремонт, збирання, подання в 

роботі центробіжних, вихорових, лопатевих насосів. 

 Розбирання, очищення, дефектація деталей. Карти обмірів, ремонт, 

збирання. Запуск у роботу сепараторів палива та мастил. 

 Зняття і ремонт арматури котла, встановлення його на місце. Ремонт 

форсунок. Участь в гідравлічному випробуванні котла і арматури. Виконання 

слюсарних робіт по ремонту котла. 

Розбирання, огляд, визначення дефектів шпиля, брашпиля, вантажних, 

шлюпочних та буксирних устроїв. 

Ремонт, випробування, здача рульового пристрою. Заміна прокладок, 

набивок, арматури; зборка механізмів і регулювання їх деталей. 

 

ІІ. Виробнича практика 

Тема 2.1 Ознайомлення з підприємством (судном) 
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Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, охорони праці. 

Структура виробництва й організація праці на підприємстві (судні). 

Практичне ознайомлення з технічною характеристикою судна. Складання 

схеми будови судна по палубі, модель шпангоуту, діаметральній площині, 

вузлах набору, тощо. 

Складання схеми суднових систем (трюмно-баластних, протипожежних, 

санітарних, стисненого повітря, спеціальних систем). 

Практичне ознайомлення із облаштуванням машинного відділення, 

суднових пристроїв, котлів, лінії валу. Практичне ознайомлення з організацією 

служби екіпажу на судні; штатним розкладом, денним розкладом, порядком 

розміщення екіпажу; повсякденною службою на судні.  

Практичне ознайомлення з судновими приміщеннями; забезпечення норм 

санітарного стану судна; правила поведінки членів екіпажу; культурно-масове 

обслуговування команди. 

Практичне ознайомлення з розташуванням цистерн із прісною водою, 

паливом, мастилом та їх арматурою. 

Охорона праці під час роботи в цистернах, за бортом, у трюмі, на палубі 

судна (в умовах шторму й при швартових операціях). Практичне 

ознайомлення із засобами боротьби за живучість судна, їх місцем 

знаходження. Протипожежна безпека й боротьба з пожежами у машинно-

котельному відділенні. 

Технічні служби, їхні завдання й основні функції. Упровадження 

автоматизованих виробництв і ресурсозберігаючих технологій. 

Планування праці й контроль якості в машинному відділенні судна на 

робочому місці. Система керування охороною праці. Організація служби 

охорони праці на судні. Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки на 

судні. Застосування засобів охорони праці й індивідуального захисту.  

Правила безпечної праці та безпеки борту, зокрема: 

 електробезпека; 

 відключення/блокування; 

 безпека при роботі з механізмами; 

 системи видачі дозволів на роботу; 

 висотні роботи; 

 робота в замкнених приміщеннях; 

 способи піднімання та методи запобігання травм спини: 

 хімічна та біологічна безпека; 

 засоби індивідуального захисту. 

 

Тема 2.2. Робота в складі машинної команди судна 
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, охорони праці. 

Самостійне виконання робіт моториста першого класу (під наглядом 

вахтового механіка або кваліфікованого моториста першого класу), із 

застосуванням високопродуктивних інструментів пристосувань, 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 
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навчальним закладом окремо з урахуванням сучасних технологій, новітніх 

устаткувань та матеріалів, умов виробництва за погодженням з 

підприємствами-замовниками кадрів та затверджується в установленому 

порядку. 

Робота в складі машинної команди, під час самостійного виконання робіт 

моториста першого класу (під наглядом вахтового механіка або 

кваліфікованого моториста першого класу); учень (слухач) має виконувати 

комплекс основних робіт: 

 готувати ДВЗ до роботи; 

 забезпечити встановлений режим роботи ДВЗ, керувати допоміжними 

механізмами й агрегатами суднової електростанції; 

 нести вахту біля ДВЗ та центрального посту управління; 

 користуватися приладами та засобами регулювання й захисту під час 

роботи ДВЗ; 

 обслуговувати суднові парові котли, додаткові механізми й суднові 

системи; 

 забезпечити роботу утилізаційних установок: парогенераторів, 

утилізаційних турбогенераторів й утилізаційних турбін; 

 перевіряти й регулювати роботу автоматичних передач й засобів керування 

головними й додатковими механізмами; 

 виконувати ремонтні роботи механізмів трубопроводів й нескладний 

ремонт електроприладів; 

 володіти термінологією, що використовується у МКВ, а також назви 

механізмів й приладів згідно з Конвенцією МАRPОL-73/78; 

 володіти правилами прийому, несення й здачі вахти; 

 володіти правилами охорони праці при роботі в МКВ; 

 володіти основними заходами з охорони навколишнього середовища (що 

стосується судна); 

 розпізнавати системи внутрішнього зв’язку та аварійно-попереджувальну 

сигналізацію; 

 уміти знаходити аварійні виходи з машинного відділення, уміти 

виконувати обов’язки моториста в аварійних ситуаціях; 

 знати місцезнаходження протипожежних засобів, знаходження 

дистанційних приводів (передач), швидкозасувних клапанів; та уміти 

користуватися ними. 

 

Кваліфікаційна пробна робота 

Приклади робіт: 

1.  Провести замір тиску стиску і тиску згорання. 

2.  Провести перевірку кута попереджування  подачі палива по моментоскопу. 

3.  Провести перевірку фаз газорозподілу чотиритактного двигуна. 

4.  Провести центрування шатунно-поршневої групи по циліндрах. 

5.  Провести регулювання теплових зазорів клапанів. 

6.  Розбирання, ремонт, збирання паливних форсунок ДВЗ. 

7.  Провести випробування та регулювання форсунки  ДВЗ на стенді. 

8.  Підготовка до  роботи осушувальної системи судна. 
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9.   Підготовка до пуску і пуск ДГ. 

10. Розбирання   та збирання  паливного сепаратора. 

11. Пуск двигуна і вихід на режим. 

12. Обслуговування двигуна під час роботи. Зупинка. 

13. Визначення і регулювання висоти камери стиску. 

14. Демонтаж поршня,  дефектація, ремонт у судових умовах. 

15. Обслуговування двигуна під час маневрів (зупинка, реверс). 

16. Демонтаж підшипників, дефектація, ремонт у судових умовах. 

17. Дефектація й притирка всмоктуючих і вихлопних клапанів. 

18. Демонтаж, дефектація та монтаж втулки циліндра. 

19. Перевірка й заміна поршневих кілець.   

20. Перевірка та регулювання   ПНВТ клапанного типу. 

21. Перевірка та регулювання ПНВТ золотникового типу. 

22. Перевірка та заміна пускового клапану на циліндрі. 

23. Ревізія рамового підшипника, регулювання зазорів. 

24. Перевірка та ремонт запобіжного клапану циліндра ДВЗ. 

25. Підготовка систем охолодження ДВЗ до роботи. 

26. Підготовка паливної системи ДВЗ до роботи. 

27. Підготовка мастильної системи ДВЗ до роботи. 

28. Підготовка допоміжного котла до роботи. 

29. Підготовка баластної системи до роботи. 

30. Технічне обслуговування повітряного компресора. 

31. Обслуговування допоміжного котла під час роботи. 

32. Обслуговування форсунки допоміжного котла (ротаційного типу). 

33. Обслуговування форсунки допоміжного котла (Монарх).  

34. Перевірка та усунення несправностей приборів КИП котла.  
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Критерії кваліфікаційної  атестації випускників 

 

                                             Професія: 8340 Моторист (машиніст) 
                                     (код, назва професії) 

         Кваліфікація: моторист (машиніст) першого класу 
                               (рівень кваліфікації-розряд, клас, категорія) 

 

ЗНАЄ, РОЗУМІЄ: 

Способи підвищення потужності суднових двигунів – наддув.  

Будову й призначення газової турбіни, нагнітача повітроохолоджувача тощо.  

Схему та будова двоступінчастої системи наддуву. Впливання температури 

наддуву на потужність. 

Формулу визначення потужності. Схему визначення середнього індикатора 

тиску за допомогою індикаторної діаграми. Визначення Рс й Рz  індикатором 

та максиметром. Визначення Рt.  

Механічний та індикаторний коефіцієнти корисної дії.  

Поняття про швидкісні й вантажні характеристики.  

Прилади для суднових ДВЗ.  

Особливості конструкції фундаментальних рам і станин.  

Конструкція  рамових вольниць. Циліндрові кришки двигунів, анкерні зв’язки.  

Матеріали, що використовуються для нерухомих деталей двигунів.   

Системи охолодження поршнів. Конструкцію головних і мотильових 

підшипників. Циліндрові втулки.  

Призначення й конструкцію штоків. З’єднання штока з шатуном і 

крейцкопфом. 

Колінчасті вали, їх призначення.  

Матеріали, що використовуються для виготовлення основних рухомих 

деталей двигуна.  

Механізм газорозподілення різних двигунів.  

Конструкцію передачі газорозподільного механізму.  

Матеріали, що використовують для виготовлення основних деталей 

газорозподілювального механізму. 

Конструктивні елементи паливної системи. Регулювання циклової подачі 

палива й кута подачі палива. 

Конструкцію й роботу гідрозатворювальних й механічних форсунок. Схему 

систем охолодження форсунок.  

Системи змащення із “сухим” та “напівсухим” картером.  

Сепаратори масел. Лубрикатори. Системи охолодження.  

Пуск двигуна за допомогою повітря. 

Реверсування  чотиритактних й двотактних двигунів.  

Принцип дії приладу для реверсування. Способи реверсування.  

Реверсні прилади реверсивних двигунів. 

Правила технічної експлуатації суднових дизелів  

Підготовку дизеля та систем, які забезпечують його функціонування до дії, 

пуск дизеля. 

Обслуговування дизеля та систем, які забезпечують функціонування в роботі 

та при бездіяльності. 

Особливості обслуговування дизеля на режимах і в умовах, які відрізняють 
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його від нормальних, контроль технічного стану, технічне обслуговування.  

Характерні несправності дизелів і систем, які забезпечують їх 

функціонування, причини і засоби усунення несправностей.  

Поняття про машинну документацію та технічне обслуговування дизелів. 

Фізико-хімічні властивості палива для двигунів.  

Поняття про теоретично необхідну кількість повітря, що забезпечує повне 

згорання палива.  

Причини й зовнішні ознаки неповного згорання палива. 

Прийом та збереження палива на судні.   

Норми розходу палива. Заходи з економії палива.  

Вимоги до масел суднових дизелів.   

Присадки до мастил, їх призначення.  

Призначення охолоджуючих приладів на судні.  

Холодагенти та їх властивості.  

Будову й роботу холодильної установи. 

Призначення й роботу основних вузлів системи охолодження. Конструкції 

основних елементів холодильної установки.  

Основні правила експлуатації холодильної установки, недоліки в роботі, 

способи їх усунення. 

Вимоги охорони праці під час обслуговування холодильних установок.  

Призначення й складові частини суднового приладу.  

Конструкції та роботу електричних стернових машин з секторним приводом.  

Конструкцію та роботу електрогідравлічних стернових машин. 

Правила експлуатації стернових машин. 

Призначення якірних та швартовних механізмів.  

Конструкцію та роботу електробрашпиля.  

Шпилі якірно-швартовні з приводом від електродвигуна, їх будову й роботу.  

Правила експлуатації якірних і швартовних механізмів. 

Правила технічної експлуатації суднових технічних засобів: повітряних 

компресорів, сепараторів палива і мастила, сосудів під тиском, обладнань для 

запобігання забруднення із суден. 

Характерні несправності в роботі допоміжних суднових технічних засобів, їх 

причини і способи усунення. 

Параметри роботи механізмів під час несення вахти. 

Обов’язки вахтового моториста. 

Параметри роботи дизеля; суднових технічних засобів з використанням 

штатних контрольно-вимірювальних приладів. 

Теплотехнічний контроль роботи дизеля, регулювання параметрів робочого 

процесу. 

Типові дефекти фундаментних рам, картерів, блоків і рамових підшипників.  

Методи знаходження дефектів й способи їх знищення.  

Визначення дефектів. Зняття кришок й установки їх на прокладку.  

Визначення зносів шийок. 

Знаходження вісі шатунів. Перевірку й пригонку головних і шатунних 

підшипників. Дефектацію шатунних болтів. 

Порядок розбирання насоса.  

Визначення стану пари плунжер-втулка.  
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Заміну пари голко-розпилювача. Перевірку якості розпилу й тиску на стенді. 

Схему передачі потужності від двигуна до гребного гвинта. Судновий 

валопровід. 

Принцип роботи гребного гвинта. Гребний вал та його складові частини. 

Передачу упору гвинта на упорний підшипник.  

Опорні підшипники. Гребні гвинти, їх будова й типи. Упорний вал, гребний 

вал, дейдвудний прилад і сальники. Упорні підшипники. 

Спрямовуючі насадки, закріплення гребних гвинтів. Крильчасті двигуни, їх 

будова й призначення. 

Причини розцентровки ліній валопроводів морських суден. Сучасні методи їх 

ремонту.  

Методи ремонту гребних гвинтів. Центровку валоліній. Правила технічної 

експлуатації валолінії. 

Основні правила охорони праці при обслуговуванні машин і механізмів. 

Теплову ізоляція гарячих частин двигунів і трубопроводів.  

Основні правила роботи з механізмами, системами й балонами, які 

знаходяться під тиском.  

Основні заходи по забезпеченню безпеки при обслуговуванні СЕУ, СДМ.  

Вимоги охорони праці при експлуатації суднових холодильних установок. 

Роботу генератора. Вмикання генераторів та валогенераторів на навантаження. 

Паралельну роботу генераторів. Умови, необхідні для роботи генераторів 

постійного і змінного струму.  

Порядок введення в паралель генераторів постійного струму. 

Призначення електростанцій. Місце розташування аварійних електростанцій. 

Автоматичний запуск аварійного дизельгенератора. Час пуску. Ручний запуск 

АДГ.  

Види суднової електросигнализації.  

Особливості роботи і вимоги до електроприводів рульових машин, вантажних 

механізмів.   

Елементи і будову систем автоматичного регулювання і управління 

Призначення регуляторів, класифікацію за законом регулювання і за 

використаною енергією.  

Види набивальних і ущільнювальних матеріалів, їх маркування залежно від 

тиску, температури, експлуатації. 

Види неметалевих і металевих прокладкових матеріалів, їх маркування. 

Безпеку під час проведення електрозварювальних робіт на судні.  

Систему видачі дозволів на роботи, в тому числі на висоті та в замкнених 

приміщеннях. 

Організаційні і технічні заходи попередження пожеж на суднах.  

Захисні заходи від ураження електричним струмом. 

Захист від електромагнітного випромінювання. Вплив електромагнітного 

випромінювання на людину. 

Гігієну праці під час перевезення небезпечного вантажу.  

Правила надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках.  

Загальні відомості про організаційно-технічні заходи щодо профілактики,  

попередження, локалізації техногенних аварій та катастроф.  
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ВМІЄ: 

Самостійно виконувати роботи моториста першого класу (під наглядом 

вахтового механіка або кваліфікованого моториста першого класу). 

Раціонально організовувати робоче місце з дотриманням вимог і правил 

охорони праці. 

Готувати ДВЗ до роботи. 

Забезпечувати встановлений режим роботи ДВЗ, керувати допоміжними 

механізмами й агрегатами суднової електростанції. 

Нести вахту біля ДВЗ та центрального посту управління. 

Користуватися приладами та засобами регулювання й захисту під час роботи 

ДВЗ. 

Обслуговувати суднові парові котли, додаткові механізми й суднові системи. 

Забезпечувати роботу утилізаційних установок: парогенераторів, 

утилізаційних турбогенераторів й утилізаційних турбін. 

Перевіряти й регулювати роботу автоматичних передач й засобів керування 

головними й додатковими механізмами. 

Виконувати ремонтні роботи механізмів трубопроводів й нескладний ремонт 

електроприладів. 

Володіти термінологією, що використовується у МКВ, а також назвами 

механізмів і приладів згідно з Конвенцією МАRPОL-73/78. 

Володіти правилами прийому, несення й здачі вахти. 

Володіти правилами охорони праці при роботі в МКВ. 

Володіти основними заходами з охорони навколишнього середовища (що 

стосується судна). 

Розпізнавати системи внутрішнього зв’язку та аварійно-попереджувальну 

сигналізацію. 

Знаходити аварійні виходи з машинного відділення, виконувати обов’язки 

моториста в аварійних ситуаціях. 

Користуватися протипожежними засобами, дистанційними приводами 

(передач), швидкозасувними клапанами. 
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Перелік основних обов’язкових засобів навчання 

 

№ 

з/п 

 

Найменування 

Кількість на групу                    

з 15 осіб 

При-

мітка 
 для                             

індивідуального 

користування 

для                           

групового 

користування 

1 2 3 4 5 

 Обладнання    

1 ПНВТ золотникового типу:  

двигунів 

 

2 

 

1 

 

2 Блочні ПНВТ двигунів: 2 1  

3 Плунжерні пари відсічками:    

 -з початку подачі 1 1  

 -після закінчення подачі 5 2  

 -з початку і після закінчення 

подачі 

2 1  

4 Механічні форсунки 

двигунів 

2 1  

5 Насос-форсунка 1 1  

6 Розпилювачі:  

 Струменеві 10 2  

 Штихтові 2 1  

7 Паливні фільтри:    

 грубої зачистки 2 1  

 тонкої зачистки 2 1  

8 Паливопідкачувальні насоси 2 2  

9 Сепаратор палива  1 1  

10 Лубрикатори двигунів 1 1  

11 Мастильний холодильник 

трубчастого типу 

1 1 Водяний 

холодиль-

ник 

трубчатого            

типу 

12 Мастильна центрифуга               

двигуна 

1 1  

13 Насоси та  системи 

охолождення: 

 

 а) центробіжний 1 1  

 б) поршневий 1 1  

 в) вихровий 1 1  

14 Терморегулятор  1 1  

15 Балон пускового повітря 1 1  

16 Компресори:  

 а) подвійної дії  1 1  
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 б) диференційної дії 1 1  

17 Пусковий клапан двигуна 1 1  

18 Поршневий насос системи 

охолодження двигуна   

1 1  

19 Шестеренчастий насос 

реверсивний 

1 1  

20 Гвинтовий насос  1 1  

21 Центробіжний насос 1 1  

22 Центробіжний 

самовсмоктувальний   

1 1  

23 Вихровий насос 1 1 або 

центро-

біжно-

віхровий 

насос  

24 Комплект арматури судових 

систем: 

   

 а) крани 2 2  

 б) клапани 4 2  

 в) засуви 2 1  

25 Дизелі  1 1  

 Інструмент  

1  Щуп пластинчатий від 0,03 

до 1 мм 

2 2  

2 Мікрометри:  

 від 0 до 25 мм 2 2  

 від 25 до 50 мм 1 1  

 від 50 до 75 1 1  

3 Штангенциркуль 

прецизійний від 0 до 300 мм 

1 1  

4 Набор гайкових ключів  

 а) рожкових 1 компл. 1  

 б) торцевих 1 компл. 1  

5 Нутромір індикаторний з 

межами виміру: 

 

 а) від 75 до 175 мм 1 1  

 б) від 75 до 575 мм 1 1  

 Прилади й пристрої  

1 Стенди для перевірки і  

регулювання форсунок 

1 1  

 Натуральні зразки  

1 

 

Зразки  елементів  остова 

двигуна:  

   

 а) блока циліндрів двигуна 1 1  
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 б) кришки циліндрів чотири- 

тактного двигуна 

1 1  

 двотактний двигун 1 1  

 в) рамові і мотилеві 

підшипники двигунів 

4 4  

 г) втулки циліндрів чотири- 

тактних ДВС 

2 2  

2 Зразки елементів КШМ:    

 а) поршні швидкохідних 

ДВЗ з різними формами 

денців 

4 4  

 б) шатуни і шатунні  болти 

суднових ДВЗ 

2 2  

 в) поршневі кільця двигунів  

 ВОД 20 4  

 СОД 5 3  

 г) колінвали двигунів 1 1  

3 Зразки конструктивних  

елементів механізму                  

газорозподілювача 

   

 а) всмоктувальні і  вихлопні 

клапани двигунів 

4 4  

 б) ролики  й штовхачі 4 2  

 в) розподільчі вали, кулачні 

шайби двигунів 

2 2  

 Моделі, макети, муляжі:  

1 Макет двотактного двигуна  1 1  

2 

 

Макет чотиритактного             

двигуна з розрізом блоку 

1 1  

3 Макет високообертового 

двигуна з верхнім 

розташуванням  

розподільчих валів 

1 1  

6 Навчально-наочні                      

посібники 

   

 Плакати:    

 а) конструкції і системи             

суднових ДВЗ 

б) паливна апаратура 

суднових ДВЗ 

в) суднові системи 

г) суднові  насоси і 

вентилятори 

д) ремонт суднових ДВЗ 

2 комплекта 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

2 
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е) суднові парові котли 2 2 

 Стенди (планшети)    

 1. Судновий допоміжний 

водотрубний котел 

1 1  

 2. Робочий процес ДВЗ 1 1  

 3. Поздовжній і поперечний 

розрізи двигуна 

1 1  

 4. Водоопріснювальна               

установка 

1 1  

 5.Трюмні системи 1 1  

 6. Система запуску й  

реверсу 

1 1  

 7. Система змащування 1 1  

 8. Паливна система 1 1  

 9. Система охолодження 1 1  

 10. Суднові насоси 1 1  

 11. Прилади суднових ДВЗ 1 1  

 12. Поперечний розріз 

крейцкоперного двигуна 

1 1  

 13. Холодильна установка 1 1  

 14. Водоопріснювальна 

установка 

1 1  

 

  

 


