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1. ВСТУП 

 

Практика є органічною частиною освітнього процесу та ефективною 

формою підготовки майбутнього фахівця до професійної діяльності і 

впроваджується згідно з “Положенням про організацію освітнього процесу” в 

НУ «ОМА», пункт 2.4.4. та дійсною програмою. Вона виступає перехідною 

ланкою між теоретичним навчанням курсанта та його майбутньою 

самостійною працею на суднах. 

 В період практики формуються основні професійні вміння у 

відповідності до кваліфікаційної характеристики, розширюються і 

систематизуються знання на основі вивчення роботи екіпажу судна, на 

практиці вивчається сучасне обладнання. 

Ефективність плавальної практики курсантів залежить від діяльності та 

ініціативності керівника практики, її загальної організації, від відношення до 

практики членів екіпажу судна, цілеспрямованості самих практикантів. 

 

  



6 
ДУНАЙСЬКИЙ ІНСТИТУТ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
«ОДЕСЬКА МОРСЬКА АКАДЕМІЯ» 
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ  
Наскрізна програма практики ВИДАННЯ:2019 

 

ЗМІНИ:0 

 

 

2. ПРИЗНАЧЕННЯ 

 

Ця наскрізна програма практики є внутрішнім нормативним 

документом, який регламентує порядок організації та проведення практичної 

підготовки курсантів денної та студентів заочної форми навчання ДI НУ 

«ОМА» (далі курсанти), які навчаються на кафедрі СЕУ і С, за спеціальністю 

271 Річковий та морський транспорт, спеціалізація «Експлуатація суднових 

енергетичних установок». 

Ця програма є внутрішнім нормативним документом ДI НУ «ОМА» для 

студентів та курсантів, які навчаються за спеціальністю 271 «Річковий та 

морський транспорт» спеціалізації «Експлуатація суднових енергетичних 

установок», але може бути наданим на перевірку, огляд, ознайомлення іншим 

підприємствам, установам, організаціям, державним органам, органам 

місцевого самоврядування та аудиторам з сертифікації якості у встановленому 

законодавством порядку. 

У даній наскрізній програмі розглядаються загальні питання організації, 

проведення і підведення підсумків усіх видів практики курсантів та студентів, 

які передбачені навчальними планами у ДI НУ «ОМА», які навчаються за 

спеціальністю 271 «Річковий та морський транспорт» спеціалізації 

«Експлуатація суднових енергетичних установок». 
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3. ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ 

 

Вимоги наскрізної програми практики поширюється на курсантів денної 

та студентів заочної форми навчання ДI НУ «ОМА», які навчаються за 

спеціальністю 271 «Річковий та морський транспорт» спеціалізації 

«Експлуатація суднових енергетичних установок». 
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4. НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАКТИЧНОЇ 

ПІДГОТОВКИ 

 

Організація практичної підготовки регламентується: 

1. ISO 9001 діє до: 2015 «Системи менеджменту якості, вимоги » 

2. Міжнародна конвенція про підготовку і дипломування моряків та 

несення вахти (ПДНВ - 78/95) з поправками 2010р. 

3. Міжнародна конвенція з охорони людського життя на морі 1974 р. 

(СОЛАС - 74) 

4. Міжнародний Кодекс з управління безпечною експлуатацією суден 

(МКУБ). Резолюція ІМО А.741 (18) 

5. Керівництво з якості № 01-01-01 

6. Процедура управления документацией №01-01-04 

7. Класифікація та кодування діючих документів № 01-01-11 

8. Закон України «Про освiту» (дiючий) 

9. Закон України «Про вищу освiту» (дiючий) 

10. Положенням про порядок присвоєння звань особам командного 

складу морських суден, затвердженнного наказом Мінінфраструктури 

України, № 567 від 07.09.2013 зі змінами в наказі Мінінфраструктури України, 

№ 39 від 01.02.2016, яке передбачає наявність легитимного, в межах 

навчального плану, плавцензу для отримання першого диплому на право 

заняття посади командного складу на морських суднах; 

11. «Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних 

закладів України», затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України  

№ 93 від 8 квітня 1993 року; 

12. «Положенням про організацію практики в НУ «ОМА»» № 2-03-5; 

13. «Положенням про організацію технологічної підготовки курсантів 

ОНМА» № РД 01.36.01-03; 

14. «Положенням про організацію освітнього процесу в НУ «ОМА»»  № 

2-03-1; 

15. Договорами між ДI НУ «ОМА» і базами практики курсантів; 
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16. «Книгою реєстрації підготовки» (Training Record Book), що є 

документальним підтвердженням виконання програми, яка рекомендована 

ІМО; 

17. Наказами директора ДI НУ «ОМА» про направлення курсантів на 

практику; 

18. Графіком освітнього процесу ДI НУ «ОМА»; 

19. Статутом НУ «ОМА»;  

20. Положення ДI НУ «ОМА» 

21. Розпорядженнями керівництва університету та іншими 

документами. 
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5. РІЗНОВИДИ ПРАКТИКИ 

 

За змістом і метою практика курсантів для кожної зі спеціалізацій може 

бути: 

- технологiчна; 

- плавальна; 

- виробнича. 

Перелік усіх видів практик, їх форм і тривалість проведення для кожної 

спеціалізації визначається освітньо-професійною програмою та навчальним 

планом. 

Технологична практика – вид практичної підготовки, який 

проводиться з метою ознайомлення осіб, які навчаються, з виробничими 

процесами і технологичними циклами виробництва, для відпрацювання 

практичних вмінь і навичок за спеціалізацією, для закріплення теоретичних 

знань, для набуття первинного практичного досвіду. 

Зміст технологічної практики визначається програмою практики, а 

термін її проведення – графіком освітнього процесу. 

Базами технологічної практики можуть бути як структурні підрозділи 

iнституту (навчальні майстерні, лабораторії), так і підприємства галузі 

(судноремонтні та суднобудівельні заводи, морські та річкові судна). 

Навчально-методичне забезпечення та беспосередню організацію і 

проведення практики здійснюють відповідні кафедри згідно їх планів роботи. 

Плавальна практика – вид практичної підготовки, який проводиться 

згідно вимог міжнародної Конвенції про підготовку і діпломування моряків та 

несення вахти (ПДМНВ 74/95) року з поправками, з метою закріплення 

теоретичних знань, набуття практичного досвіду роботи на суднах, щоб, з 

точки зору охорони людського життя і збереження майна на морі, а також 

захисту морського середовища, моряки на суднах мали належну кваліфікацію 

і були здатні виконувати свої обов’язки. 

Зміст плавальної практики визначається Книгою реєстрації підготовки 

(за фахом), а терміни її проведення – графіком освітнього процесу та наказами 

ректора. 
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Виробнича практика – вид практичної підготовки, який проводиться 

для осіб, які навчаються на кафедрі менеджменту, з метою закріплення 

теоретичних знань, відпрацювання практичних вмінь і навичок за 

спеціалізацією, набуття первинного практичного досвіду, або для курсантiв, 

якi не знаходяться на плавпрактицi, для виконання навчального процесу. 

Зміст виробничої практики визначається програмою практики, а термін 

її проведення – графіком освітнього процесу. 

Базами виробничої практики можуть бути як структурні підрозділи 

університету, так і підприємства, організації та установи. При виборі місця 

практики перевагу слід віддавати  підприємствам, організаціям та установам 

морської галузі. 

Навчально-методичне забезпечення та безпосередню організацію і 

проведення практики здійснюють відповідні кафедри згідно їх планів роботи. 
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6. ЗМІСТ ПРАКТИКИ 

 

Наскрізна програма практики. Зміст та послідовність практик 

визначаються наскрізною програмою практики, яка розробляється 

випусковими кафедрами відповідно до стандарту вищої освіти, навчального 

плану та вимог Конвенції ПДМНВ, з поправками з урахуванням 

компетентнісного підходу та затверджуються директором. 

Наскрізна програма практики з напряму підготовки і форми навчання – 

це основний навчально-методичний документ, що регламентує мету, зміст і 

послідовність проведення практики на визначених базах практики. У даному 

документі надається інформація щодо видів, форм і методів контролю якості 

підготовки, компетенцій, які практиканти повинні отримувати під час 

проходження практики за певним освітньо-кваліфікаційним рівнем. Наскрізна 

програма повинна відображати перелік компетенцій, що наведені у Книзі 

реєстрації практичної підготовки, яка детально визначає компетенції 

мінімальної практичної підготовки, яку необхідно виконати курсанту або 

студенту для досягнення стандарту компетентності відповідно до Конвенції 

ПДМНВ з поправками. 

Книга реєстрації практичної підготовки, призначена вирішувати 

наступні три задачі: 

– виконання програми практичної підготовки курсанта під час 

підготовки на судні; 

– методичне керівництво та засоби контролю за ходом підготовки для 

суднового офіцера, призначеного відповідальним за підготовку курсанта на 

судні; 

– формування документу, що підтверджує завершення у повному обсязі 

курсантом практичної підготовки, необхідної для виконання обов'язків особи 

командного складу. 

Належним чином заповнена і скріплена підписами капітана судна, осіб 

командного складу судна та керівного складу, судновласника і керівника 

практики від ДI НУ «ОМА», Книга реєстрації практичної підготовки курсанта 

забезпечує документальне свідчення того, що програма підготовки на судні 
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була завершена, і яку, у відповідності з вимогами Конвенції ПДМНВ з 

поправками і національними вимогами, буде враховано спільною Державною 

кваліфікаційною комісією під час оцінки компетентності випускника ДI НУ 

«ОМА», з метою дипломування для роботи на морських суднах (присвоєння 

перших звань осіб командного складу морських суден). 

На основі наскрізної програми розробляються та затверджуються робочі 

програми відповідних видів практики. Наскрізна програма повинна 

переглядатися та допрацьовуватися не рідше ніж один раз на три роки. 

Наскрізна програма практики розробляється випусковими кафедрами, 

затверджується на її засіданні, потім розглядається на засіданні науково- 

методичної ради ДI НУ «ОМА», погоджується завідувачем випускової 

кафедри, провiдним фахiвцем з органiзацiї практичної пiдготовки, 

начальником навчально-методичнго відділу, заступником директора з 

науково-педагогічної роботи та затверджуються директором iнституту. 

Розробка та видання наскрізних програм практики для нових напрямів 

підготовки, спеціальностей і спеціалізацій здійснюються не пізніше ніж за 

семестр до початку практики. 

Кожен курсант як кандидат на отримання першого диплома вахтового 

офіцера незалежно від форми навчання (денної чи заочної) повинен завершити 

схвалену програму підготовки згідно наскрізної програми практики, 

спрямованої на надання допомоги майбутній особі командного складу в 

досягненні стандарту компетентності, відповідно до кваліфікації курсанта, 

строком шість місяців ремонтної практики і не менше шести місяців 

плавальної практики згідно Конвенції ПДМНВ з поправками. Майбутня особа 

командного складу та керівники практики повинні знати зміст програми, чітко 

усвідомлювати компетенції, які повинні бути досягнуті після завершення 

програми практики. 

Обов’язковий стаж роботи на суднах є найважливішою складовою у 

набутті досвіду роботи особи командного складу на судні та у досягненні 

необхідного стандарту компетентності. Наскрізна програма практики, яка 

належним чином спланована та реалізована, повинна забезпечити майбутнім 

особам командного складу набуття і використання на практиці необхідних 

умінь та навичок, а також надати можливість продемонструвати досягнутий 
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стандарт компетентності, що підлягає оцінці, з метою дипломування, для 

роботи на морських суднах. 

Робочі програми практики. На основі наскрізної програми практики 

випусковими кафедрами розробляються та затверджуються робочі програми 

відповідних видів практики. Робочі програми практики входять як складові до 

навчально-методичних комплексів спеціалізації (випускової кафедри). Робочі 

програми практик розробляються випусковою кафедрою, затверджуються на 

її засіданні, потім розглядаються на засіданні науково-методичної ради ДI НУ 

«ОМА», погоджуються завідуючим випускової кафедри, провiдним фахiвцем 

з органiзацiї практичної пiдготовки, начальником навчально-методичного 

відділу, заступником директора з науково-педагогічної роботи та 

затверджуються директором iнституту. 

Для курсантів і керівників практик від ДI НУ «ОМА» та бази практики 

робочі програми практики є основним навчально-методичним документом. 

Робоча програма практики повинна переглядатися та допрацьовуватися не 

рідше одного разу на три роки. 

Робочі програми практики можуть містити методичні рекомендації 

щодо проходження практики, перелік літератури, індивідуальні завдання та 

інші документи, що сприяють закріпленню знань, отриманих під час навчання. 

Індивідуальне завдання, як правило, розробляється керівником практики від 

ДI НУ «ОМА» і видається кожному курсанту та студенту. Зміст 

індивідуального завдання повинен ураховувати конкретні умови та 

можливості місця проходження практики, відповідати цілям і завданням 

навчального процесу. Крім того, індивідуальне завдання повинно враховувати 

здатність і теоретичну підготовку курсантів. 

Виконання робочої програми практики фіксується у звіті з практичної 

підготовки курсанта та студента у вигляді звітів, які відображають виконання 

конкретних завдань під час проходження практики та отримання компетенцій. 

Випускові кафедри, крім наскрізних та робочих програм практики, 

можуть розробляти інші методичні документи, які сприяють досягненню 

високої якості проведення практики курсантів. 
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7. БАЗИ ПРАКТИКИ 

 

Практика курсантів та студентів проводиться на наступних базах 

практики: 

1. Приватне акціонерне товариство «Українське Дунайське 

пароплавство» м. Ізмаїл. 

2. Госпрозрахунковий відокремлений структурний підрозділ «База 

технічного обслуговування флоту» Приватного акціонерного товариства 

«Українське Дунайське пароплавство» м. Ізмаїл. 

3. Державне підприємство «Ізмаїльський морський торгівельний порт» 

м. Ізмаїл. 

4. Державне підприємство «Ренійський морський торговельний порт» м. 

Рені. 

5. Державне підприємство водних шляхів «Устьдунайводшлях» м. 

Ізмаїл. 

6. Госпрозрахунковий відокремлений структурний підрозділ 

«Кілійський суднобудівельний-судноремонтний завод» Приватного 

акціонерного товариства «Українське Дунайське пароплавство» м. Кілія. 
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8. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИКОЮ 

 

Практичне навчання в iнститутi здійснюється при дотриманні наступної 

організаційної схеми: навчальний відділ – провiдний фахiвець з органiзацiї 

практичної пiдготовки – кафедра – керівник практики – курсант, студент. 

Забезпеченням практики на кафедрах, питаннями організації і 

методичного  забезпечення займаються завідувачі та викладачі кафедр, 

заступники з практики і спеціалісти з виховної роботи. 

Навчально-методичне керівництво практикою здійснюють відповідні 

кафедри, які забезпечують виконання навчального плану в частині 

виробничого навчання курсантів. 

Загальну організацію практики і контроль за її проведенням здійснює 

відділ, який безпосередньо підпорядковується заступнику директора з НПР. 

Безпосереднє керівництво практикою здійснюють керівники практики, 

за якими закріплюються групи курсантів. Керівниками практики від iнституту 

призначають професорів, доцентів, викладачів і асистентів, згідно з п. 2.4.4.4. 

“Положення про организацію освітнього процесу в НУ «ОМА». Керівники 

практики проводять інструктаж курсантів та студентів і несуть 

відповідальність за виконання ними програм практики. 

Списки керівників затверджуються директором, заступником директора 

з НПР та завідувачем кафедри з початку кожного навчального року . 

У проведенні підготовки до практики також беруть участь: відділ кадрів, 

бухгалтерія та планово-фінансова група, організаційно-стройовий відділ, 

медико-санітарна служба. 

Провiдний фахiвець з органiзацiї практичної пiдготовки та відділ кадрів 

повинні своєчасно оформляти документи, пов’язані з виходом курсантів в 

закордоне плавання на виробничих суднах.   

Бухгалтерія та планово-фінансова група повинні сплачувати рахунки за 

проходження плавпрактики у відповідності до підписаних договорів, візувати 

направлення на плавпрактику, контролювати відсутність заборгованості з 

оплати навчання курсантів-контрактників, які йдуть на плавпрактику. 
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Організаційно-стройовий відділ (командири рот), повинен своєчасно 

зняти курсантів, які проживають у екіпажі з котлового постачання при відбутті 

на практику та поставити на котлове постачання, коли вони прибувають до 

інституту, та підготувати проект наказу директора. 

Медико-санітарна служба повинна своєчасно організовувати медичне 

обстеження курсантів та керівників практики і оформлювати медичні книжки. 

Кафедри повинні проводити підготовку проходження практики 

курсантів та їх методичне забезпечення у відповідності з «Положенням про 

організацію освітнього процесу” , пункт 2.4.4.  

Відділ практики повинен забезпечувати технологію проведення 

практики, пов‘язану з її плануванням, документальним оформленням, обліком 

і аналізом.   

Організація і керівництво практики передбачає підписання кінцевого 

документа відповідними відділами. 
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9. ПЛАВАЛЬНА ПРАКТИКА 

 

Обов’язки провiдного фахiвця з органiзацiї практичної пiдготовки щодо 

підготовки до плавальної практики: 

• проведення переговорів щодо надання місць практикантам та 

заключення договорів по плавпрактиці iнститута з судноплавними компаніями 

України, з судноплавними компаніями іноземних власників, з крюінговими 

агентствами, з морськими і річковими портами України, з морськими 

організаціями та підприємствами Міністерства інфраструктури; 

• складання плану для курсантів університету по базах практики на 

наступний рік, надання цього плану на факультети; 

• проведення семінарів з керівниками плавпрактики за минулий рік 

та планування на новий навчальний рік; 

• підготовка необхідної бланкової документації; 

• підготовка журналів персонального обліку проходження 

практики; 

• проведення інструктажів з керівниками практики з питань 

організації практики по місцях призначення; 

• проведення аналізу результатів практики. 

 

 Обов’язки кафедр щодо організації і методичного  забезпечення 

практики: 

• призначати викладачів, які добре знають виробництво, для 

керівництва групами практикантів; 

• проводити інструктивні заняття з курсантами і викладачами з 

приводу задач практики; 

• проводити попереднє розподілення курсантів і викладачів по 

об’єктах практики; 

• своєчасно надавати документи на видання курсантам допуску до 

виїзду за кордон для виходу в рейси, а також оформлення та отримання 

посвідчення особи моряка; 
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• разом з командирами рот організовувати і контролювати 

проходження курсантами медичного обстеження; 

• при складанні графіків відпусток викладачів виключати збігання 

відпустки з керівництвом практики; 

• оформляти накази директора про направлення курсантів на 

практику; 

• щорічне підбивати  підсумки практики. 

Обов’язки керівника практики щодо дисципліни практикантів та 

виконання вимог практики. Керівник практики зобов’язаний: 

• особисто познайомитись з кожним курсантом своєї групи; 

• провести збори групи і ознайомити курсантів з метою практики, 

провести індівідуальний інструктаж; 

• перевірити наявність необхідних документів у курсантів, 

правильність їх заповнення (посвідчень моряка, книжок реєстрації - TRB, 

послужної книжки моряка, сертифікатів з особистого виживання на морі, 

медичної книжки та інші); 

• організувати проведення інструктажу з охорони праці та 

протипожежної безпеки; 

• прийняти залік за результатами практики. 

Обов’язки командирів рот щодо практики. 

Командир роти зобов’язаний:  

• забезпечити своєчасне проходження медичного обстеження 

курсантами роти згідно графіка, затвердженого начальником медико-

санітарної служби; 

• разом з керівництвом факультету прийняти участь у розподіленні 

курсантів по об’єктах практики; 

• своєчасно підготувати проекти наказів ректора про знімання з 

котлового постачання курсантів, які йдуть на плавпрактику та постановку на 

котлове постачання курсантів, що повернулися з практики. 

Обов’язки курсантів щодо проходження плавальної практики. Курсанти 

зобов’язані: 

• успішно закінчити екзаменаційну сесію та не мати заборгованості 

з оплати навчання в університеті; 



20 
ДУНАЙСЬКИЙ ІНСТИТУТ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
«ОДЕСЬКА МОРСЬКА АКАДЕМІЯ» 
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ  
Наскрізна програма практики ВИДАННЯ:2019 

 

ЗМІНИ:0 

 

• пройти медичне обстеження та отримати медичну книжку моряка 

з відмітками про необхідні щеплення; 

• отримати в дипломно-паспортному відділі Капітана порту 

Посвідчення особи моряка; 

• отримати Послужну книжку моряка; 

• мати Сертифікат із засобів особистого виживання на морі; 

• придбати в спеціалізованих магазинах та зареєструвати у відділі 

практики Книжку реєстрації підготовки (Training Record Book) та отримати 

консультацію по її заповненню; 

• здати каштелянці екіпажу повний комплект отриманої білизни з 

відображенням в арматурній карточці під особистий підпис; 

• пройти інструктаж з охорони праці та протипожежної безпеки; 

• отримати у відділі практики направлення на практику, після 

отримання наказу про призначення на практику; 

• отримати Послужну книжку моряка в Інспекції з питань 

підготовки та дипломування моряків.   

Документи, які необхідні для оформлення і проходження плавальної 

практики. 

Курсант, який направляється на практику повинен мати на руках 

наступне: 

• посвідчення особи моряка України; 

• загранпаспорт; 

• медичну книжку моряка; 

• сертифікат із засобів особистого виживання на морі; 

• книжку реєстрації підготовки (Training Record Book); 

• направлення (витяг з наказу ректора про направлення на 

практику); 

• бланк характеристики-відгука; 

• послужну книжку моряка; 
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10. ПРОХОДЖЕННЯ ПЛАВПРАКТИКИ В СУДНОПЛАВНИХ 

КОМПАНІЯХ 

 

Направлення курсантів проводиться на базі договорів між iнститутом і 

судноплавними компаніями по листах-запитах з гарантією оплати витрат по 

проведенню плавпрактики. Гарантія оплати має бути обумовлена в 

індивідуальних контрактах курсантів з судноплавними компаніями. 

На судна як іноземних, так і вітчизняних судноплавних компаній 

направляють курсантів, які мають високу успішність, дисципліну та знання 

англійської мови. 

В окремих випадках дозволяється направляти курсантів молодших 

курсів по індивідуальним запитам фірм та приватних осіб з гарантією останніх 

своєчасного повернення курсантів в iнститут, про що вказується в 

індивідуальному контракті з судноплавною компанією. 

Характерною відмінністю плавпрактики в судноплавних компаніях є те, 

що вона  має пролонгований термін і проводиться впродовж всього року. 

Маючи на увазі ці особливості, курсанти, що направляються на 

практику, переводяться на індивідуальний навчальний план. 

Порядок навчання по індивідуальних планах викладається у «Положенні 

про організацію освітнього процесу в НУ «ОМА» (№ 2 – 03 - 1, пункт 2.4.5). 

При оформленні на плавпрактику курсантів, які проходять військову 

підготовку, враховується наказ ректора ОНМА № 49 від 19.02.2003 р. “Про 

організацію військової підготовки курсантів, які йдуть на плавпрактику”. 

Курсанти, які успішно пройшли в морському агентстві з 

працевлаштування чи в судноплавній компанії співбесіду з англійської мови 

та фаху, а також ті, які отримали лист-запит на ім’я директора з проханням 

направити їх на плавпрактику в цю компанію, надають рапорт на ім’я 

директора з проханням направити на плавпрактику в зазначену компанію. 

Рапорт візується директором, заступником директора з навчальної роботи, 

провiдним фахiвцем з органiзацiї практичної пiдготовки, начальником 

медико-санітарної частини, командиром роти, кастеляншою, а також батьками 

(для курсантів). 
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При успішному рішенні питання директором, оформлюється наказ про 

направлення курсанта на практику, в якому призначається керівник практики 

від iнституту та визначається термін її проведення. 

 Керівник практики проводить інструктаж з курсантом про цілі та задачі 

практики і робить відмітку в рапорті курсанта.    

Практична підготовка на суднах студентів заочної форми навчання для 

здобуття необхідного стажу плавання та виробничого стажу здійснюється як 

частина схваленої освітньо-професійної програми підготовки на підставі 

державних стандартів освіти в тому ж обсязі, що й для курсантів денної форми 

навчання. Практична підготовка проводиться на морських самохідних суднах 

за місцем основної роботи студента-заочника під наглядом кваліфікованого 

суднового фахівця у термін самостійної роботи, згідно затвердженого графіка 

освітнього процесу. Практична підготовка на судні підтверджується записами 

у схваленій книзі реєстрації  підготовки (Training Record Book -TRB) та 

послужній книжці моряка. 

Організація практичної підготовки студента-заочника на суднах, 

контроль та оформлення її результатів здійснюється так само як і для курсантів 

денної форми навчання. 

Підсумковий контроль результатів практичної підготовки студентів 

заочної форми навчання здійснюється в останній семестр у формі заліку на 

підставі TRB, довідок про плавання, звіту та інших документів, які 

передбачено для цього. 
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11. ОРІЄНТОВНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНОЇ 

ПІДГОТОВКИ 

 

1. Облаштування судна  

Вивчити облаштування судна і описати в звіті:  

1) тип, призначення, технічні і експлуатаційні характеристики свого 

судна;  

2) розташування приміщень, цистерн запасу палива, води, олії.  

3) суднові пристрої (рульове, якірне, швартове, вантажне та ін.), 

перерахувати їх основні характеристики;  

2. Організація служби на судні 

Вивчити, розпорядок дня на судні, дати опис в Звіті: 

1) судового розклади по тривогах (Muster list);  

2) своїх обов'язків по усіх видах тривог;  

3) організацію вахтової служби в машинному відділенні. 

3. Суднові пристрої 

3.1. Вивчити схеми і дати короткий опис:  

1) рульового, вантажного, якірно - швартового пристрою, люкового 

закриття;  

2) розташування рятувальних і протипожежних засобів, місткості 

рятувальних шлюпок і плотів.  

3.2. Включити в звіт схеми суднових пристроїв, інструкції по спуску 

рятувальних шлюпок і плотів (ф. А- 4). 

4. Експлуатація головної силової установки і стз 

4.1. Вивчити схеми і вказати в звіті:  

1) розташування головних двигунів і допоміжних механізмів в МКО; 

2) трубопроводів систем охолодження головних і допоміжних двигунів, 

паливною і масляною систем, легко-пускової системи двигунів; 

4.2. Вивчити і дати короткий опис:  

1) технічних даних головного і допоміжних двигунів (марка, рік будови, 

завод-виготівник, тип, потужність, частота обертання коленвала);  
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2) зон критичних оборотів головного двигуна, основних показників 

роботи двигуна на повній потужності;  

4.3. Описати процес зняття раскепов СДВС на штатному гл. двигуні  

4.4. Вивчити роботу суднової АПС (Alarm Station), підготувати схему і 

описати її 

4.5. Вивчити систему Variable Injection Timing - VIT і дати опис її роботи  

4.6. Вивчити систему ДАУ головним двигуном, підготувати схему.  

4.7. Отримати навички роботи з системою Ultra Lasonik - 

автоматизованого миття фільтрів.  

4.8. Описати роботу відцентрових автоматизованих масляних фільтрів 

циркуляційної системи олії гл. двигуна, що самовыгружающихся.  

4.9. Дати опис штатних засобів малої механізації для виконання 

суднових ремонтних робіт.  

4.10. Коротко розкрити порядок виконання робіт по огляду " Руху" гл. 

двигуна і СТЗ.  

4.11. Показати порядок відображення гл. двигуна, отримання робочих 

параметрів роботи гл. двигуна, складання звіту Indicating Report ME. 

5. Турбонагнітачі 

5.1 Вказати в звіті:  

1) тип і марку турбонагнітачів, частоту обертання;  

2) основні параметри турбокомпресора, сучасні методи очищення 

проточних частин і лопаток турбіни без виведення нагнітача із експлуатації.  

5.2. Описати в звіті явище " Помпаж" турбонагнітача і методи його 

усунення.  

6. Паливопідготовка 

6.1. Вивчити і описати в Звіті:  

1) систему паливопідготовки і обслуговуючих суднових агрегатів цієї 

системи (до описової частини прикласти схему на ф. А- 4);  

2) температурні параметри і параметри в'язкості робочого палива;  

3) експлуатацію і обслуговування паливних насосів високого тиску і 

форсунок.  
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6.2. Вивчити роботу паливних сепараторів, уміти підготувати сепаратор 

палива в ручному режимі для введення його в режим автоматичного 

управління.  

6.3. Вивчити порядок складання паливного звіту і підготувати копію 

звіту по штатному судну 

7. Водопідготовка і маслоподготовка в суднових умовах 

7.1. Вивчити і описати в Звіті:  

1) основні технології водопідготовки і маслопідготовки;  

2) вміст солей що характеризують жорсткість води;  

3) зміст сульфатів і загальний зміст солей- (PPM);  

4) сепарацію олії і контроль змісту в циркуляційній олії KOH і PH;  

7.2. Вказати показники використовуваної води, робочої олії.  

7.3. Отримати необхідні навички і знання в питанні водопідготовки 

котельної води, води внутрішнього контура СДВЗ, описати роботу з 

використанням системи Spetropak 203…309. 

8. Суднова електростанція і електроустаткування судна 

8.1. Вивчити і описати в Звіті:  

1) кількість і тип генераторів, рід струму і напруга;  

2) ГРЩ, його призначення і розміщення;  

3) навантаження суднової електростанції на ходу, на стоянці і під час 

вантажних операцій;  

8.2. Навести приклади застосування електричних методів виміру в 

системах автоматичного контролю, сигналізації і управління.  

8.3. Дотримуватися заходів безпеки при роботі під напругою, при 

використанні електроінструменту і переносних ламп. 

9. Експлуатація винто-рульового комплексу 

9.1. Описати в звіті і прикласти схеми суднового ВРК, валопровода і 

його елементів, рульової машини;  

9.2. Вивчити і описати дейдвуд і гельмпортовый підшипники, їх 

ущільнення. 

10. Суднові дизельгенератори 

10.1. Вивчити і описати в звіті : 

1) тип, призначення і технічні показники дизельгенераторов;  
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2) обслуговуючих системи і порядок введення дизельгенераторов в 

паралельну роботу;  

3) систему захисту від перевантаження дизельгенератора;  

4) особливості експлуатації аварійного дизельгенератора. 

11. Допоміжні і утилізації котли 

11.1. Вивчити і описати в звіті : 

1) тип, призначення, параметри роботи котлоагрегатів;  

2) технічну експлуатацію котлів;  

11.2. Надати в ескізному варіанті теплову схему котла і дати опис 

топливосжигающего облаштування котельної установки.  

12. Суднові компресори 

12.1. Вивчити і описати в звіті:  

1) тип, призначення і технічну експлуатацію компресора;  

2) діагностові ЦПГ компресора і його клапанного механізму 1-го і 2-го 

ступеня. 

12.2. Вивчити вимоги Регістра до системи стислого пускового повітря і 

запобіжних клапанів. 

13. Суднова рефустановка і система кондиціонування повітря 

13.1. Вивчити і дати короткий опис:  

1) тип, технічні характеристики роботи рефустановки;  

2) заправку установки холодагентом;  

3) установку кондиціонування повітря і її параметри роботи;  

13.2. Описати метод знаходження пропусків холодагенту на вашій 

установці і усунення пропусків з дозаправкою системи.  

13.3. Вказати параметри охолоджуваного повітря в житлах при 

максимальній температурі зовнішнього повітря, і які заходи вживаються на 

судні для поліпшення роботи установки і вентиляції свіжим повітрям 

приміщень 

14. Суднові протипожарные системи 

14.1. Вивчити і дати короткий опис в звіті:  

1) суднової системи водогасіння і системи піногасіння;  

2) системи вуглекислотного гасіння;  
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3) типи і облаштування системи сповіщення вогнищ займання в 

суднових приміщеннях і вантажних трюмах  

14.2. Описати в Звіті систему вуглекислотного гасіння і прикласти схему 

установки.  

15. Суднова опріснювальна установка 

15.1. Описати в звіті:  

1) тип і параметри роботи установки;  

2) техобслуговування опріснювальної установки - очищення і 

промивання робочих порожнин.  

15.2. Показати залежність зниження вакууму і концентрацію солі в 

отриманому дистиляті. 

16. Відображення сдвз і суднових компресорів 

16.1. Вивчити і коротко описати в звіті:  

1) тип вживаних приладів для знаходження середнього індикаторного 

тиску (Pi)  

2) суднові Pi -метри, індикатори;  

16.2. Зробити відображення циліндра ГД (під контролем старшого або 2-

го механіка), отримані дані обробити і отримати кінцевий результат Ne- 

циліндра кВт (за наявності на судні системи " Autronica" зняти копію діаграми 

отриманої на дисплеї.) Усі розрахунки і діаграму прикласти до звіту про 

практику. 

17. Відвертання забруднення довкілля  

17.1. Вивчити і описати в звіті:  

1) конструктивні особливості і ПТЭ пристроїв і устаткування для збору 

і очищення льяльних, стічних відходів; 

2) обробку твердих і рідких відходів;  

17.2. Вивчити Судновий план надзвичайних заходів по боротьбі із 

забрудненням нафтою (SOPEP). Основні положення документу внести в звіт і 

вказати допустимі нормативи для рідких відходів що видаляються за борт.  

17.3. Описати в Звіті технічні заходи по зниженню оксиду азота- NOx у 

вихлопних газах СДВС.  
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17.4. Вивчити основні вимоги Конвенції МАРПОЛ- 73/78 по 

забезпеченню відвертання забруднення довкілля і акти державних органів по 

відвертанню забруднення моря з судів. 

18. Питання охорони праці і тб, надання першої меддопомоги, 

безпечного несення вахти в МВ 

18.1. Описати правила ТБ і охорона праці при виконанні робіт у відсіках, 

картері двигуна, підпоршневому просторі ГД, топках котлів та ін.  

18.2. Освоїти навички проведення самодосмотров на судні згідно 

суднових інструкцій.  

18.3. Освоїти методику надання першої медичної допомоги при поразці 

електричним струмом, отруєнні чадним газом, переломах кінцівок, термічних 

і хімічних опіках.  

18.4. У перші дні перебування на судні, вивчити усі позначення що 

відносяться до засобів пожежної безпеки, рятувальних засобів і спорядження.  

18.5. З приходом на судно, вивчити свій судновий номер (розклад по 

тривогах і місце збору), усі аварійні виходи з МВ і надбудов судна.  

18.6. Вивчити порядок приймання вахти в МВ і несення вахти при 

повному забезпеченні безпечного і безаварійного управління гл. двигуном і 

СТЗ. 
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12. ЗВІТ ПО ПЛАВПРАКТИЦІ, ЗВІТНІ ДОКУМЕНТИ 

 

Документальними підтвердженнями виконання програм практики 

курсантами є належним чином заповнена на судні та завірена капітаном і 

старшим механіком “Книжка  реєстрації підготовки” (Training Record Book). 

Зміст TRB відповідає вимогам розділів АІІІ/1, АІІІ/3, АІІІ/4, АІІІ/5 

Кодексу ПДМНВ  для вахтових механиків суден з потужністю головної 

енергетичної  установки 750 кВт або більше. 

TRB виконує три функції: 

• є частиною загальної програми навчання і практичної підготовки; 

• методичний посібник для суднового офіцера – керівника практики; 

• документальне підтвердження виконання програм, рекомендованих 

ІМО. 

При прибутті на судно курсант зобов’язаний надати капітану TRB. Хід 

виконання програми практики контролює офіцер (зазвичай другий механік), 

призначений капітаном, як безпосередній керівник практики, який робить свої 

відмітки о прийнятих заліках у відповідних графах TRB. 

TRB не тільки не виключає, а навпаки – передбачає наявність у курсантів 

окремого письмового звіту, який він складає у своєму особистому зошиті, куди 

заносяться ескізи, креслення, схеми, короткий опис пристроїв та правила 

технічної експлуатації окремих механізмів і систем, що неможливо зробити в 

TRB. 

Час перебування курсанта на судні (плавценз) підтверджується записом 

у “Послужній книжці моряка”. 

Записи у “Послужній книжці моряка” стосовно стажу роботи робляться 

згідно з “Інструкцією про порядок заповнення, видачі та обліку Послужної 

книжки моряка”, затвердженої наказом Інспекції з питань підготовки та 

дипломування моряків № 29 від 30.03.2005 р., а записи про несення вахти на 

ходовому містку або машиному відділенні робляться на останній сторінці або 

у графі «Посада» вище зазначеної книжки. 

В iнституті копію з “Послужної книжки моряка” підписує керівник 

практики, правильність заповнення документа перевіряє провiдний фахiвець з 
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органiзацiї практичної пiдготовки, після чого документ підписується 

директором або уповноваженою особою і завіряється печаткою. 

Повністю оформлена копія з “Послужної книжки моряка” здається до 

відділу провiдного фахiвця з органiзацiї практичної пiдготовки. 

Важливим звітним документом є також характеристика-відгук, в якій 

оцінюються моральні і морські якості курсанта, його відношення до роботи та 

до свого майбутнього фаху. 

Результати плавальної практики оцінює керівник практики від 

iнституту, приймаючи залік. По закінченню практики курсант надає 

керівнику: 

- книгу реєстрації підготовки (Training Record Book); 

- письмовий звіт; 

- послужну книжку моряка; 

- характеристику-відгук. 

Результати здачі заліку по практиці переносяться до залікової книжки 

курсанта і студента та у заліково-екзаменаційну відомість, яка зберігається в 

навчально-методичному відділі з іншими заліково-екзаменаційними 

відомостями відповідного семестру. 
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13. ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПЛАВАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ 

 

Під час проходження кожної практики курсант/студент складає «Звіт», 

який здає керівнику практики (Додаток А). На підставі звіту у «Відомість 

обліку успішності» виставляються оцінки з проходження практики. Звіти з 

практики зберігаються на кафедрі.  

За підсумками плавпрактики проводиться семінар з викладачами, 

керівниками плавпрактики, на якому здійснюється обмін досвідом провiдного 

фахiвця з органiзацiї практичної пiдготовки з кафедрами по проведенню 

практики щодо її покращення. 
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ДОДАТОК А 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ОДЕСЬКА МОРСЬКА АКАДЕМІЯ" 

ДУНАЙСЬКИЙ ІНСТИТУТ 

 

 

З В I Т 

 

з плавальної практики по спеціальності «Експлуатація суднових 

енергетичних установок» 

за___________ курс 

курсанта ______________курсу ________________групи 

 

__________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’ я, та по батькові) 

__________________________________________________________________ 
(назва судна) 

__________________________________________________________________ 
(рік) 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

керівником практики: 

______________________________ 

«_______» ___________ 201___р.  

Залік з плавальної практики здано 

з оцінкою ___________________ 
  (оцінка) 

 

 

 

м. Ізмаїл  
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ЛИСТ ОБЛІКУ ПЕРІОДИЧНИХ ПЕРЕВІРОК 

 

№ 

з/п 
Дата 

ПІБ та посада 

особи, що 

виконала 

періодичну 

перевірку 

Змінам належать 
Підпис 

перевіряючого
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ЛИСТ УЗГОДЖЕННЯ 

 

ЧАСТИНА 1. Ідентифікація документа, перелік осіб і підрозділів, що 

узгоджують.  

1.1. Документ, що підлягає узгодженню: 

1.2. Підрозділ, відповідальний за розробку: 

1.3. Виконавець:  

1.4. Термін виконання: 

1.5. Документ підлягає узгодженню з керівниками і підрозділами, які указані 

у стовпчиках 1 і 2 таблиці частини 2. 

 

Керівник структурного підрозділу    _______     ______________      _________ 
  (підпис)                    (ПІБ)                      ( дата ) 

 
 ЧАСТИНА 2.            УЗГОДЖЕНО : 

ПІБ 
Підлягає 

узгодженню 
Посада Підпис Дата 

Термін 

узгодження 

Зауваження

Так/ Ні 

1 2 3 4 5 6 7 

 Так / Ні     Так / Ні 

 Так / Ні     Так / Ні 

 Так / Ні     Так / Ні 

В стовпчиках 2 і 7  викреслити непотрібне. 


