
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.  Кабінет суднових 
допоміжних механізмів 

та систем, каб. №122, 

47,2 кв.м. 

Суднові 
допоміжні 

установки і сист. 

та їх експл. 

 
Судн. вант. та 

палубні 

механізми. 
 

Тех. обслуг. і 

ремонт СТЗ 

 
Технічна експл. 

СЕУ 

Стенди, 4 шт.,  
100 % достатність 

обладнання  

Набуття 
практичних 

навичок з 

використання 

суднових 
допоміжних 

механізмів та 

систем 

2.  Інтерактивна 
лабораторія суднових 

енергетичних 

установок, каб. №211, 

49 кв.м. 

СЕУ та електро- 
обладнання суден 

 

Суднові двигуни 

внутр. згоряння 
 

 

Комп’ютери, 14 шт., 
100 % достатність 

обладнання 

Закріплення 
набутих 

теоретичних знань 

та умінь при 

проведенні 
лабораторних 

занять 

3.  Тренажерний кабінет, 
каб. №311, 

50,4 кв.м. 

Техн. викор. СТЗ 
і БНВ 

 

 

Тренажер ERS 
Simulator TechSim 

5000,TRANSAS, 

6 шт., 

100 % достатність 
обладнання 

Набуття 
практичних 

навичок та 

закріплення 

теоретичних знань 
при імітації роботи 

головного двигуна, 

електростанції, 
систем АПС 

4.  Кабінет безпеки 

життєдіяльності, 

каб. №407, 
50,5 кв.м. 

Безп. упр. СЕУ і 

мен.маш.ком. 

 
Безпека та 

охорона на морі 

 
Виживання в 

екстремальних 

умовах 
 

Дії під час аварій, 

пош. і рят. 

 
Заст. Меж. Конв. 

та станд. на суд. 

 
Стандарти Міжн. 

морськ. організ. 

Телевізор, 1 шт., 

комп’ютер 1 шт., 

100 % достатність 
обладнання 

Набуття 

теоретичних знань 

та практичних 
навичок з безпеки 

життєдіяльності та 

способів захисту 
людини 



5.  Інтерактивний кабінет 

технічної 

термодинаміки та 
теплопередачі, каб. 412, 

47,2 кв.м. 

Суднові двигуни 

внутр. згоряння 

 

Проектор 1 шт., 

екран 1 шт., 

100 % достатність 
обладнання 

 

6.  Інтерактивний кабінет 

суднових котлів та 
турбін, каб. №413, 

47,2 кв.м. 

Суднові 

допоміжні устан.і 
сист.та їх експл. 

 

Суднові котельні 
установки 

 

Суднові турбінні 

і котельні 
установки 

Інтерактивна дошка 

1 шт., 
проектор 1 шт., 

100 % достатність 

обладнання 

 

 

Директор ДІ НУ «ОМА» В.І. Чимшир 

 

Завідувач кафедри  І.З. Маслов 
 

*- 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 


