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Зміст 

Вступ 

1. Мета, місце, склад та зміст практичної підготовки  

2. Мета, завдання та особливості в організації і проведенні навчальної плавальної практики.  

3. Мета, завдання та особливості в організації і проведенні виробничої плавальної практики 

4. Мета, завдання та особливості в організації і проведенні передатестаційної плавальної практики 

5. Контроль і оцінка результатів практичної підготовки 

6. Рекомендована література 

7. Додатки 

Вступ 

Наскрізна програма практичної підготовки - це основний навчально-методичний документ, що 

регламентує мету, зміст і послідовність проведення практичної підготовки, підведення підсумків і 

містить рекомендації щодо видів, форм і методів контролю якості підготовки (рівень знань, умінь і 

навичок), які курсанти (студенти) повинні отримувати під час проходження практичної підготовки для 

досягнення стандарту компетентностей відповідно до Конвенції ПДНВ-78, з поправками. Наскрізна 

програма практичної підготовки розроблена на підставі: 

 Закон України «Про освіту»;  

 Закон України «Про вищу освіту»; 

 Положення  про  проведення  практики  студентів  вищих  навчальних закладів України, 

затверджене наказом Міністерства освіти України №93 від 08.04.1993р.;  

Рекомендації  про  проведення  практики  студентів  вищих  навчальних  закладів України, ухвалено 

рішенням Вченої ради ІТЗО від 24 квітня 2013 р.; 

 Міжнародна  Конвенція  щодо  підготовки  та  дипломування  моряків  і  несення вахти 1978 року, з 

поправками; 

 Положення про організацію навчального процесу у НУ «ОМА». 

 Положення  про  проведення  практичної підготовки в ДІ НУ «ОМА»  

 

1. Мета, місце, склад та зміст практичної підготовки 

      Метою практичної підготовки курсантів (студентів) ДІ НУ «ОМА», що навчаються за 

спеціалізацією «Навігація і управління морськими суднами» є оволодіння сучасними методами, 

формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії, формування у них, на базі 

одержаних у вищому навчальному закладі знань, професійних умінь і навичок для прийняття 

самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних виробничих умовах, виховання потреби 

систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності.  



Практична підготовка  курсантів (студентів) ДІ НУ «ОМА», що навчаються за спеціалізацією 

«Навігація і управління морськими суднами» є невід’ємною складовою освітньо-професійної 

програми підготовки бакалавра «судноводіння» та проводиться відповідно цієї наскрізної програми. 

Практична підготовка складає 60 кредитів ЄКТС та поділяється на етапи (види практик) -навчальну 

плавальну практику (НПП), виробничу плавальну практику(ВПП) та передатестаційну плавальну 

практику (ПАП), програми яких виконуються послідовно у відповідності до графіку освітнього 

процесу. 

Розподіл навчального часу (кредитів) по видам практик представлено в таблиці 1, а наскрізний 

тематичний  план практичної підготовки з визначенням виду практики та компетентностей відповідно 

до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра «судноводіння» представлено в таблиці 2 

 

Розподіл навчального часу (кредитів)  по видам практик 

Таблиця 1 

Форма  

Навчання  

Курс Вид  

практики 

 

Кількість 

кредитів 

ЄКТС  

денна 1 навчальна плавальна практика (НПП)  

денна 2 виробнича плавальна практика (ВПП)  

денна 3 виробнича плавальна практика (ВПП)  

денна  4 передатестаційна плавальна практика (ППП)  

 Всього Практична підготовка 60 

 

Наскрізний тематичний  план практичної підготовки 

Таблиця 2 

№ п/п 
Назва функції и компетенції відповідно до ПДНВ-78, узагальнених 

розділів. Короткий зміст заходів, навчальних питань або завдань 

Вид 

практ

ики 

компете

нтність 

від-дно 

до ОПП 

1 Судноводіння на рівні експлуатації   

1.1 Планування і проведення переходу та визначення місцезнаходження   

1.1.1 Морехідна астрономія   

1.1.1.

1 

Розпізнавання сузір’їв і зірок першої величини. Практичне використання 

карт сузір’їв (the star chart finder). Підбір найоптимальніших для 

спостереження небесних тіл під час сутінок 

ВПП СК3 

1.1.1.

2 

Визначення і врахування інструментальних поправок секстана. 

Вимірювання і використання поправки індексу. 

ВПП 
СК3 

1.1.1.

3 

Практичне виконання спостережень небесних світил і одержання ліній 

положення і місця судна. 

ВПП 
СК3 

1.1.1.

4 

Розрахунок моменту часу меридіональної висоти Сонця. ВПП 
СК3 

1.1.1.

5 

Визначення широти за висотою Полярної зірки або за меридіональною 

висотою Сонця. 

ВПП 
СК3 

1.1.1.

6 

Вимірювання пеленгів Сонця, Місяця, зірок і планет. ВПП 
СК3 



1.1.1.

7 

Розрахунок часу сходу та заходу Сонця, сутінок за Морським 

астрономічним  щорічником (the Nautical Almanac). 

ВПП 
СК3 

1.1.1.

8 

Визначення поправок гіро і магнітного компасів за пеленгом Сонця в 

моменти його сходу чи заходу. 

ВПП 
СК3 

1.1.1.

9 

Отримання навичок користуватися хронометром та використання 

журналу поправок хронометра 

ВПП 
СК3 

1.1.2 Плавання з використанням наземних та берегових орієнтирів  ВПП СК3 

1.1.2.1 Розпізнавання вдень і вночі різних берегових орієнтирів і засобів 

навігації, таких як маяки, буї, бакени, віхи, інші топографічні знаки. 

ВПП СК3 

1.1.2.2 Закріплення  вміння визначати  характеристики навігаційних вогнів та 

здійснювати  порівняння виміряних характеристик з даними карти. 

ВПП СК3 

1.1.2.3 Практичне визначення відстані до маяка, або лінії положення судна в 

момент відкриття (закриття) вогню маяка. 

ВПП СК3 

1.1.2.4 Вимірювання пеленгів на маяки, бакени і топографічні знаки, та 

прокладка ліній положення на карті.  

ВПП СК3 

1.1.2.5 Практичне визначення місця судна за одночасно взятими візуальними 

пеленгами, або радіолокаційними пеленгами і відстанями. 

ВПП СК3 

1.1.2.6 Практичне виконання розрахунків припливів. ВПП СК3 

1.1.2.7 Числення шляху судна і прогнозування очікуваного місця судна, 

враховуючи вплив вітру, припливних та постійних течій. 

ВПП СК3 

1.1.2.8 Практичне закріплення  знання системи огородження навігаційних 

небезпек IALA. 

ВПП СК3 

1.1.3 Карти і навігаційні посібники ВПП СК2 

1.1.3.1 Вивчення системи розподілу  карт за районами (the chart folio system). ВПП СК2 

1.1.3.2 Отримання навичок у користуванні посібником «Symbols and 

Abbreviations used on Admiralty Charts». 

ВПП СК2 

1.1.3.3 Паперові карти їх зміст. Тлумачення інформації, одержану з карти та 

навігаційних посібників. 

ВПП СК2 

1.1.3.4 Отримання знання змісту і навичок у користуванніCatalogue of Admiralty 

Charts and Publications,Notices to Mariners,Sailing Directions,List of Lights 

and Fog Signals,Tide Tables, Tidal Stream and Current Atlases,Admiralty List 

of Radio Signals,Ocean Passages for the World,Routeing charts 

ВПП СК2 

1.1.3.5 Отримання навичок в коректурі карт за Повідомленнями мореплавцям ВПП СК2 

1.1.3.6 Отримання навичок в коректурі навігаційних посібників ВПП СК2 

1.1.4 Електронні системи визначення місця судна і навігації ВПП  

1.1.4.1 Закріплення знання основних принципів роботи гіперболічних 

навігаційних систем та  навігаційних супутникових систем. GPS, 

ГЛОНАС 

ВПП 
СК17 

1.1.4.2 Визначення погрішностей GPS та оцінка достовірності отриманої 

інформації 

ВПП 
СК17 

1.1.5 Ехолоти. ВПП  

1.1.5.1 Закріплення знань  основних принципів роботи ехолотів. ВПП СК17 

1.1.5.2 Отримання практичних навичок в урахуванні основних факторів, що 

впливають на точність показань ехолота. 

ВПП 
СК17 



1.1.6 Гіроскопічні та магнітні компаси. ВПП  

1.1.6.1 Поглиблення  розуміння дії магнітного поля Землі і судна на показання 

магнітного компасу. 

ВПП 
СК17 

1.1.6.2 Закріплення навичок у  визначені девіації і схилення  відповідно за 

таблицею і картою поправки компасу. 

ВПП 
СК2 

1.1.6.3 Дати визначення:  істинні, магнітні і компасні норди ВПП СК2 

1.1.6.4 Закріплення навичок у  обчислюванні істинного курсу за компасним 

курсом. 

ВПП 
СК2 

1.1.6.5 Отримання практичних навичок у визначенні компасного пеленгу на 

об’єкт, поправки компасу за пеленгом, істинних напрямів за  відомими 

значеннями компасних курсу і пеленгу. 

ВПП 
СК2 

1.1.7 Системи управління стерном. ВПП  

1.1.7.1 Закріплення знань принципів  роботи автостернового в ручному та 

автоматичному режимах 

ВПП 
СК9 

1.1.7.2 Отримання навичок у застосуванні  ручних регулювань в 

автостерновому. 

ВПП 
СК9 

1.1.7.3 Отримання навичок керування курсом судна за магнітним компасом та 

гірокомпасом. 

ВПП 
СК9 

1.1.8 Метеорологія. ВПП  

1.1.8.1 Закріплення знань  суднових метеорологічних приладів. ВПП СК8 

1.1.8.2 Розуміти природу атмосферного тиску і вітру. ВПП СК8 

1.1.8.3 Вимірювати температуру з використанням термометра. ВПП СК8 

1.1.8.4 Вказати призначення гігрометра ВПП СК8 

1.1.8.5 Вести спостереження за  вітром, визначати його силу за шкалою 

Бофорта. 

ВПП 
СК8 

1.1.8.6 Вітер і баричні утворення над океанами. ВПП СК8 

1.1.8.7 Описати 10 основних типів хмар. ВПП СК8 

1.1.8.8 Будова депресії. ВПП СК8 

1.1.8.9 Виконання розрахунків припливів. ВПП СК8 

1.1.8.1

0 

Метеорологічне обслуговування суден. ВПП СК8 

1.1.8.1

1 

Запис і передача інформації про погоду ВПП СК8 

1.1.8.1

2 

Огляд метеорологічних умов для планування рейсу за наявною на судні 

інформацією. 

ВПП СК8 

1.2 Несення безпечної навігаційної вахти.   

1.2.1 Несення вахти   

1.2.1.1. Приймати участь у підготовці судна  до виходу в море та у виконанні 

відповідних процедур 

ППП 
СК4 

1.2.1.2 Вивчити встановлений порядок оповіщення капітана  і екіпаж судна про 

підхід до порту чи виходу з порту . 

ППП СК4 



1.2.1.3 Навчитися контролювати курс судна, його швидкість і 

місцезнаходження. 

ППП СК4 

1.2.1.4 Вміти включати відповідні вогні, виставляти необхідні прапори, знаки і 

подавати звукові сигнали 

ППП СК4 

1.2.1.5 Процедура  контролю безпечної посадки і висадки лоцмана ППП СК4 

1.2.1.6 Порядок сповіщення  екіпажу про відхід з порту чи підходу до порту ППП СК4 

1.2.1.7 Отримання навичок  вести  візуальне і слухове спостереження ППП СК4 

1.2.1.8 Закріплення практичних навичок у визначені місця судна, оцінюванні  

небезпеки зіткнення і/або посадки на мілину, та здійснені   необхідні дії. 

ППП СК4 

1.2.1.9 Вміти перевіряти надійність основного способу визначення місця судна 

іншими способами через визначений інтервал 

ППП СК4 

1.2.1.1

0 

Отримання навичок  у виборі  курсу і швидкості судна відповідно з 

наявною ситуацією руху навколо судна і  метеорологічними умовами. 

ППП 
СК4 

1.2.1.1

1 

Закріплення навичок у контролі за роботою навігаційного обладнання, та 

веденні записів в журнал відповідних дій і  подій. 

ППП СК4 

1.2.2 Навігаційне обладнання  СК4 

1.2.2.1 Ознайомлення з ходовим містком судна, як це вимагається від 

навігаційного помічника згідно з чек листом системи управління 

безпекою 

ППП СК4 

1.2.2.2 Отримання практичних навичок  експлуатувати приймач Navtex, Weather 

fax, лаг, органи керування при маневрах, як то, телеграф, гудок,  прилади 

внутрішнього зв’язку 

ППП СК4 

1.2.2.3 Ознайомитися з розміщенням і призначенням всього навігаційного і 

аварійного обладнання, що працює від аварійного джерела живлення 

ППП СК4 

1.2.24 Ознайомитися з розміщенням кнопок подачі сигналу тревоги системи 

BNWAS (Bridge Navigational Watch Alarm System) (де встановлена). 

ППП СК4 

1.2.2.5 Ознайомитися з місцезнаходженням мікрофонів і динаміків системи  

«закритий місток» (якщо є). 

ППП СК4 

1.2.2.6 Закріплення практичних навичок  налагодження і роботи з AIS ППП СК4 

1.2.2.7 Отримання знань принципу запису чорного ящика (the Voyage Date 

Recorder / Simplified Voyage Data Recorder). Ознайомиться з 

місцезнаходженням операційної панелі, основного записуючого 

пристрою і захисної капсули. 

 

ППП СК4 

1.2.2.8 Приймати участь у перевірках автостернового та іншого навігаційного 

обладнання, включаючи внутрішній зв’язок, звірку годинників на містку 

і в машинному відділенні перед прибуттям в порт чи перед виходом з 

нього, відповідно з чек листом.   

ППП СК4 

1.2.2.9 Приймати участь у  підготовки і відправки сповіщень AMVER ППП СК4 

1.2.3 
Системи суднових повідомлень 

ППП СК4 

1.2.3.1 Приймати участь разом з вахтовим помічником в підготовці і 

відправленні різних суднових сповіщень, які необхідно передавати в 

процесі плавання судна. 

ППП СК4 

1.2.3.2 Отримання практичних навичок у виконанні процедури  передачі 

сповіщення постам VTIS 

ППП СК4 

1.2.4 
Управління особовим складом на містку. 

ППП СК4 



1.2.4.1 Отримання практичних навичок у користуванні засобами УКВ зв’язку, 

особливо при несенні вахти на містку і спілкуванні по walkie-talkies. 

ППП СК4 

1.2.4.2 Отримання розуміння ролі лоцмана в команді містка ППП СК4 

1.2.4.3 Бути присутнім на нарадах команди містка. ППП СК4 

1.2.4.4 Отримання практичних навичок у прийнятті рішення під час 

неоднозначних ситуацій на містку. 

ППП СК4 

1.2.4.5 Отримання практичних навичок  по виконанню команди капітана і 

лоцмана при використанні машинного телеграфу і засобів зв’язку під час 

приходу і відходу судна. 

ППП СК4 

1.3 Використання радіолокатора і ЗАРП для забезпечення безпеки 

плавання 
  

1.3.1 Визначення місця і прокладка з використанням радіолокатора   

1.3.1.1  Знати фактори, що впливають на роботу і точність. ВПП СК4 

1.3.1.2 Виявлення неправильних показань, включаючи помилкові ехосигнали і 

засвітки від моря. 

ВПП СК4 

1.3.1.3 Налаштування індикаторів і забезпечення їхньої роботи. ВПП СК4 

1.3.1.4 Вимірювання відстані і пеленгу ВПП СК4 

1.3.1.5 Застосування техніки паралельної індексації. ВПП СК4 

1.3.1.6 Інтерпретування та аналіз інформації, одержуваної від маяків 

відповідачів і SARTs. 

ВПП СК4 

1.3.1.7 Упізнавання критичних ехосигналів ВПП СК4 

1.3.1.8 Визначення курсу і швидкості інших суден ВПП СК4 

1.3.1.9 Визначення часу і відстані найкоротшого зближення з суднами, які 

слідують зустрічними або пересічними курсами. 

ВПП СК4 

1.3.1.1

0 

Виявлення змін курсу і швидкості інших суден. ВПП СК4 

1.3.1.1

1 

Отримати розуміння наслідків впливу зміни курсу і / або швидкості 

свого судна. 

ВПП СК4 

1.3.1.1

2 

Застосування МППЗС-72 з поправками. ВПП СК4 

1.3.2 
Використання автоматичної радіолокаційної прокладки (ЗАРП) 

 СК4 

1.3.2.1 Отримати розуміння   небезпеки надмірної довіри ЗАРП. ВПП СК4 

1.3.2.2 Основні типи ЗАРП і їх характеристики відображення. ВПП СК4 

1.3.2.3 Знати фактори, що впливають на роботу і точність системи. ВПП СК4 

1.3.2.4 Знати можливості та обмеження автоматичного супроводу цілей. ВПП СК4 

1.3.2.5 Виконувати перевірки роботи системи. ВПП СК4 

1.3.2.6 Здійснювати ручний і автоматичний захват цілей і розуміти їх відповідні 

обмеження. 

ВПП СК4 

1.3.2.8 Розрізняти істинний і відносний вектори і типове графічне відображення 

інформації про цілі та небезпечні зони. 

ВПП СК4 



1.3.2.9 Отримання розуміння інформації про минуле положення 

супроводжуваних цілей. 

ВПП СК4 

1.3.2.1

0 

Налаштування індикаторів і забезпечення їхньої роботи. ВПП СК4 

1.3.2.1

1 

Отримання інформації з екрана ЗАРП. ВПП СК4 

1.3.2.1

2 

Застосування МППЗС-72 з поправками. ВПП СК4 

1.4 
Використання ЕКНІС для забезпечення безпеки плавання 

 СК4 

1.4.1 
Використання ЕКНІС  СК4 

1.4.1.1 Знати основні типи систем ЕКНІС і характеристики відображення на їх 

індикаторах. 

ВПП СК7 

1.4.1.2 Отримати розуміння   небезпеки надмірної довіри ЕКНІС. ВПП СК7 

1.4.1.3 Виявлення неправильного відображення інформації. ВПП СК7 

1.4.1.4 Знати фактори, що впливають на роботу і точність системи. ВПП СК7 

1.4.1.5 Налаштування індикатора і забезпечення його роботи ВПП СК7 

1.4.1.6 Практичне використання електронних карт ВПП СК7 

1.4.1.7 Планування шляху. ВПП СК7 

1.4.1.8 Контроль за рухом судна. ВПП СК7 

1.4.1.9 Дії при спрацювуванні аварійно – попереджувальних сигналів. ВПП СК7 

1.4.1.1

0 

Ручне коригування місця знаходження і характеристик руху судна. ВПП СК7 

1.4.1.1

1 

Ведення запису в електронному судновому журналі. ВПП СК7 

1.4.1.1

2 

Виконання коректури карт ВПП СК4 

1.4.1.1

3 

Практичне використання ЕКНІС, в поєднанні  з  інформацією від радара / 

ЗАРП. 

ВПП СК7 

1.4.1.1

4 

Практичне використання ЕКНІС, в поєднані з інформацією від АІС. ВПП СК7 

1.4.1.1

6 

Здійснювати експлуатаційні перевірки системи. ВПП СК7 

1.5 Дії в аварійних ситуаціях 

 
  

1.5.1 
Аварійні ситуації на переході   

1.5.1.1 Отримання практичних навичок в діях вахтового помічника по тривозі 

«Покинути судно». 
ППП ФК7 

1.5.1.2 Отримання практичних навичок в діях лідера команди при аварійних 

навчаннях: «Людина за бортом», «Пошкодження при штормовій погоді», 

«Зіткнення», «Посадка на мілину»,  «Вихід з ладу гірокомпаса», 

«Затоплення», «Аварійне управління стерном», «Вихід з ладу головного 

двигуна» 

ППП ФК7 



1.5.2 
Аварійні ситуації в порту 

  

1.5.2.1 Отримання практичних навичок у приготуванні детального списку 

необхідних аварійних служб порту, включаючи дані портового нагляду, 

пожежної частини, поліції, швидкої допомоги, буксирів, їх телефони або 

інші способи їх виклику 

ППП 

ФК3 

1.5.2.2 Отримання практичних навичок у коригуванні інформації 

протипожежної папки (fire wallet). 

ППП 
ФК! 

1.5.2.3 Отримання практичних навичок у дії командира аварійної партії, та 

брати участь у навчаннях з ліквідації забруднень в порту 

ППП 
ФК5 

1.5.2.4 Продемонструвати знання суднового плану Shipboard Oil Pollution 

Emergency Plan (SOPEP). 

ППП 
ФК5 

1.5.2.5 Отримання практичних навичок у  дії командира групи охорони та брати 

участь у навчаннях з охорони судна в порту 

ППП 
ФК2 

1.5.2.6 Отримання практичних навичок у  дії командира аварійної партії, та 

брати участь у навчаннях з гасіння загоряння вантажу при стоянці в 

порту. 

ППП 
ФК1 

1.5.2.7 Продемонструвати знання процедури оповіщення портових  аварійних 

служб. 

ППП 
ФК3 

1.6 
Дії під час отримання сигналу лиха на морі. 

  

1.6.1 
Пошук і рятування   

1.6.1.1 Знати сигнали лиха на морі. ППП СК14 

1.6.1.2 Ознайомитися зі змістом ALRS Volume 5 відносно  роботи GMDSS. ППП СК14 

1.6.1.3 Продемонструвати знання дій при отриманні повідомлень і сигналів лиха 

на морі. 

ППП СК14 

1.6.1.4 Продемонструвати знання процедури передачі сигналів тривоги за 

допомогою MF / HF, DSC і EPIRB. 

ППП СК14 

1.6.1.5 Продемонструвати знання процедури передачі повідомлення лиха за 

допомогою MF / HF, R / T, VHF, Inmarsat C, Inmarsat В. 

ППП СК14 

1.6.1.6 Освоїти та обговорити з навігаційним помічником зміст керівництва 

IAMSAR том ІІІ. 

ППП СК14 

1.6.1.7 Отримання практичних навичок у діях офіцера зв’язку при аварійних 

ситуаціях відносно його обов'язків і відповідальності. 

ППП СК14 

1.6.1.8 Продемонструвати передачу повідомлень за допомогою DSC і передачу 

тестових сигналів лиха під наглядом. 

ППП СК14 

1.6.1.9 Отримання практичних навичок в проведенні  щоденних, щотижневих та 

щомісячних перевірок і тестів обладнання GMDSS. 

ППП СК14 

1.6.1.1

0 

Продемонструвати знання процедури відміни помилкового сигналу лиха. ППП СК14 

1.6.1.1

1 

Отримання практичних навичок у веденні  запису в журнал GMDSS під 

наглядом. 

ППП СК14 

1.7 
Використання Стандартного морського розмовника ІМО та 

використання  англійської мови у письмовій та усній формі. 

  

1.7.1 
Знання англійської мови   

1.7.1.1 Отримання практичних навичок у використанні  стандартного морського 

розмовник ІМО 

ВПП 
ЗК2 

1.7.1.2 Отримання практичних навичок у читанні і розумінні метеорологічних 

повідомлень і навігаційних попереджень. 

ВПП ЗК2 



1.7.1.3 Отримання практичних навичок у заповненні стандартних морських 

повідомлень або форм бланків англійською мовою. 

ВПП ЗК2 

1.7.1.4 Вміти підтримувати зв'язок з іншими суднами чи береговими  станціями 

на англійські мові 

ВПП ЗК2 

1.8 
Передача та отримання інформації за допомогою візуальних 

сигналів 

  

1.8.1 
Візуальна сигналізація   

1.8.1.1 Отримання практичних навичок у передаванні і прийманні сигнала лиха 

(SOS) з використанням азбуки Морзе як зазначено в Додатку IV МППЗС. 
НПП СК14 

1.8.1.2 Отримання практичних навичок як визначати значення та 

використовувати одно- двох-трьохпрапорних сигналів МЗС. 

НПП СК14 

1.8.1.3 Отримання практичних навичок як використовувати і обслуговувати 

прожектор денної сигналізації та його батареї. 

НПП СК14 

1.8.1.4 Вивчення  прапорів МЗС і національних прапорів. НПП СК14 

1.8.1.6 Отримання практичних навичок як кодувати і декодувати повідомлення 

МЗС. 

НПП СК14 

1.8.1.7 Вміти демонструвати знання прапорного етикету. НПП СК14 

1.9 Маневрування судна   

1.9.1 
Маневрування і управління судном.   

1.9.1.1 Отримання уміння використовувати при маневруванні дані про 

циркуляцію, гальмівні характеристики і враховувати  вплив 

водотоннажності, осадки, диференту, швидкості та глибини під кілем на 

діаметр циркуляції і гальмівний шлях. 

ВПП СК9 

1.9.1.2 Отримання уміння використовувати при маневруванні дані про 

циркуляцію, гальмівні характеристики і враховувати вплив вітру і течії 

на керованість судна. 

ВПП СК9 

 1.9.1.3 Отримання уміння використовувати при маневруванні дані про 

циркуляцію, гальмівні характеристики і враховувати ефект просідання, 

мілководдя та подібних ефектів. 

ВПП СК9 

1.9.1.4 Отримання практичних навичок та  знання процедур швартування. ВПП СК9 

1.9.1.5 Отримання практичних навичок та  знання процедур постановки на якір. ВПП СК9 

1.9.1.6 Отримання практичних навичок у маневрі з порятунку людини, що впала 

за борт. 

ВПП СК9 

2 Обробка і розміщення вантажу на рівні експлуатації   

2.1 Нагляд за завантаженням, укладанням, кріпленням, відхід в рейс і 

вивантаження вантажу 
  

2.1.1 Спостереження за підготовкою трюмів і диптанків до 

завантаження 
  

2.1.1.1 Отримання практичних навичок у безпечної роботи з люковими 

закриттями 
НПП СК11 

2.1.1.2 Надавати допомогу в підготовці трюмів, включаючи укладання 

сепарації для вантажу 

НПП СК11 

2.1.1.3 Отримання практичних навичок в очистці льяльних колодязів і перевірці 

відкачування води з них. 

НПП СК11 



2.1.1.4 Отримання практичних навичок у  керівництві і спостереженні при 

зачистці танків 

НПП СК11 

2.1.1.5 Порядок застосування чек-листів при відвідуванні закритих приміщень НПП СК11 

2.1.2 Спостереження за роботою суднових вантажних засобів НПП СК11 

2.1.2.1 Вивчення  типів тросів і канатів і їх застосування НПП СК11 

2.1.2.2 Вивчення порядку  підготовки стріл, кранів, лебідок. НПП СК11 

2.1.3 Нагляд за завантаженням. Знання впливу вантажу, зокрема вантажів 

великої ваги, на морехідність і остійність судна 
 

СК11 

2.1.3.1 Отримання практичних навичок у   спостереженні за завантаженням і 

вивантаженням  

ППП СК11 

2.1.3.2 Отримання практичних навичок у  оформленні вантажних документів ППП СК11 

2.1.3.3 Вивчення порядку  перевірки вантажних пристроїв в процесі роботи ППП СК11 

2.1.3.4 Вивчення  вантажного плану ППП СК11 

2.1.3.5 Отримання практичних навичок у  обчисленні кількості завантаженого 

вантажу, остійності і міцності судна доступними засобами 

ППП СК11 

2.1.3.6 Отримання практичних навичок у  кріпленні вантажу під палубою і на 

верхній палубі 
ППП СК11 

2.1.3.7 Отримання практичних навичок у  кріпленні контейнерів і перевірці їх 

кріплення . 

ППП СК11 

2.1.3.8 Вивчення можливих наслідків через неправильне розміщення вантажу - 

ушкодження корпусу, втрата чи зменшення остійності під час рейсу, 

хімічні реакції  

ППП СК11 

2.1.3.9 Отримання практичних навичок встановлення ефективної комунікації і 

поліпшення робочих стосунків між судном и терміналом 

ППП СК11 

2.2 Отримання практичних навичок у виявленні ушкодження 

вантажних приміщень, люкового закриття і баластних танків та 

залишити рапорт 

 

  

2.2.1 Знання та вміння пояснити, де шукати пошкодження та дефекти, 

що найчастіше спричиняються 
  

2.2.1.1 Перевірка вантажні приміщення і трюми після закінчення 

вивантаження до відходу і скласти рапорт про дефекти і ушкодження  

ППП СК11 

2.2.1.2 Отримання практичних навичок в обслуговуванні люкового закриття ППП СК11 

2.2.1.3 Отримання практичних навичок у відкритті, закритті, постановці "на 

гуму" і кріпленні люкового закриття 

ППП СК11 

2.2.1.4 Вивчення  порядок перевірки люкового закриття та аварійних 

процедур відносно люкового закриття 

ППП СК11 

2.2.1.5 Отримання практичних навичок у оформлені повідомлення про 

ушкодження, що заподіяні вантажниками 

ППП СК11 

2.2.1.6 Визначення елементів конструкції судна, що є критичними відносно 

міцності судна 

ППП СК11 

2.2.1.7 Отримання практичних навичок у визначенні причин корозії у 

вантажних приміщеннях і баластних танках, та як запобігти корозії  

ППП СК11 



2.2.1.8 Отримання практичних навичок в підготовці баластних танків для 

оглядів. Герметизація танку після огляду 

ППП СК11 

3 Управління операціями судна та піклування про людей на судні на 

рівні експлуатації 
  

3.1 Забезпечення виконання вимог стосовно запобігання забрудненню   

3.1.1 
Запобігання забрудненню морського середовища і відповідні процедури 

ППП  

3.1.1.1 Вивчення процедур запобігання забрудненню морського середовища  ППП ФК5 

3.1.1.2 Під час відповідних учбових тренувань отримати практичні навички в 

розслідуванні для того, щоб виявити джерело забруднення. 

ППП ФК5 

3.1.1.3 Під час відповідних учбових тренувань отримати практичні навички 

зупинки або попередення витікання або поширення шкідливої рідини і 

твердих речовин 

ППП ФК5 

3.1.1.4 Мати виміри усіх танків і приміщень у разі, якщо підозрюють їх 

ушкодження 

ППП ФК5 

3.1.1.5  Отримання практичних навичок у здійсненні  льяльних, баластних і 

бункеровочних операціях. 

ППП ФК5 

3.1.1.6 Отримання практичних навичок у замірах і управлінні баластними 

водами. 

ППП ФК5 

3.2 
Підтримання судна в морехідному стані   

3.2.1 Конструкція судна   

3.2.1.1 Загальне знання головних елементів конструкції судна і правильна назва 

його частин. 
НПП СК12 

3.2.1.2 Отримання практичних навичок у перевірці дублерів під вимірними 

трубками і зрозуміння їх призначення. 

НПП СК12 

3.2.2 Остійність судна  СК12 

3.2.2.1 Знати і практично користуватись таблицями і діаграмами остійності, 

диференту і напруженості корпусу і устаткуваннями для обчислення 

напруги корпусу 

ВПП 

СК12 

3.2.2.2 Основні дії, які слід зробити у разі втрати плавучості судна ВПП,

НПП 

СК12 

3.2.2.3 Знати основи водонепроникності корпусу судна НПП,

ВПП 

СК12 

3.2.3 
Підготовка судна до виходу в море   

3.2.3.1 Отримання практичних навичок у перевірці корпусу судна і відкриття в 

корпусі, водонепроникливх відсіків, трюмного закриття і устаткування, 

та у діях для усунення дефектів, якщо будуть виявлені. 

НПП,

ВПП 

СК12 

3.2.3.2 Отримання практичних навичок у перевірці того, що усі рухливі 

предмети міцно закріплені, щоб уникнути ушкоджень 

НПП,

ВПП 

СК12 

3.3 Попередження, контроль і гасіння пожеж на борту   

3.3.1 Устаткування для попередження і гасіння пожежі   

3.3.1.1 Знання правил протипожежної безпеки НПП, ФК1 



ВПП 

3.3.1.2 Отримання практичних навичок у приведенні в дію устаткування для 

виявлення вогню і диму 

НПП,

ВПП 

ФК1 

3.3.1.3 Отримання досвіду у перевірці того, що усі особи вахтової служби здатні 

виявляти і усувати небезпечні ситуації або дії, і тримати судно в чистоті 

та порядку 

НПП,

ВПП 

ФК1 

3.3.1.4 Отримання досвіду у перевірці того, що вахта розташована на своїх 

місцях і готова використати протипожежне спорядження, шляхи 

евакуації людей і звукову сигналізацію 

НПП,

ВПП 

ФК1 

3.3.1.5 Отримання практичних навичок у вмінні подавати пожежну тривогу НПП,

ВПП 

ФК1 

3.3.1.6 Отримання досвіду у участі в протипожежних навчаннях в морі і в порту НПП,

ВПП 

ФК1 

3.3.1.7 Отримання практичних навичок виконання обов’язків командира 

аварійної партії в навчаннях по пошуку і порятунку в закритих 

приміщеннях 

НПП,

ВПП 

ФК1 

3.3.1.8 Закріплення знань розподілу пожеж за класами, та хімічних процесів 

горіння 

НПП,

ВПП 

ФК1 

3.3.1.9 Закріплення знань систем пожежогасіння НПП,

ВПП 

ФК1 

3.3.1.1

0 

Вивчення розташування пожежних станцій і отримання практичних 

навичок і умінь в  користуванні устаткуванням станції, та іншими 

протипожежним обладнанням і речовинами 

НПП,

ВПП 

ФК1 

3.3.1.1

1 

Вивчення розташування і отримання практичних навичок у користуванні 

протипожежним спорядженням (протипожежним костюмом, включаючи 

дихальний апарат). 

НПП,

ВПП 

ФК1 

3.3.1.1

2 

Отримання практичних навичок у використанні дихального апарату, 

повітряного компресора.  

НПП,

ВПП 

ФК1 

3.3.1.1

3 

 

Отримання практичних навичок у діях відповідно до плану боротьби з 

пожежею під час учбових тренувань 

НПП,

ВПП 

ФК1 

3.4 
Використання рятувальних засобів 

НПП,

ВПП  

3.4.1 Рятування життя людей НПП,

ВПП  

3.4.1.1 Отримання практичних навичок у оголошенні тривоги "Покинути 

судно". 

НПП,

ВПП ФК2 

3.4.1.2 Отримання практичних навичок у організації і керуванні спуском, 

управлінням і підняттям рятувальної шлюпки 

НПП,

ВПП 

ФК2 



3.4.1.3 Отримання практичних навичок у організації  і  керуванні спуском або 

скиданням за борт рятувальних плотів і маневрувати біля борту судна 

НПП,

ВПП 

ФК2 

3.4.1.4 Отримання практичних навичок у використанні радіоустаткування для 

порятунку, буїв EPIRBS and SARTs 

НПП,

ВПП 

ФК2 

3.4.1.5 Отримання практичних навичок у перевірці устаткування для спуску 

рятувальних засобів. 

НПП,

ВПП 

ФК2 

3.5 
Застосування першої медичної допомоги на судні 

НПП,

ВПП  

3.5.1 Медична допомога НПП,

ВПП  

3.5.1.1 Знати розташування аптечок першої медичної допомоги і переконатися, 

що їх вміст е в нормі. 

НПП,

ВПП 

ФК2 

3.5.1.2 Отримання практичних навичок у зупинці сильної кровотечі, 

забезпеченні дихання і укладанні потерпілих в потрібне положення 

НПП,

ВПП 

ФК2 

3.5.1.3 Отримання практичних навичок у розпізнанні ознак шоку або теплового 

удару і у відповідних діях. 

НПП,

ВПП 

ФК2 

3.5.1.4 Отримання практичних навичок у наданні допомоги при опіках вогнем, 

опіках окропом, переломах і переохолодженнях 

НПП,

ВПП 

ФК2 

3.6 
Нагляд за дотриманням вимог законодавства   

3.6.1 Загальне знання відповідних конвенцій ІМО відносно безпеки життя 

на морі і захисту довкілля 
  

3.6.1.1 Закріпити знання  змісту конвенції  SOLAS з STO ППП ФК5 

3.6.1.2 Ознайомитися з призначеною особою на березі   (DPA) для вашого судна 

і показати розуміння ролі  DPA. 

ППП ФК5 

3.6.1.3 Закріпити знання яким чином ідентифікувати загальні порушення, що 

спричиняють затримання порт надзором. 

ППП ФК5 

3.6.1.4 Ознайомлення із сертифікатами і керівництвами які видані відповідно до 

конвенцій SOLAS, MARPOL, International Load Line, STCW та інших 

ППП ФК5 

3.6.1.5 Вивчення плану керування баластними операціями. ППП ФК5 

3.6.1.6 Вивчення  вимог до зміни баласту і методів виконання зміни баласту. ППП ФК5 

3.6.1.8 Ознайомлення з цілями ISM Code і обговорити з STO. ППП ФК5 

3.6.1.9 Ознайомлення із  змістом "ship's articles of agreement" (судновій ролі з 

особистими даними членів екіпажа). 

ППП ФК5 

3.6.1.1

0 

Отримання практичних навичок у здійсненні записів в official log book ППП ФК5 

3.6.1.1

1 

Вивчення вимог STCW2010/ILO відносно часу відпочинку моряків і 

важливості виконання відповідних записів годин відпочинку. 

ППП ФК5 

3.7 Застосування навичок керівника та вміння працювати в команді   



3.7.1 Закріплення знань питань управління персоналом судна та його 

підготовки. 

ППП 
ЗК6 

3.7.2 Закріплення знань відповідних міжнародних морських конвенцій та 

рекомендацій, а також національного законодавства 

ППП ЗК6 

3.7.3 Отримання практичних навичок та умінь  застосовувати методи 

управління задачами та робочим навантаженням 

ППП ЗК6 

3.7.4 Закріплення знань методів ефективного управління ресурсами та вміння 

їх застосовувати 

ППП ЗК6 

3.7.5 Закріплення знань методів прийняття рішень та уміння їх застосовувати ППП ЗК5 

3.8 
Внесок у безпеку персоналу та судна   

3.8.1 Закріплення знань способів особистого виживання НПП,

ВПП ФК6 

3.8.2 Закріплення знань способів запобігання пожежі та вміння боротися з 

вогнем і гасити пожежі 

НПП,

ВПП ФК1 

3.8.3 Закріплення знань прийомів першої допомоги НПП,

ВПП ФК4 

3.8.4 Закріплення знань особистої безпеки та громадських обов'язків НПП,

ВПП ФК6 

3.9 
Морська практика   

3.9.1 Отримання практичних навичок та умінь  у виготовлені різних вузлів, 

сплеснів, огонів і марок 

НПП,

ВПП СК12 

3.9.2 Вивчення розташування на борту усіх трубок вимірів, повітряних 

трубок і трубок для заповнення танків та накреслити план їх 

розташування 

НПП,

ВПП 

СК12 

3.9.3 Отримання практичних навичок у здійсненні порівняння щоденних 

вимірів в танках, льялах і інших водонепроникливих приміщеннях  

НПП,

ВПП 

СК12 

3.9.4 Отримання практичних навичок у використанні калібрувальних 

таблиць та відповідних поправок підчас  визначення за виміром  

кількість баласту в танку. 

НПП,

ВПП 

СК12 

3.9.5 Отримання практичних навичок у мащенні палубного устаткування і 

зрозуміти техніку змазування. 

НПП,

ВПП 

СК12 

3.9.6 Отримання практичних навичок у Розпаковуванні нових котушок з 

тросами і канатами, правильному укладанні тросів і канатів з метою їх 

збереження. 

НПП,

ВПП 

СК12 

3.9.7 Отримання практичних навичок у отриманні прісної води з берега та з 

баржі. 

НПП,

ВПП 

СК12 

3.9.8 Отримання практичних навичок в установці освітлювальних приладів і 

переносних ламп 

НПП,

ВПП 

СК12 



3.9.9 Отримання практичних навичок в обслуговуванні антен і розтяжок НПП,

ВПП 

СК12 

3.9.10 Отримання практичних навичок в несенні палубної вахти і вахти біля 

трапу. 

НПП,

ВПП 

СК12 

3.9.11 Отримання практичних навичок в установці і використанні підвісок під 

наглядом 

НПП,

ВПП 

СК12 

3.9.12 Отримання практичних навичок в установці і використання бесідки для 

робіт на висоті під наглядом 

НПП,

ВПП 

СК12 

3.9.13 Отримання практичних навичок у виготовленні сплесенів тросів і 

канатів 

НПП,

ВПП 

СК12 

3.9.14 Отримання практичних навичок в обслуговуванні кіпових планок 

(роульсів). 

НПП,

ВПП 

СК12 

3.9.15 Отримання практичних навичок в отриманні, перевірці, розміщенні і 

закріпленні суднового оснащення 

НПП,

ВПП 

СК12 

3.9.16 Отримання практичних навичок в  спорядженні лоцманського трапу і 

комбінованих трапів, включаючи облаштування для підйому лоцмана 

(якщо є).  

НПП,

ВПП 

СК12 

3.9.17 Отримання практичних навичок в  перевірці стану лоцманського трапу і 

засобів його кріплення 

НПП,

ВПП 

СК12 

3.9.18 Отримання практичних навичок в  спорядженні парадного трапу, сходні 

і сітки безпеки. 

НПП,

ВПП 

СК12 

3.9.19 Отримання практичних навичок в підготовці металевих і інших 

поверхонь для подальшого фарбування. 

НПП,

ВПП 

СК12 

3.9.20 Отримання практичних навичок в змішуванні фарб і фарбуванні. НПП,

ВПП 

СК12 

3.9.21 Отримання практичних навичок в використанні очисних 

(продувальних) точок на гідравлічних трубопроводах і механізмах. 

НПП,

ВПП 

СК12 

3.9.22 Вивчення місцезнаходження Material Safety Data Sheets (MSDS) для 

фарб, що використовуються на борту і дій у разі небезпечної ситуації . 

НПП,

ВПП 

СК12 

 

2. Мета, завдання та особливості в організації і проведенні навчальної плавальної 

практики.  

2.1. Метою навчальної плавальної практики є оволодіння курсантами компетентностями 

відповідно до ПДНВ-78 з поправками в питаннях загальної будови та організації судна, 

морської практики та дій в аварійних ситуацій. 

2.2. Завданнями навчальної плавальної практики є:  



        знайомство курсантів (студентів) з облаштуванням реального судна і  судновими  

пристроями; повсякденною організацією судна;  

         виконання такелажних і суднових робіт;  

         знайомство з реальними  колективними та індивідуальними рятувальними засобами, 

освоєння облаштування рятувальної шлюпки, її спуском на воду і підйомом на борт судна; 

        придбання умінь управляти рятувальною  шлюпкою;  

        ознайомлення  з  міжнародними  документами, що регламентують  використання  

рятувальних  засобів; 

       отримання практичних навичок у боротьбі з пожежами на судні;    

       закріплення  умінь користуватися  сигналізацією  МСС  і  розуміти  вогні  і  знаки  на  

судах;   

       придбання первинних знань по управлінню судном на допоміжному рівні, правил 

рейдової служби; 

       освоєння функцій матроса 2 класу. 

2.3. Навчальна  плавальна практика організовується у формі групової плавальної практики 

з керівником практики від інституту, що включає практичні зайняття з виконанням 

індивідуальних і групових вправ і завдань,  передбачених індивідуальним завданням на 

практику. Допускається проходження практики в індивідуальному порядку на судах 

судноплавних компаній по гарантійних листах або договорам про співпрацю. 

2.4. Навчальна  плавальна практика проводиться після завершення теоретичної частини 2-

го семестру навчання у терміни визначенні  робочим планом освітнього процесу. Місцем 

проведення  навчальної  плавальної практики є учбово-тренувальні, транспортні та  інші  

судна. В окремих випадках може проводитися у навчальних кабінетах, лабораторіях, 

навчально-виробничих майстернях інституту, та в організаціях, підприємствах, 

навчальних центрах відповідного профілю на основі договорів. 

 

3. Мета, завдання та особливості в організації і проведенні виробничої плавальної 

практики.  

3.1. Метою виробничої плавальної практики є закріплення отриманих курсантами 

теоретичних знань і практичних навичок з навчальних дисциплін циклу професійної 

підготовки, компетентністей, відповідно до ПДНВ-78 з поправками отриманих підчас 

проходження навчальної плавальної практики та оволодіння іншими компетентністями 

відповідно до таблиці  А-ІІ/1 Кодекса ПДНВ-78 з поправками. 

3.2. Завданнями виробничої плавальної практики є: 

−  перевірка фізичної готовності студента до роботи в екстремальних умовах; 

−  перевірка психофізіологічної придатності студента до роботи на судах в морі; 



−  закріплення умінь виконувати такелажні і суднові роботи, роботи з судновими 

пристроями; 

−  придбання досвіду несення ходових і стоянок вахт; 

−  придбання досвіду роботи в авральних режимах і в режимах суднових тривог; 

−  придбання  досвіду  ведення  спостереження,  ведення  числення  шляху  судна,  

знаходячись  в  

складі ходової навігаційної вахти; 

−  закріплення умінь в користуванні сигналізацією одного прапора МСС, в розумінні 

вогнів  і знаків на судах згідно МППСС; 

-  участь в швартових роботах в повній відповідності з вимогами СУБС по техніці  

безпеці; 

−  закріплення знань і набуття досвіду організації і несення вахти; 

−  закріплення знань і набуття досвіду плавання з використанням наземних навігаційних 

орієнтирів; 

−  закріплення знань і набуття досвіду експлуатації технічних засобів судноводіння, 

включаючи магнітні, гіроскопічні і супутникові курсоуказатели індукційні і доплерівські 

гідроакустичні лаги і  супутникові вимірювачи  швидкості судна, РЛС/САРП,  

прийомоіндикатори СНС, ЕКДІС та АИС; 

−  закріплення знань і набуття досвіду визначення місця судна і поправки компаса по 

небесних світилах; 

−  закріплення знань і набуття досвіду використання метеоприладів, здійснення 

метеоспостережень, експлуатації приймача NAVTEX,  алізу метеообстановки на основі 

прогнозів погоди, факсимільних карт, штормових сповіщень; 

−  закріплення знань і набуття досвіду управління і маневрування судном і його технічною 

експлуатацією; 

−  закріплення знань і набуття досвіду дій в аварійних ситуаціях і при отриманні сигналу 

лиха; 

−  закріплення знань і набуття досвіду обробки і розміщення вантажів; 

−  закріплення знань і набуття досвіду управління операціями судна і турботи о людях; 

−  закріплення знань і набуття досвіду спілкування і складання документації на 

англійській мові; 

−  придбання схваленого стажу роботи на морських судах  (плавального  цензу) з 

виконанням компетентностей , передбачених Конвенцією ПДНВ і прописаних в Книзі 

реєстрації практичної підготовки. 

-   освоєння функцій матроса 1 класу. 

 



3.3. Виробнича плавальна практика організовується, як правило, в індивідуальній формі у 

вигляді практичних занять на судні з виконанням завдань передбачених Книгою 

реєстрації практичної підготовки. Курсанти  обіймають на судні посади кадета 

(практиканта, матроса-практиканта) чи призначаються на штатні посади рядового складу 

(матрос). В останньому випадку відпрацювання завдань, передбачених Книгою реєстрації 

практичної підготовки курсант здійснює в вільний від виконання основних обов’язків час.  

 

3.4. Виробнича плавальна практика проводиться відповідно до графіку освітнього процесу 

після завершення теоретичної частини  4-го і 6-го семестрів навчання на суднах 

вітчизняних і (чи) зарубіжних судноплавних компаній з якими укладені договори про 

співпрацю на проведення практик курсантів(студентів). Курсанту дозволяється 

самостійно знайти собі місце для проходження плавальної практики в судноплавній 

компанії, з якою у Інституту не укладений договір. В цьому випадку основою для напряму 

студента на практику являється гарантійний лист, наданий цією компанією який 

підтверджує працевлаштування курсанта. У разі неспівпадіння періоду практики з 

графіком освітнього процесу, за умови відсутності у курсанта академічних 

заборгованостей йому дозволяється проходити практику поза графіком впродовж 

навчального року з переведенням на індивідуальний графік навчання.  

3.5. У випадках нестачі індивідуальних вакансій для забезпечення всіх курсантів 

виробнича плавальна практика організовується в груповій формі на суднах вітчизняних 

судноплавних компаній, в тому числі валовою місткістю менш 500 одиниць і (чи) 

обмеженого району плавання а також на берегових підприємствах морській галузі, 

навчальних кабінетах, лабораторіях, навчально-виробничих майстернях інституту. В 

цьому випадку  відпрацювання програми практики здійснюється у вигляді практичних 

занять з виконанням завдань та вправ, передбачених індивідуальним завданням на 

практику, а Книга реєстрації практичної підготовки не заповнюється. 

 

4. Мета, завдання та особливості в організації і проведенні передатестаційної 

плавальної практики.  

4.1. Метою передатестаційної плавальної практики є завершення отримання здобувачем 

вищої освіти протягом систематичної практичної підготовки необхідного стажу плавання 

та досвіду стосовно виконання завдань, обов’язків та відповідальності вахтового 

помічника капітана з урахуванням керівництва, наведеного у розділі В–ІІ/1 Кодексу з 

підготовки і дипломування моряків та несення вахти та оволодіння професійним досвідом 

й забезпечення готовності випускника до самостійної трудової діяльності.  

4.2. Завдання передатестаційної плавальної практики:  

-−  придбання досвіду в організації несення навігаційної вахти; 



−  придбання досвіду роботи в авральних режимах і в режимах суднових тривог; 

−  придбання  досвіду ведення спостереження, ведення числення шляху судна, 

знаходячись в  

складі ходової навігаційної вахти; 

−  закріплення умінь в користуванні сигналізацією одного прапора МСС, в розумінні 

вогнів  і знаків на судах згідно МППСС; 

−  закріплення знань і набуття досвіду плавання з використанням наземних навігаційних 

орієнтирів; 

−  закріплення знань і набуття досвіду експлуатації технічних засобів судноводіння, 

включаючи магнітні, гіроскопічні і супутникові компаси, індукційні і доплерівські 

гідроакустичні лаги і  супутникові вимірювачі  швидкості судна, РЛС/САРП,  

прийомоіндикатори СНС, ЕКДІС та АИС; 

−  закріплення знань і набуття досвіду визначення місця судна і поправки компаса по 

небесних світилах; 

− закріплення знань і набуття досвіду використання метеоприладів, здійснення 

метеоспостережень, експлуатації приймача NAVTEX,  аналізу метеообстановки на основі 

прогнозів погоди, факсимільних карт, штормових сповіщень; 

−  закріплення знань і набуття досвіду управління і маневрування судном і його технічною 

експлуатацією; 

−  закріплення знань і набуття досвіду дій в аварійних ситуаціях і при отриманні сигналу 

лиха; 

−  закріплення знань і набуття досвіду обробки і розміщення вантажів; 

−  закріплення знань і набуття досвіду управління операціями судна і турботи о людях; 

−  закріплення знань і набуття досвіду спілкування і складання документації на 

англійській мові; 

−  придбання схваленого стажу роботи на морських судах  (плавального  цензу) з 

виконанням компетентностей , передбачених Конвенцією ПДНВ і прописаних в Книзі 

реєстрації практичної підготовки; 

   -   збір  матеріалів  для  успішного проходження підсумкової атестації; 

 -     освоєння функцій штурмана. 

4.3. Передатестаційна плавальна практика організовується, як правило, в індивідуальній 

формі у вигляді практичних занять на судні з виконанням завдань передбачених Книгою 

реєстрації практичної підготовки. Курсанти  обіймають на судні посади кадета 

(практиканта, матроса-практиканта) чи призначаються на штатні посади рядового складу 

(матрос). В останньому випадку відпрацювання завдань, передбачених Книгою реєстрації 

практичної підготовки курсант здійснює в вільний від виконання основних обов’язків час.  



4.4. Передатестаційна плавальна практика проводиться відповідно до графіку освітнього 

процесу перед початком 7-го семестру навчання на суднах вітчизняних і (чи) зарубіжних 

судноплавних компаній з якими укладені договори про співпрацю на проведення практик 

курсантів(студентів). Курсанту дозволяється самостійно знайти собі місце для 

проходження плавальної практики в судноплавній компанії, з якою у Інституту не 

укладений договір. В цьому випадку основою для напряму студента на практику являється 

гарантійний лист, наданий цією компанією який підтверджує працевлаштування курсанта. 

У разі неспівпадіння періоду практики з графіком освітнього процесу, за умови 

відсутності у курсанта академічних заборгованостей йому дозволяється проходити 

практику поза графіком впродовж 7-го семестру навчання з переведенням на 

індивідуальний графік навчання. Проходження практики за індивідуальним графікам у 8-

му семестрі не дозволяється. 

4.5. У випадках нестачі індивідуальних вакансій для забезпечення всіх курсантів 

передатестаційна плавальна практика організовується в груповій формі на суднах 

вітчизняних судноплавних компаній, в тому числі валовою місткістю менш 500 одиниць і 

(чи) обмеженого району плавання а також на берегових підприємствах морській галузі, 

навчальних кабінетах, лабораторіях, навчально-виробничих майстернях інституту. В 

цьому випадку  відпрацювання програми практики здійснюється у вигляді практичних 

занять з виконанням завдань та вправ, передбачених індивідуальним завданням на 

практику. 

 

5. Контроль і оцінка результатів практичної підготовки 

5.1. Контроль і оцінка результатів практичної підготовки здійснюється по завершенню 

кожного етапу (виду) практики у формі заліку і робиться в терміни, встановлені 

відповідним графіком, але не пізніше за місяць після закінчення терміну практики. Залік 

по практиці приймається одним з викладачів  кафедри навігації і управління судном, 

призначеним наказом директора ДІ НУ»ОМА» в якості керівника практик. Результат за 

підсумками практики заноситься в заліково-екзаменаційну відомість і в залікову книжку 

курсанта (студента). 

5.2. У випадку коли плавальна практика проводилась в груповій формі залік приймається 

на основі індивідуального завдання та письмового звіту шляхом демонстрації досягнутих 

компетентностей відповідно таблиці 2 цієї програми. Індивідуальне завдання та форма 

звіту розробляється та затверджується на кафедрі навігації і управління судном. 

Заповнення Книги реєстрації практичної підготовки в повному об’ємі не є обов’язковим 

здійснюється за потреби. 

5.3. У випадку коли плавальна практика проводилась в індивідуальній формі на суднах 

валовою місткістю 500 одиниць та більше залік приймається  на основі індивідуального 



завдання та заповненої встановленим чином Книги реєстрації практичної підготовки 

шляхом демонстрації досягнутих компетентностей відповідно таблиці 2 цієї програми. 

Вимоги до порядку  заповнення Книги реєстрації практичної підготовки викладені в її 

першому розділі. Оформлення письмового звіту в цьому випадку не є обов’язковим 

здійснюється за потреби. 

 

 

6. Рекомендована література 

Основна : 

1.  Дмитриев В.И., Григорян В.Л., Катанин В.А. Навигация и лоция. Учебник для  вузов. – 

МИКЦ «Академкнига», 2004 – 217 с. 

2.  Витченко  А.Г.  Навигация  и  лоция.  Учебник  среднеспециальных  учебных  

заведений. – М: Пищевая промышленность, 1978 – 177 с. 

3.  Задачник  по  навигации  и  лоция.  Учебное  пособие  для   вузов   морского  

транспорта. – М: Транспорт, 1984 – 115 с. 

4.  Задачник  по  навигации  и  лоция.  Под  общей  ред.  М.И.  Гаврюка.   Учебное  

пособие для высших инженерных морских училищ. – М: Транспорт, 1976 – 121 с. 

5.  Лесков  М.М.  Навигация.  Учебник  для  вузов  морского   транспорта.  –  М:  

Транспорт, 1986 – 165 с. 

6.  Ляльков Э.П., Васин А.Г., Навигация. Учебник для мореходных училищ.  -  М:  

Транспорт, 1981 – 135 с. 

7.  Файн Г.И. Навигация, лоция и мореходная астрономия. Учебник для СПТУ.  – М: 

Транспорт, 1989 – 141 с. 

8.  Катенин  В.  А.,  Дмитриев  В.И.  Навигационное  обеспечение  судовождения.  

Учебник для вузов морского транспорта. – М: ИКЦ «Академкнига», 2006. – 372 с. 

9.  Файн Г.И. Навигация, лоция и мореходная астрономия. Учебник  для СПТУ.  -М., 

Транспорт, 1982 – 155 с. 

10.  Алексишин  В.А.  Методика  выполнения  курсовой  работы  по  навигации.  

Навигационное планирование перехода. - Одесса, ЛАТСТАР, 2001 – 97 с. 

11.  Сергейчик  Ю.И.  Методическое  пособие  по  решению  задач  на  маневренном  

планшете при ограниченной видимости. - Одесса, ЛАТСТАР, 2001 – 79 с.  

12.  Дмитриев В.И. и др.Навигация и лоция.- СПб, 2004. 

13.  Сидоренко А.В. Правовые последствия посадки судна на мель, 2004. 

14.  Ханин М.С. Международное морское судоходство, 2001. 

15.  Основы судовождения для матроса. - Одесса, 2005. 

16.  Алексишин В.Г. Практическое судоходство. - Одесса, 2005. 

Додаткова : 



1.  Internationale Convention on Standarts of Training, Certification and Watchkeeping  for 

Seafarers (STCW), 1995 (IMO Sales N 938), and 1997 

2.  Amendmens to STCW 95 (IMO Sales N 945) 

3.  International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS), as Amended (IMO Sales N 

110) 

4.  Ships Routeing (1991, 6-th edition) (IMO Salts N 927) 

5.  Assembly Resolution A.529(13) – Accuracy Standarts for Navigation 

6.  Assembly Resolution A.429(XI) – Routeing Systems 

7.  Assembly Resolution A.575(14) – General Provisions on Ships  Routeing 

8.  Assembly Resolution A.528(13) – Recomendation on Weather Routeing 

9.  Збірник резолюцій Міжнародної морської організації з питань судноводіння,  -М.: В/О 

Мортехінформреклама, 1989, - 68 с. 

10.  Рекомендації по организації штурманської службі (РШС-89) Резолюція А.823(21), 

1999г. «Керівництво по плануванню рейсу». 

11.  Электронная навигация 

12.  Bridge procedures Guide 

13.  Inter  Manager  Guidelines  on  the  Implementation  of  Iso  9001-2000  For  Ship  and  

Crew Managers 

14.  International shipping 

15.  Lloyd’s Maritime Atlas 

16.  Shipboard Operational Problems 

17.  The ship handlers Guide  

18.  Terrestrial Navigation 

19.  Судовождение усовершенствованный курс 

20.  Порты мира 

21.  Electronic Navigation 1 



Додаток 2 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ I НАУКИ УКРАЇНИ 

Національний університет «Одеська морська академія» 

Дунайський інститут 

Кафедра навігації і управління судном 

 

 

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ ТА ЗВІТ 

з плавальної практики  

за___________ курс 

спеціалізація «Навігація і управління морськими суднами» 

курсант________________групи 

 

___________________________________________________________________ 

 ( прізвище, ім’ я, та по батькові ) 

 

          

  

Залік з плавальної практики здано 

        з оцінкою______________________                                                                   

(оцінка цифрою та прописом) 

 

Керівник практики: 

П.І.Б. ________________________________________________ 

підпис __________________________________ 

 

 

 

 

м. Ізмаїл 

 



 

 

 

 
 

Індивідуальне завдання 

на виконання програми навчальної плавальної практики 

 

Підчас проходження практики курсант повинен відпрацювати  відповідні  навчальні 

питання за розділами: 

 

1. Загальна характеристика судна. Техніка безпеки на судні. Організація вахтової служби 

на суднах морського флоту. 

2.Суднові пристрої та засоби сигналізації, їх експлуатація.  

3. Загальна характеристика ходового містка,навігаційного та аварійного обладнання 

судна.  

4. Основи виживання в екстремальних умовах.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання отримав: 

курсант навч.гр.____________________________ 

         П.І.Б. __________________________________________________ 

підпис _______________________________ 

дата_______________________________ 

 

 

Керівник практики: 

П.І.Б. ________________________________________________ 

підпис __________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

1.План 

виконання індивідуального завдання на навчальну плавальну практику 

№ 

п/п 
Короткий зміст виконаного завдання 

Форма 

виконання  

Оцінка 

виконаного 

завдання 

Підпис 

керівника 

практики на 

судні 

1. Загальна характеристика судна та його організація. Техніка безпеки на судні. 

 

1 Прибуття на судно. Отримання інструктажу з 

охорони праці та протипожежної безпеки 
практичне   

2 Загальне знайомство із судном практичне   

3 Знайомство із основними судновими 

приміщеннями 
практичне   

4 Вивчення експлуатаційних характеристик судна самостійно   

5 Ознайомлення з судновими колективними 

рятувальними засобами. Шлюпки: розташування, 

місткість. шлюпбалки: маркування. Чергова 

шлюпка: її розташування, місткість. Плоти: їх 

розташування, місткість. Гідростати 

практичне   

6 Ознайомлення з індивідуальними рятувальними 

засобами. Розташування жилетів, 

гідротермокостюми, рятувальних кругів по 

судну. Їх тип, обладнання та використання 

практичне   

7 Ознайомлення із судновими службами. Права та 

обов’язки членів екіпажу. Обов’язки матроса 2 

класу. 

самостійно   

8 Ознайомлення з розкладом тривог. Сигнал самостійно   



загальносудової тривоги. Вивчення дій при 

тривозі та окремим видам аварійних ситуацій 

9 Ознайомлення з організацією вахти в порту. 

Вивчення обов'язків вахтового біля трапу 
самостійно   

10 Організація  несенням ходової вахти на 

допоміжному рівні. Обов'язки вахтового  

рульового. 

самостійно   

11 Вивчення порядку прийому, несення та здачі 

вахти на кермі самостійно  
 

 

 

2.Суднові пристрої та засоби сигналізації, їх експлуатація. 

 

12 Ознайомлення із швартовними пристроями практичне   

13 Участь у швартовних операціях: робота із 

швартовними кінцями із використанням турачок; 

подавання буксирних кінців; перенесення 

швартовного кінця з турачки на кнехти. 

практичне   

14 Ознайомлення з організацією швартування судна 

лагом і кормою до причалу: участь в швартуванні 

судна; накладення огонів на причальну тумбу практичне   

15 Ознайомлення з якірним пристроєм. Суднові 

якоря, стопори, система віддачі корінної змички 

якір-ланцюга. Маркування якір-ланцюга 
практичне   

16 Ознайомлення з роботою брашпиля (шпиля): дії з 

підготовки якоря до віддачі; віддача якоря зі 

стопора; віддача якоря за допомогою приводу; 

сигналізація на місток про стан якір-ланцюга при 

віддачі і при підйомі якоря 

практичне   

17 Ознайомлення з буксирним пристроєм судна. 

способи буксирування судном і організація 

буксирування судна 

практичне   

18  Ознайомлення з вантажним пристроєм практичне   

19  Вивчення вантажного пристрою: розташування; 

вантажопідйомність стріл (кранів); терміни 

випробування 

практичне   



20 Ознайомлення з люковими закриттями судна. 

Участь у відкритті і закритті трюмів 

практичне   

21 Ознайомлення з іншими судновими пристроями: 

леєрною; тентовим; промисловим (якщо є) 

практичне   

3.Загальна характеристика ходового містка,навігаційного та аварійного обладнання судна. 

 

22 Вивчення приладів управління судном. 

Насичення  ходового містка, верхнього містка і 

штурманської рубки 

практичне   

23 Ознайомлення з рульовим пристроєм. Рульова 

колонка, репітери, курсограф, аксіометр, рульова 

передача 

практичне   

24 Ознайомлення з румпельним відділенням. 

Рульовий привід, баллер, ретрансляція, пристрій 

для переходу на аварійне управління судном 

практичне   

25  Вивчення суднового авторульового. Перехід з 

ручного управління кермом на автоматичне і 

навпаки 

практичне   

26 Ознайомлення з штурманськими приладами: 

магнітним компасом, гірокомпасом, вимірювачем 

швидкості, вимірювачем глибини 

практичне   

27 Ознайомлення з метеопристроями. Визначення 

швидкості вітру, t ° зовнішнього повітря, 

морської води. Робота з психрометром 

практичне   

28  Ознайомлення з судновими засобами 

сигналізації: внутрішньосуднового зв'язок; 

зовнішні системи зв'язку 

практичне   

29 Набір і розбір сигналів з використанням 

Міжнародного зводу  сигналів (МСС-65). Морзе 

самостійно   

30 Ознайомлення з машинним відділенням судна: 

ГД; ВДГ; АДГ;ВФШ / ГРК 

практичне   

31 Ознайомлення з судновими системами практичне   

32 Ознайомлення з судновими системами 

пожежогасіння. Особливості застосування цих 

систем при гасінні пожежі 

практичне   

33 Ознайомлення з зрошувальними і 

водовідливними системами. Організація виміру 

практичне   



води в льялах і колодязях 

34 Ознайомлення з аварійним майном і 

постачанням. Особливості застосування тих чи 

інших засобів закладення пробоїни 

практичне   

35 Ознайомлення з організацією проведення робіт 

на висоті і за бортом 

самостійно   

46 Ознайомлення з суднової організацією заходів 

щодо запобігання забруднення моря нафтою 

самостійно   

36 Ознайомлення з суднової організацією заходів 

щодо запобігання забруднення моря сміттям і 

стічними водами 

самостійно   

37 Вивчення суднових заходів щодо запобігання 

проникнення сторонніх осіб на судно 

самостійно   

38  Оформлення звіту 

 

самостійно   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

2.Звіт  

виконання індивідуального завдання на навчальну плавальну практику 

2.1. Основні техніко-економічні характеристики судна 

Найменування_________________________________________________________________ 

Рік побудови __________________________________________________________________ 

Завод-виготовник ______________________________________________________________ 

Клас_________________________________________________________________________ 

∆ макс, тонн __________________________________________________________________ 

∆о, тонн ______________________________________________________________________ 

∆w. Тонн _____________________________________________________________________ 

GT __________________________________________________________________________ 

NT___________________________________________________________________________ 

LOA, м _______________________________________________________________________ 

L, м__________________________________________________________________________ 

D, м__________________________________________________________________________ 

B, м__________________________________________________________________________ 

d cp., м _______________________________________________________________________ 

d max, м ______________________________________________________________________ 

V м, вузл. _____________________________________________________________________ 

Vе, вузл. _____________________________________________________________________ 

Автономність, доби  ___________________________________________________________ 

Екіпаж, людей ________________________________________________________________  

2.2. Судові запаси 

Паливо _________________________ 

Мазут __________________________ 



Дизмасло (марка)______________________ 

Вода питна _______________________________ 

Вода котлова _____________________________ 

2.3. Суднове постачання, включаючи продовольство 

___________________________________________________________________________ 

 

 

2.4. Корпус 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2.5. Вантажні трюми 

Трюм № 1 ___________________ 

Трюм № 2 ___________________ 

Твіндек _____________________ 

Твіндек ______________________ 

2.6. Вантажні танки 

Танк № 1 ____________________ 

Танк № 2 ____________________ 

Танк № 3 ____________________ 

Танк № 4 ____________________ 

2.7. Вантажна марка 



 

 

2.8. Якірний та швартовний пристрої 

Брашпиль (шпиль), тип ________________________________ 

Калібр якірного ланцюгу _______________________________ 

Кількість змичок: 

                              Лівий ланцюг __________________________ 

                              Правий ланцюг _________________________ 

Швартовні кінці 

Кількість _________________________ 

Довжина _________________________ 

Розміщення _______________________ 

Кнехти: 

Кількість _________________________ 

Розташування _____________________ 

Клюзи ____________________________ 

2.9.Буксирний пристрій 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2.10. Рятувальні засоби  

Жилети_____________________________________ 

Гідрокостюми ________________________________ 

Круги  

Із буйками, які світяться______________________ 

Із буйками, які виділяють світло та дим _________ 

Із плавучими лінями _________________________ 

АРБ: 

Кількість ____________________ 

Розміщення _____________________________________________________ 

 

Рятувальні шлюпки: 

Тип _________________________________________ 

Кількість ____________________________________ 

Вмістимість __________________________________ 

Розміри ______________________________________ 

Тип шлюпбалок ___________________________________________ 

Рятувальні плоти: 

Тип __________________________________________ 

Кількість ______________________________________ 

Вмістимість ____________________________________ 

Гідростатичний пристрій, тип _____________________ 

2.11. Вантажні пристрої 

Стріли носові: 

Кількість _____________________ 

Вантажопідйомність ___________ 

Строк випробування ____________ 

Стріли кормові: 



Кількість ___________________ 

Вантажопідйомність__________ 

Строк випробування __________ 

Крани: 

Тип ________________ 

Кількість _____________ 

Вантажопідйомність _____________ 

Люкове закриття:  

Тип ____________________________ 

Кількість ________________________ 

 

 

 

Трюми: 

Кількість _______________________ 

Ємність  _________________________ 

Твіндеки: 

Кількість ________________________ 

Ємність _________________________ 

Засоби механізації в трюмах _____________________________________________________ 

2.12. Рульовий пристрій 

Руль, тип ____________________________________________________________________ 

Привід руля __________________________________________________________________ 

Рульова машина _____________________________________________________________- 

Насос, ел. Двигун ________________________________________________ 

Тип ____________________________________________________________ 

Кількість _________________________________________________________ 

Аварійне управління рульовим пристроєм _________________________________________ 

2.13. Обладнання ходового містка 

Магнітний компас, тип _________________________________________________________ 



Шляховий компас (якщо є), тип __________________________________________________ 

Гірокомпас (якщо є), тип ________________________________________________________ 

Репитери, щт. _________________________________________________________________ 

Авторульовий (якщо є) _________________________________________________________ 

Аксиометр ____________________________________________________________________ 

Радіолокатор 

Тип ______________________________________________________________ 

Кількість _________________________________________________________ 

Супутникова система навігації ___________________________________________________ 

Метеопристрої ________________________________________________________________ 

 

 

 

Лаг 

Межа вимру швидкості _____________________________________________ 

Тип ______________________________________________________________ 

Ехолот 

Межа вимру глибини _______________________________________________ 

Тип ______________________________________________________________ 

Системи внутрішнього зв’язку: 

АТС (якщо є) ______________________________________________________ 

Гучномовна (якщо є) _______________________________________________ 

Аварійна _________________________________________________________ 

Системи зовнішнього зв’язку: 

Наявність прапорів МСС ____________________________________________ 

Семафор _________________________________________________________ 

Сигальні фігури ___________________________________________________ 

УКВ-радіостанція __________________________________________________ 

2.14. Машинний відділення 

Головні двигуни (ГД): __________________________________________________________ 



Кількість__________________________________________________________ 

Тип ______________________________________________________________ 

Допоміжні двигуни (ДГ) 

Кількість _________________________________________________________ 

Тип______________________________________________________________ 

Аварійний дизель-генератор (АДГ): 

Тип _____________________________________________________________ 

Сепаратори 

Кількість _________________________________________________________ 

Тип ______________________________________________________________ 

Допоміжний котел 

Тип ______________________________________________________________ 

 

Осушувальний насос 

Кількість__________________________________________________________ 

Тип ______________________________________________________________ 

Продуктивність ____________________________________________________ 

Аварійний занурю вальний насос: 

Продуктивність ____________________________________________________ 

Тип ______________________________________________________________ 

2.15. Суднові системи 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Водовідводні засоби 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Стаціонарні протипожежні системи: 

1. 

2. 



3. 

4. 

5. 

Вогнегасники, тип, кількість_____________________________________________________ 

Парогенератори, тип, кількість __________________________________________________ 

2.16. Забезпечення остійності та непотоплюваності судна 

Водонепроникні переборки 

Кількість 

розташування 

Водонепроникні відсіки 

Кількість 

В якому місці розташовані _______________________________________________ 

 

 

2.17. Організація несення вахти на містку на ходу судна (допоміжний рівень) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

2.18. Організація несення вахти в порту (вахтений біля трапу) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2.19. Заходи із запобігання проникнення сторонніх осіб на борт судна 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Звіт представив студент гр. 

«_____» _______________ 201____ р. 

 



Додаток 1 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ I НАУКИ УКРАЇНИ 

Національний університет «Одеська морська академія» 

Дунайський інститут 

Кафедра навігації і управління судном 

 

 

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ ТА ЗВІТ 

з плавальної практики  

за___________ курс 

спеціалізація «Навігація і управління морськими суднами» 

курсант________________групи 

 

___________________________________________________________________ 

 ( прізвище, ім’ я, та по батькові ) 

 

          

  

Залік з плавальної практики здано 

        з оцінкою______________________                                                                   

(оцінка цифрою та прописом) 

 

Керівник практики: 

П.І.Б. ________________________________________________ 

підпис __________________________________ 

 

 

 

 

м. Ізмаїл 

 



 

 

 
 

Індивідуальне завдання 

на виконання програми навчальної плавальної практики 

для курсантів 1курсу ДІ НУ «ОМА»  

спеціалізація «судноводіння» 

 

Підчас проходження практики курсант повинен відпрацювати  відповідні  навчальні 

питання за розділами: 

 

1. Загальна характеристика судна. 

2. Організація вахтової служби на суднах морського флоту. 

3.Суднові пристрої та засоби сигналізації, їх експлуатація.  

4. Загальна характеристика навігаційного та аварійного обладнання судна. 

5.Суднові та такелажні роботи.  

6. Техніка безпеки на судні.  

7. Основи виживання в екстремальних умовах.  

8. Англійська мова  

  

 

Завдання отримав: 

курсант навч.гр.____________________________ 

П.І.Б. __________________________________________________ 

підпис _______________________________ 

дата_______________________________ 

 

 

Керівник практики: 

П.І.Б. ________________________________________________ 

підпис __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

1.План 

виконання індивідуального завдання на навчальну плавальну практику 

№ 

п/п 
Короткий зміст виконаного завдання 

Форма 

виконання  

Оцінка 

виконаного 

завдання 

Підпис 

керівника 

практики на 

судні 

1 Прибуття на судно. Отримання інструктажу з 

охорони праці та протипожежної безпеки 
практичне   

2 Загальне знайомство із судном практичне   

3 Знайомство із основними судновими 

приміщеннями 
практичне   

4 Вивчення експлуатаційних характеристик судна самостійно   

5 Ознайомлення із судновими службами. Права та 

обов’язки членів екіпажу. Обов’язки матроса 2 

класу. 

самостійно   

6 Ознайомлення з розкладом тривог. Сигнал 

загальносудової тривоги. Вивчення дій при 

тривозі та окремим видам аварійних ситуацій 

самостійно   

7 Ознайомлення із швартовними пристроями практичне   

8 Участь у швартовних операціях: робота із 

швартовними кінцями із використанням турачок; 

подавання буксирних кінців; перенесення 

швартовного кінця з турачки на кнехти. 

практичне   

9 Ознайомлення з організацією швартування судна 

лагом і кормою до причалу: участь в швартуванні 

судна; накладення огонів на причальну тумбу практичне   

10 Ознайомлення з якірним пристроєм. Суднові 

якоря, стопори, система віддачі корінної змички 

якір-ланцюга. Маркування якір-ланцюга 
практичне   

11 Ознайомлення з роботою брашпиля (шпиля): дії з 

підготовки якоря до віддачі; віддача якоря зі 

стопора; віддача якоря за допомогою приводу; 

сигналізація на місток про стан якір-ланцюга при 

віддачі і при підйомі якоря 

практичне   



12 Ознайомлення з буксирним пристроєм судна. 

способи буксирування судном і організація 

буксирування судна 

практичне   

13 Ознайомлення з рятувальним пристроєм практичне   

14 Ознайомлення з індивідуальними рятувальними 

засобами. Розташування жилетів, 

гідротермокостюми, рятувальних кругів по 

судну. Їх тип, обладнання та використання 

практичне   

15 Ознайомлення з судновими колективними 

рятувальними засобами. Шлюпки: розташування, 

місткість. шлюпбалки: маркування. Чергова 

шлюпка: її розташування, місткість. Плоти: їх 

розташування, місткість. Гідростати 

практичне   

16  Ознайомлення з вантажним пристроєм практичне   

17  Вивчення вантажного пристрою: розташування; 

вантажопідйомність стріл (кранів); терміни 

випробування 

практичне   

18 Участь в налаштуванні стріли на одиночну 

роботу під керівництвом керівника робіт. 

Особливості роботи одиночної стріли 

практичне   

19 Ознайомлення з люковими закриттями судна. 

Участь у відкритті і закритті трюмів 

практичне   

20 Участь у вантажних операціях під наглядом 

керівника робіт. Сепарація вантажу. Організація 

прийому та обліку вантажу 

практичне   

21 Вивчення приладів управління судном. 

Насичення  ходового містка, верхнього містка і 

штурманської рубки 

практичне   

22 Ознайомлення з рульовим пристроєм. Рульова 

колонка, репітери, курсограф, аксіометр, рульова 

передача 

практичне   

23 Ознайомлення з румпельним відділенням. 

Рульовий привід, баллер, ретрансляція, пристрій 

для переходу на аварійне управління судном 

практичне   

24 Організація  несенням ходової вахти на 

допоміжному рівні.Обов'язки рульового 

самостійно   

25 Вивчення прийому, несення та здачі вахти на 

кермі 

самостійно   



26  Вивчення суднового авторульового. Перехід з 

ручного управління кермом на автоматичне і 

навпаки 

практичне   

27 Ознайомлення з штурманськими приладами: 

магнітним компасом, гірокомпасом, вимірювачем 

швидкості, вимірювачем глибини 

практичне   

28 Ознайомлення з метеопристроями. Визначення 

швидкості вітру, t ° зовнішнього повітря, 

морської води. Робота з психрометром 

практичне   

29  Ознайомлення з судновими засобами 

сигналізації: внутрішньосуднового зв'язок; 

зовнішні системи зв'язку 

практичне   

30 Набір і розбір сигналів з використанням 

Міжнародного зводу  сигналів (МСС-65). Морзе 

самостійно   

31 Участь в несенні вахти на кермі (допоміжний 

рівень) під керівництвом вахтового помічника 

практичне   

32 Ознайомлення з іншими судновими пристроями: 

леєрною; тентовим; промисловим (якщо є) 

практичне   

33 Ознайомлення з організацією вахти в порту. 

Вивчення обов'язків вахтового біля трапу 

самостійно   

34 Участь в несенні вахти біля трапа дублером практичне   

35 Несення вахти біля трапу під наглядом вахтового 

помічника капітана 

практичне   

36 Ознайомлення з машинним відділенням судна: 

ГД; ВДГ; АДГ;ВФШ / ГРК 

практичне   

37 Ознайомлення з судновими системами практичне   

38 Ознайомлення з судновими системами 

пожежогасіння. Особливості застосування цих 

систем при гасінні пожежі 

практичне   

39 Ознайомлення з зрошувальними і 

водовідливними системами. Організація виміру 

води в льялах і колодязях 

практичне   

40 Ознайомлення з аварійним майном і 

постачанням. Особливості застосування тих чи 

інших засобів закладення пробоїни 

практичне   

41 Робота в складі палубної команди під наглядом 

керівника робіт: такелажні роботи; вузли, 

Сплесні, вогінь на рослинних і синтетичних 

практичне   



тросах 

42 Робота в складі палубної команди під наглядом 

керівника робіт: Сплесні і вогонь на сталевих 

тросах 

практичне   

43 Робота в складі палубної команди під наглядом 

керівника робіт: підготовка різних поверхонь до 

фарбування і проведення малярних робіт 

практичне   

44 Ознайомлення з організацією проведення робіт 

на висоті і за бортом 

самостійно   

45 Участь в якості дублера при проведенні робіт на 

висоті і за бортом 

практичне   

46 Ознайомлення з суднової організацією заходів 

щодо запобігання забруднення моря нафтою 

самостійно   

47 Ознайомлення з суднової організацією заходів 

щодо запобігання забруднення моря сміттям і 

стічними водами 

самостійно   

48 Вивчення суднових заходів щодо запобігання 

проникнення сторонніх осіб на судно 

самостійно   

49 Англійська мова відповісти анлійською мовою на 

запитання,що вказані у звіті 

самостійно   

50  Оформлення звіту 

 

самостійно   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.Звіт  

виконання індивідуального завдання на навчальну плавальну практику 

2.1. Основні техніко-економічні характеристики судна 

Найменування_________________________________________________________________ 

Рік побудови __________________________________________________________________ 

Завод-виготовник ______________________________________________________________ 

Клас_________________________________________________________________________ 

∆ макс, тонн __________________________________________________________________ 

∆о, тонн ______________________________________________________________________ 

∆w. Тонн _____________________________________________________________________ 

GT __________________________________________________________________________ 

NT___________________________________________________________________________ 

LOA, м _______________________________________________________________________ 

L, м__________________________________________________________________________ 

D, м__________________________________________________________________________ 

B, м__________________________________________________________________________ 

d cp., м _______________________________________________________________________ 

d max, м ______________________________________________________________________ 

V м, вузл. _____________________________________________________________________ 

Vе, вузл. _____________________________________________________________________ 

Автономність, доби  ___________________________________________________________ 

Екіпаж, людей ________________________________________________________________  

2.2. Судові запаси 

Паливо _________________________ 

Мазут __________________________ 

Дизмасло (марка)______________________ 

Вода питна _______________________________ 

Вода котлова _____________________________ 

2.3. Суднове постачання, включаючи продовольство 

___________________________________________________________________________ 

 



 

2.4. Корпус 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2.5. Вантажні трюми 

Трюм № 1 ___________________ 

Трюм № 2 ___________________ 

Твіндек _____________________ 

Твіндек ______________________ 

2.6. Вантажні танки 

Танк № 1 ____________________ 

Танк № 2 ____________________ 

Танк № 3 ____________________ 

Танк № 4 ____________________ 

2.7. Вантажна марка 

 



 

2.8. Якірний та швартовний пристрої 

Брашпиль (шпиль), тип ________________________________ 

Калібр якірного ланцюгу _______________________________ 

Кількість змичок: 

                              Лівий ланцюг __________________________ 

                              Правий ланцюг _________________________ 

Швартовні кінці 

Кількість _________________________ 

Довжина _________________________ 

Розміщення _______________________ 

Кнехти: 

Кількість _________________________ 

Розташування _____________________ 

Клюзи ____________________________ 

2.9.Буксирний пристрій 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2.10. Рятувальні засоби  

Жилети_____________________________________ 

Гідрокостюми ________________________________ 

Круги  

Із буйками, які світяться______________________ 

Із буйками, які виділяють світло та дим _________ 

Із плавучими лінями _________________________ 

АРБ: 

Кількість ____________________ 

Розміщення _____________________________________________________ 



 

Рятувальні шлюпки: 

Тип _________________________________________ 

Кількість ____________________________________ 

Вмістимість __________________________________ 

Розміри ______________________________________ 

Тип шлюпбалок ___________________________________________ 

Рятувальні плоти: 

Тип __________________________________________ 

Кількість ______________________________________ 

Вмістимість ____________________________________ 

Гідростатичний пристрій, тип _____________________ 

2.11. Вантажні пристрої 

Стріли носові: 

Кількість _____________________ 

Вантажопідйомність ___________ 

Строк випробування ____________ 

Стріли кормові: 

Кількість ___________________ 

Вантажопідйомність__________ 

Строк випробування __________ 

Крани: 

Тип ________________ 

Кількість _____________ 

Вантажопідйомність _____________ 

Люкове закриття:  

Тип ____________________________ 

Кількість ________________________ 

 

 



 

Трюми: 

Кількість _______________________ 

Ємність  _________________________ 

Твіндеки: 

Кількість ________________________ 

Ємність _________________________ 

Засоби механізації в трюмах _____________________________________________________ 

2.12. Рульовий пристрій 

Руль, тип ____________________________________________________________________ 

Привід руля __________________________________________________________________ 

Рульова машина _____________________________________________________________- 

Насос, ел. Двигун ________________________________________________ 

Тип ____________________________________________________________ 

Кількість _________________________________________________________ 

Аварійне управління рульовим пристроєм _________________________________________ 

2.13. Обладнання ходового містка 

Магнітний компас, тип _________________________________________________________ 

Шляховий компас (якщо є), тип __________________________________________________ 

Гірокомпас (якщо є), тип ________________________________________________________ 

Репитери, щт. _________________________________________________________________ 

Авторульовий (якщо є) _________________________________________________________ 

Аксиометр ____________________________________________________________________ 

Радіолокатор 

Тип ______________________________________________________________ 

Кількість _________________________________________________________ 

Супутникова система навігації ___________________________________________________ 

Метеопристрої ________________________________________________________________ 

 

 



 

Лаг 

Межа вимру швидкості _____________________________________________ 

Тип ______________________________________________________________ 

Ехолот 

Межа вимру глибини _______________________________________________ 

Тип ______________________________________________________________ 

Системи внутрішнього зв’язку: 

АТС (якщо є) ______________________________________________________ 

Гучномовна (якщо є) _______________________________________________ 

Аварійна _________________________________________________________ 

Системи зовнішнього зв’язку: 

Наявність прапорів МСС ____________________________________________ 

Семафор _________________________________________________________ 

Сигальні фігури ___________________________________________________ 

УКВ-радіостанція __________________________________________________ 

2.14. Машинний відділення 

Головні двигуни (ГД): __________________________________________________________ 

Кількість__________________________________________________________ 

Тип ______________________________________________________________ 

Допоміжні двигуни (ДГ) 

Кількість _________________________________________________________ 

Тип______________________________________________________________ 

Аварійний дизель-генератор (АДГ): 

Тип _____________________________________________________________ 

Сепаратори 

Кількість _________________________________________________________ 

Тип ______________________________________________________________ 

Допоміжний котел 

Тип ______________________________________________________________ 



 

Осушувальний насос 

Кількість__________________________________________________________ 

Тип ______________________________________________________________ 

Продуктивність ____________________________________________________ 

Аварійний занурю вальний насос: 

Продуктивність ____________________________________________________ 

Тип ______________________________________________________________ 

2.15. Суднові системи 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Водовідводні засоби 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Стаціонарні протипожежні системи: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Вогнегасники, тип, кількість_____________________________________________________ 

Парогенератори, тип, кількість __________________________________________________ 

2.16. Забезпечення остійності та непотоплюваності судна 

Водонепроникні переборки 

Кількість 

розташування 

Водонепроникні відсіки 

Кількість 

В якому місці розташовані _______________________________________________ 

 



 

2.17. Організація несення вахти на містку на ходу судна (допоміжний рівень) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

2.18. Організація несення вахти в порту (вахтений біля трапу) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2.19. Заходи із запобігання проникнення сторонніх осіб на борт судна 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 



 

2.20. Суднові роботи 

Робота зі швартовими пристроями 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Робота із якірним пристроєм 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Робота із вантажним пристроєм 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Налаштування одиночної стріли 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Випробування одиночної стріли 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Робота одиночної стріли 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 



 

Надаштування стріл для спареної роботи 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

2.21. Вантажні роботи 

Люкові закриття 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Підготовка трюмів до навантаження 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Навантаження трюмів, сепарація вантажів 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Робота тальмана та облік вантажу 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Розвантажування та очищення трюму 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

22. Такелажні роботи 

Назначення та застосування різноманітніх вузлів: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 



 

Виконання огонів та сплеснів на рослинних та синтетичних тросах: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Виконання кнопів, мусінгів та валькнотів: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Виконання огонів і сплеснів на стальних тросах: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Вигоотовлення матів тв швабр 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

2.23. Малярні роботи 

Підготовка грунтів та фарб: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

  

Підготування поверхонь до фарбування: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Фарбування поверхонь вручну. Види пензлів  та валиків та їх застосування у 

фарбувальних роботах: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 



 

Застосування фарбопультів. Норми витрачання фарб при ручній та механічному 

фарбуванні. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

2.24. Забезпечення охорони праці та гігієни  

Загальні вимоги з техніки безпеки та санітарії 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Забезпечення робітника захисними засобами; 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Забезпечення ТБ при роботі за бортом 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Забезпечення ТБ при роботі на висоті 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Забезпечення ТБ у закритих приміщеннях 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Забезпечення ТБ при виконанні вогняних робіт 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 



 

2.25. Запобігання забруднення моря з судна 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

26. Англійська мова. 

The following points should be written in a separate English report:  

1. Applying for job (What company did you work for? Write about your 

interview)._____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________- 

 2. Your Ship (principle characteristics, construction, crew’s organization, type of ship, type of 

cargo).________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 3. Describe your duties on board ship. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4.Describe your watch. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________  

5. Describe your daily routine on deck (including tools and materials). 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

 

6. What operations did you take part in during your voyage? If yes, describe the operating 

procedures.  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

7. Write some information about the port visited in course of your voyage.  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

8. Your impressions after the first shipboard practice. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

9. What are your plans for future? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Звіт представив студент гр. 

«_____» _______________ 201____ р. 

 


