
3. Обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів 

 

№, 

п/п 

Найменування 

лабораторії, 

спеціалізованого 

кабінету, їх 

площа, 

кв.метрів 

Найменування 

навчальної 

дисципліни 

Найменування 

обладнання, 

устаткування, їх 

кількість* 

Опис обладнання, 

устаткування 

1 Навігаційний 

тренажер 312  

( 55кв.м) 

Міжнародні 

правила 

попередження 

зіткнення суден та 

використання 

радіолокаційних 

станцій і засобів 

автоматизованої 

радіолокаційної 

прокладки при 

розходженні 

суден, Інтегровані 

системи 

судноводіння, 

Маневрування і 

управління 

судном, Практика 

несення  

штурманської 

вахти, 

Автоматизовані  

комплекси 

судноводіння 

Навігаційний місток 

NAVI-TRAINER 5000 

navigation bridge ,6 

навчальних місць 

Тренажерна 

підготовка і 

сертифікація 

командного складу 

суднен  рег.мс. 500т 

і більше у 

відповідності до 

конвенції ПДМНВ 

78/95 

2 Навігаційний 

тренажер 108 

(47,6 кв.м) 

Міжнародні 

правила 

попередження 

зіткнення суден та 

використання 

радіолокаційних 

станцій і засобів 

автоматизованої 

радіолокаційної 

прокладки при 

розходженні 

суден, Інтегровані 

системи 

судноводіння, 

Маневрування і 

управління 

судном, Практика 

несення  

штурманської 

вахти 

Мультіфункціональний 

навігаціоний тренажер 

“ЛИТЕР NAVY 3.7”. 

Multifunctional  

navigation simulator, 6 

навчальних місць 

Тренажерна 

підготовка і 

сертифікація 

командного складу 

суднен рег.мс. 500т і 

більше у 

відповідності до 

конвенції ПДМНВ 

78/95 



3 тренажер 419 Глобальний 

морський зв΄язок 

для пошуку та 

рятування, 
Радіообладнення і 

зв΄язок 

Тренажер GMDSS 

TGS5100 Simulator of  

global marine distress 

and safety system,  6 

навчальних місць 

TGS5100Тренажерна 

підготовка і 

сертифікація 

командного складу 

суднен з питань 

GMDSS 

4 Лабораторія 

навігаційної 

прокладки  406 

(50,4 кв.м) 

Навігація та лоція, 

Навігаційно-

інформаційні 

системи 

Навчальне  місце в 

комплекті: 

спеціалізований стіл з 

ПК,  12 комплектів 

Отримання 

практичних 

навичкок роботи з 

паперовими та 

електронними 

морськими картами, 

проведення 

навігаційних 

розрахунків   

5 лабораторія 

морської 

практики 305 

Морська практика Макети такелажного, 

швартового та якірного 

обладнання суден  

Закріплення знань 

устрію, порядку 

використання 

такелажу судна, 

швартових та 

якірних пристроїв 

6 лабораторія 

електро-

радіонавігаційних 

приладів 301 

(49,7 кв.м) 

Електронавігаційні 

прилади, 

Радіонавігаційні 

прилади та 

системи, 

Макети магнітних та 

гірокомпасу, ехолотів, 

авторульового, 

тренажер РЛС(САРП), 

АІС ( по одному 

комплекту), 12 

комплектів ПК 

Отримання 

практичних навичок 

застосування 

радіонавігаційних та 

електронавігаційних 

приладів та систем 

 Лабораторія 

метеорології та 

морехідної 

астрономії  307 

(50,7 кв.м). 

Морехідна 

астрономія, 

Метеорологія і 

океанографія 

Секстан, термометр, 

барограф, 

анемометр,тренажер 

для відпрацювання  

роботи з секстаном 

Застосування знань 

основних положень 

метеорології, 

океанографії та 

морехідної 

астрономії при 

навігації 

 

Директор ДІ НУ «ОМА»      В.І. Чимшир 

 

Завідувач кафедри  

Навігації і управління судном                                              О.Б.Даниленко 

   

 
 

*- В описовому форматі додатково надається обґрунтування достатності обладнання для провадження 

освітньої діяльності за спеціальністю, що ліцензується, для заявлено ліцензійного обсягу, в тому числі 

ліцензованого обсягу закладу освіти за іншими спеціальностями, за якими в навчальному процесі 

таке обладнання використовується 


