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1. Загальна інформація про освітню програму
1.1.

Повна назва закладу вищої освіти та назви структурних
підрозділів, в яких запроваджується освітня програма

Національний університет «Одеська морська академія»
Морехідний коледж технічного флоту Національного університету
«Одеська морська академія»
Електромеханічне та гідротехнічне відділення
1.2. Офіційна назва освітньої програми
Освітньо-професійна
програма
підготовки
молодшого
спеціаліста
«Експлуатація електрообладнання та автоматики суден» (далі - програма)
1.3. Кваліфікація, яка присвоюється випускникам
Освітньо-кваліфікаційний рівень Молодший спеціаліст
Спеціальність
271 Річковий та морський транспорт
Спеціалізація
Експлуатація електрообладнання та автоматики суден
1.4. Тип диплому, обсяг навчального навантаження та офіційна
тривалість освітньої програми
Тип диплому - одиничний
Обсяг навчального навантаження за освітньою програмою становіть
180 кредитів ЄКТС (на базі повної загальної середньої освіти)
Офіційна тривалість освітньої програми:
- 4 роки за денною формою навчання (на базі базової загальної середньої
освіти);
- З роки 6 місяців за заочною формою навчання (на базі повної загальної
середньої освіти).
1.5. Передумови
Розпочати навчання за програмою можуть особи, які здобули базову або
повну загальну середню освіту
1.6. Мова(и) викладання
Українська та робочі мови Міжнародної морської організації
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2. Цілі освітньої програми
Набуття здобувачами вищої освіти знань, розумінь, умінь та інших
компетентностей, необхідних для:
- зайняття посад осіб командного складу морських та річкових суден (за
спеціалізацією);
- роботи на підприємствах, установах та організаціях, що забезпечують
експлуатацію флоту;
- продовження навчання на першому рівні вищої освіти, у тому числі:
- набуття здобувачами вищої освіти компетентностей відповідно до
стандартів компетентності, визначених вимогами правил ІИ/6, VI/1, УІ/2, УІ/З,
УІ/4, УІ/6 Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та
несення вахти 1978 року, з поправками;
- виконання вимог до практичної підготовки, встановлених правилом ІІІ/6
Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення
вахти 1978 року, з поправками.
3. Загальна характеристика освітньої програми
3.1. Предметна область
Об’єкти діяльності: судна та плавзасоби морського, річкового,
технічного флотів тощо
Об’єкти вивчення: технічні системи та комплекси суден на рівні
експлуатації (електрообладнання, електронна апаратура та системи управління,
системи радіозв’язку); методи експлуатації суден та їх систем, технічне
обслуговування та ремонт на рівні експлуатації; управління операціями суден
та піклування про людей на судні на рівні експлуатації
Теоретичний зміст предметної області: базується на теорії устрою судна
та рушіїв; електричній та механічній інженерії; основах суднової електроніки та
мікропроцесорної техніки; суднових електричних машинах; суднових
автоматизованих
електроприводах
та
суднових
автоматизованих
електроенергетичних системах; експлуатації і ремонті електрообладнання та
засобів
автоматики;
системах
управління;
експлуатації
суднового
високовольтного обладнання; надійності, захисту навколишнього середовища,
безпеці життєдіяльності, оцінювання ситуації та ризиків, методів прийняття
рішень, протиаварійного управління, управління ресурсами
3.2. Орієнтація освітньої програми
Прикладна. Програма спрямована на здобуття знань, умінь, навичок та
досвіду з експлуатації суднового електрообладнання і засобів автоматики
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3.3. Основний фокус освітньої програми та спеціалізації
Експлуатація суднових електроенергетичних, електротехнічних
електромеханічних систем і комплексів, електронних пристроїв
устаткування, систем керування і зв’язку

та
та

3.4. Особливості та відмінності
Підготовка здобувачів вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем
молодшого спеціаліста за спеціалізацією Експлуатація електрообладнання та
автоматики суден передбачає:
- виконання вимог щодо практичної підготовки, встановлених правилом
ІІІ/6 Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та
несення вахти 1978 року, з поправками;
- виконання вимог стандартів компетентностей, встановлених у розділах
А-ІІІ/6, А-УІ/1, А-УІ/2, А-УІ/З, А-УІ/4, А-УІ/6 Кодексу з підготовки і
дипломування моряків та несення вахти, з поправками.
Згідно вимог Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування
моряків та несення вахти 1978 року, з поправками результати практичної
підготовки реєструються у схваленій Книзі реєстрації практичної підготовки.
4 Зміст освіти
4.1.
Перелік компетентностей випускника та очікувані програмні
результати навчання
Інтегральна компетентність
Здатність розв’язувати типові спеціалізовані задачі та вирішувати
практичні проблеми у сфері суднової інженерії, що передбачає застосування
теорій і методів наук про устрій судна, механічну та електричну інженерію,
експлуатацію та ремонт засобів транспорту, управління ресурсами.
Загальні компетентності
ЗК1.
ЗК2.
ЗКЗ.

ЗК4.

Здатність здійснювати планування та координацію задач та робочого
навантаження з урахуванням обмеження часу та ресурсів.
Здатність до письмової та усної комунікації державною та англійською
мовами, у тому числі при виконанні професійних обов’язків.
Базові знання в галузі інформатики й сучасних інформаційних технологій;
навички використання програмних засобів і навички роботи в
комп’ютерних мережах, уміння створювати бази даних і використовувати
Інтернет-ресурси.
Вміння визначати розроблені альтернативні рішення та оцінювати
ефективність результатів виникаючих проблемних ситуацій.
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ЗК5.
ЗК6.
ЗК7.
ЗК8.
ЗК9.
ЗК10.
ЗК11.
ЗК12.
ЗКІЗ.
ЗК14.
ЗК15.

ЗК16.

ЗК17.

Здатність приймати рішення та уміння їх застосовувати з урахуванням
оцінки ситуації та ризику.
Здатність працювати в команді, організація роботи колективу.
Навички міжособистісної взаємодії.
Здатність здійснювати мотивацію людей та вибирати курс дій для
досягнення спільної мети.
Цінування та повага мультикультурності.
Здатність працювати автономно.
Навички здійснення безпечної діяльності (прихильність безпеці).
Здатність до екологічної грамотності та активної участі в поліпшенні стану
навколишнього середовища.
Здатність до навчання впродовж життя.
Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства,
усвідомлювати
цінності
громадського (вільного демократичного)
суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства прав, прав
і свобод людини і громадянина в Україні.
Базові уявлення про основи філософії, що сприяють розвитку загальної
культури і соціалізації особистості, схильності до етичних цінностей,
знання економічної теорії, історії, розуміння причинно-наслідкових зв’язків
розвитку суспільства й уміння їх використовувати в професійної і
соціальної сфері, розуміння необхідності та дотримання норм здорового
способу життя.
Базові знання фундаментальних розділів дисциплін природничо-наукового
циклу, в обсязі, необхідному для освоєння професійних дисциплін

Фахові компетентності формуються на основі компетентностей,
визначених у специфікаціях мінімальних стандартів компетентності розділів
А-ІІІ/6, А-УІ/1, А-УІ/2, А-УІ/З, А-УІ/4 та А-УІ/6 Кодексу з підготовки і
дипломування моряків та несення вахти, з поправками.
Загальні фахові компетентності
ФК1. Знання способів запобігання пожежам та вміння боротися з пожежами на
суднах.
ФК2. Здатність здійснювати внесок у безпеку персоналу та судна, та здатність
використовувати рятувальні засоби.
ФКЗ. Здатність здійснювати дії під час аварійних ситуацій.
ФК4. Здатність застосовувати засоби першої медичної допомоги на суднах
ФК5. Здатність
здійснювати
спостереження
за
дотриманням
вимог
законодавства, яке стосується охорони людського життя на морі та
охорони морського середовища.
ФК6. Забезпечення виконання вимог стосовно запобігання забрудненню
ФК7. Здатність застосовувати навички керівника та вміння роботи в команді.
ФК8. Здатність використовувати системи внутрішньо-суднового зв'язку.
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Спеціальні (фахові) компетентності
СК1. Здатність здійснювати нагляд за експлуатацією електричних і електронних
систем, а також систем управління.
СК2. Здатність здійснювати нагляд за роботою автоматичних систем управління
головною руховою установкою та допоміжними механізмами.
СКЗ. Здатність здійснювати експлуатацію генераторів та систем розподілу.
СК4. Здатність здійснювати експлуатацію та технічне обслуговування силових
систем з напругою більше ніж 1000 вольт.
СК5. Здатність до експлуатації комп’ютерів та комп’ютерних мереж на судні.
СК6. Здатність здійснювати технічне обслуговування та ремонт електричного та
електронного обладнання.
СК7. Здатність здійснювати технічне обслуговування та ремонт систем
автоматики та управління головною руховою установкою та допоміжними
механізмами.
СК8. Здатність здійснювати технічне обслуговування та ремонт навігаційного
обладнання на містку та систем суднового зв’язку.
СК9. Здатність здійснювати технічне обслуговування та ремонт електричних,
електронних систем та систем управління палубними механізмами та
вантажопідйомним обладнанням.
СК10. Здатність здійснювати технічне обслуговування та ремонт систем
управління та безпеки побутового обладнання.
СК11. Здатність до прийняття рішень у непередбачуваних та аварійних ситуаціях,
пов’язаних з експлуатацією суднового електричного та електронного
обладнання.
СК12. Здатність використовувати англійську мову у письмовій та усній формі
СК13. Здатність використовувати знання та розуміння основних законів, теорій,
принципів, методів і
понять у сфері експлуатації суднових
електроенергетичних установок для вирішення професійних завдань.
Програмні результати навчання
Результати навчання формуються на основі знань, розуміння та
професійних навичок, наведених у специфікаціях мінімальних стандартів
компетентності розділів А-ІІІ/6, А-УІ/1, А-УІ/2, А-УІ/З, А-УІ/4 та А-УІ/6
Кодексу з підготовки і дипломування моряків та несення вахти, з поправками.
РН1.

РН2.

Вміння використовувати математичні методи розрахунків та проектування
в професійної діяльності, використовувати базові знання з фізики та
креслення для вирішення практичних задач професійного характеру.
Розуміння основ роботи механічних систем, початкове знання
теплопередачі, механіки та гідромеханіки; загальне знання основних
конструктивних елементів судна та правильних назв їхніх різних частин.
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РНЗ.

РН4.
РН5.
РН6.

РН7.

РН8.

РН9.

РН10.

РН11.

РН12.

РН13.

РН14.
РН15.

РН16.
РН17.
РН18.

Базові знання електротехнології та теорії електричних машин; основ
електроніки та силової електроніки; конструкції та принципу дії
електричних розподільних щитів та електрообладнання; основ автоматики,
автоматичних систем та технології управління; приладів, сигналізації та
систем стеження; електроприводу; технології електричних матеріалів;
електрогідравлічних та електропневматичних систем управління.
Розуміння небезпек і запобіжних заходів, необхідних для експлуатації
силових систем напругою вище 1000 вольт.
Уміння підготувати системи управління руховою установкою та
допоміжними механізмами до роботи.
Уміння здійснювати з’єднання, розподіл навантаження та перехід з
одного генератора на інший, з’єднання та роз’єднання розподільних щитів
і розподільних пультів.
Знання технології високої напруги, засобів та процедур з безпеки та
вміти їх застосовувати; знати і розуміти будову електричної гребної
установки, електродвигуни та систем управління; здатність до безпечної
експлуатації та технічне обслуговування високовольтних систем.
Базове розуміння основних характеристик обробки даних, створення та
використання комп’ютерних мереж на суднах, зокрема на містку, у
машинному відділенні та для вирішення комерційних завдань.
Достатнє знання англійської мови, яке дозволяє особі командного складу
використовувати англомовні технічні посібники та виконувати свої
обов’язки.
Здатність до експлуатація усіх систем внутрішньосуднового зв'язку та
уміння передавати, приймати та реєструвати повідомлення згідно
встановленим вимогам.
Знання вимог стосовно безпеки для роботи з судновими електричними
системами, включаючи безпечне відключення електричного обладнання,
яке вимагається до видачі персоналу дозволу на роботу з таким
обладнанням.
Здатність до
технічного обслуговування та ремонту обладнання
електричних систем, розподільних щитів, електродвигунів, генераторів, а
також електросистем та обладнання постійного струму.
Здатність до виявлення несправностей в електричних ланцюгах,
механізмах, встановлення місць несправностей і заходи щодо запобігання
ушкоджень.
Знання конструкції та роботи електричного контрольно-вимірювального
обладнання.
Здатність до забезпечення функціонування та проведення робочих
випробувань наступного обладнання та його конфігурації: системи
стеження; пристрої автоматичного управління; захисні пристрої.
Здатність до прочитання електричних та простих електронних схем.
Здатність до належного виконання роботи з електричним та механічним
обладнанням.
Знання техніки безпеки та порядок дій під час аварій.
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РН19. Здатність до забезпечення необхідної безпечної ізоляції обладнання та
пов'язаних з ним систем, яка вимагається до моменту видачі персоналу
дозволу на роботу з такими механізмами та обладнанням.
РН20. Практичні знання питань перевірки, технічного обслуговування,
виявлення несправностей та ремонту. Здатність до перевірки, виявлення
несправностей та технічне обслуговування, а також відновлення
електричного та електронного контрольного обладнання до робочого
стану.
РН21. Знання принципів та процедур технічного обслуговування та ремонту
навігаційного обладнання, систем внутрішньо суднового та зовнішнього
зв’язку.
РН22. Знання та здатність до виконання технічного обслуговування та ремонту
електричних та електронних систем, які функціонують та експлуатуються
на ділянках можливого займання.
РН23. Уміння виконувати безпечні процедури техобслуговування та ремонту.
РН24. Здатність до запобігання забрудненню морського середовища. Знання
заходів застереження, яких необхідно вживати для запобігання
забрудненню морського середовища. Заходи з боротьби із забрудненням
та пов'язане з цим обладнання. Важливість попереджувальних заходів для
захисту морського середовища.
РН25. Знання та дотримання Правил протипожежної безпеки та засобів
пожежогасіння. Уміння організовувати навчання з боротьби з пожежею.
Знання видів пожежі та хімічної природи загоряння. Знання систем
пожежогасіння. Знання дій, які необхідно вживати у випадку пожежі,
включаючи пожежі паливних систем.
РН26. Вміти поводитися з рятувальними шлюпками, рятувальними плотами та
черговими шлюпками, пристроями та засобами для їхнього спуску на
воду, а також обладнанням для них, зокрема радіообладнанням
рятувальних засобів, супутниковими АРБ, пошуковими та рятувальними
транспондерами, гідрокостюмами і термозахисними засобами. Знання
способів виживання в морі.
РН27. Практичне застосування медичних керівництв та медичних консультацій,
отриманих по радіо, зокрема уміння вжити ефективних заходів на їх
основі таких знань у разі нещасних випадків або захворювань, типових для
суднових умов.
РН28. Знання способів запобігання пожежі та вміння боротися з вогнем і гасити
пожежі.
РН29. Знання способів особистого виживання, знання прийомів елементарної
першої допомоги, знання особистої безпеки та громадських обов'язків на
суднах.
РНЗО. Знання міжнародних і вітчизняних нормативно - правових актів відносно
безпеки людського життя на морі та охорони морського навколишнього
середовища та забезпечення їх дотримання.
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РНЗ1. Робоче знання питань управління персоналом на судні та його підготовки.
Уміння використовувати застосовувати методи управління задачами та
робочим навантаженням..
РНЗ2. Базові знання методів ефективного управління ресурсами та вміння їх
застосовувати. Знання та уміння застосовувати методи прийняття рішень:
оцінка ситуації та ризику; визначення та розгляд розроблених альтернатив;
вибір курсу дій; оцінка ефективності результатів.
РНЗЗ. Знання про суспільство, сутності та витоків історії та культури, мовних,
правових, суспільно-економічних, політичних й культурних процесів
минулого та сучасності, основних історичних етапів розвитку філософії,
уміння використовувати різні види та форми рухової активності для
активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
Набуття здобувачами освіти визначених компетентностей та програмних
результатів навчання забезпечується відповідними компонентами програми
(навчальними дисциплінами, практиками тощо).
4.2. Методи демонстрації компетентностей (результатів навчання) та
••• •
критерії оцінювання
Демонстрація передбачених програмою компетентностей та програмних
результатів навчання здійснюється різними методами поступово протягом
періоду навчання під час поточного та семестрового контролю шляхом
підтвердження досягнення результатів навчання за кожним компонентом
програми (навчальною дисципліною, практикою тощо).
Методи демонстрації результатів навчання та критерії оцінювання за
навчальними дисциплінами визначаються у робочих програмах відповідних
навчальних дисциплін.
Форми семестрового контролю за навчальними дисциплінами
визначаються у навчальному плані.
4.3. Відомості про розподіл загального навчального навантаження
освітньої програми
На основі повної загальної середньої освіти:
Обсяг обов’язкових компонентів освітньої програми - 135 кредитів
ЄКТС, з них:
- цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки 25 кредитів
ЄКТС;
- цикл математичної та природничо-наукової підготовки 22 кредити
ЄКТС;
- цикл професійної та практичної підготовки 88 кредитів ЄКТС;
Обсяг вибіркових компонентів освітньої програми - 45 кредитів ЄКТС, з
них:
- цикл професійної та практичної підготовки 45 кредитів ЄКТС.
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4.4. Компоненти освітньої програми
Перелік обов’язкових та вибіркових компонентів освітньої програми,
опанування яких забезпечує набуття компетентностей, очікуваних програмних
результатів навчання та присвоєння випускнику відповідної кваліфікації
№
з/п
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2 4
1.2 5
1.2 6
1.2.7
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.6
1.3.7
1.3.8
1.3.9
1.3.10
1.3.11
1.3.12
1.3.13
1.3.14
1.3.15
1.3.16

Обов’язкові компоненти освітньої програми

Обсяг у
кредитах

єктс
Історія України
Основи філософських знань (філософія і релігієзнавство)
Соціологія
Культурологія
Основи економічної теорії
Основи правознавства
Українська мова ( за професійним спрямуванням)
Англійська мова ( за професійним спрямуванням)
Фізичне виховання
Вища математика
Фізика
Інформатика
Спеціальне креслення, інженерна та комп’ютерна графіка
Теоретичні основи електротехніки
Основи екології
Основи теорії, устрою судна та рушіїв
Основи суднової електроніки та мікропроцесорної техніки
Суднові електричні машини
Суднові автоматизовані електроприводи
Основи теорії електропривода
Суднові автоматизовані електроенергетичні системи
Безпека життєдіяльності
Охоронні заходи на судні
Основи охорони праці
Основи технічної експлуатації суднового електрообладнання
та автоматики
Технологія ремонту суднового електрообладнання, засобів
автоматики
Менеджмент морських ресурсів
Системи управління електроенергетичними і енергетичними
установками
Експлуатація суднового високовольтного обладнання
Охорона праці в галузі
Автоматизовані гребні, електричні устрої
Основи суднової автоматики

2
2
2
2
2
2
2
6
5
3
3
3
3
6
2
2
4
7
7
2
7
4
2
2
4
2
2
2
2
2
2
4
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Комп’ютерні системи і мережі управління судновими
1.3.17 технічними засобами
1.3.18 Пристрої зв’язку та електронавігаційні пристрої
1.3.19 Суднові вимірювальні прилади і системи
1.3.20 Нормативні морські документи
1.3.21 Суднова енергетика і механічні устрої
1.3.22 Електротехнічні матеріали
1.3.23 Метрологія, стандартизація і управління якістю
1.3.24 Професійна англійська мова
1.3.25 Практична підготовка (технологічна, плавальна)
Вибіркові компоненти освітньої програми
Історія
морського
судноплавства
2.3.1
2.3.2 Практична підготовка (плавальна практика)

2
2
4
2
5
2
2
5
9
2
43

Обсяг навчального навантаження визначений у кредитах Європейської
кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС). 1 кредит ЄКТС
включає ЗО годин навчальної роботи. Розподіл загального обсягу навчального
навантаження за видами навчальної роботи наводиться у навчальному плані та
робочому навчальному плані.
Опис практичної підготовки
Практика здобувачів освіти є невід’ємною складовою частиною процесу
підготовки фахівців і проводиться на оснащених відповідним чином базах
практики.
Види та обсяги практичної підготовки, передбачених програмою
відображені в навчальному плані і графіку освітнього процесу.
Практична підготовка здобувачів освіти здійснюється відповідно до
вимог Кодексу з підготовки і дипломування моряків та несення вахти, з
поправками. Відпрацювання практичних навичок здобувачів освіти
зазначається в Книзі реєстрації практичної підготовки в майстернях та на борту
судна, що є підставою для подальшого присвоєння звань осіб командного
складу морських суден.
До закінчення 2-го та 3-го курсу здобувані освіти отримують усі
необхідні морські сертифікати, необхідні для проходження практики на судні.
Забезпечення підготовки за напрямами обов’язкової підготовки для
дипломування осіб командного складу морських суден
1.
«Ознайомлення, початкова підготовка та інструктаж з питань
безпеки для всіх моряків» (правило VI/1 Міжнародної конвенції про
підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з поправками,
розділ А-УІ/1 Кодексу з підготовки і дипломування моряків та несення вахти, з
поправками (забезпечення виконання мінімальних стандартів компетентності,
що вказані у таблицях А-VI/1-1, А-УІ/1-2, А-УІ/1-З А-УІ/1 та А-УІ/1-4)) згідно
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рекомендаціям Типових (Модельних) курсів Міжнародної морської організації
(ІМО) № 1.19, 1.20, 1.13, 1.21.
2. «Фахівець з рятувальних шлюпок, рятувальних плотів та чергових
шлюпок, що не є швидкісними черговими шлюпками» (правило УІ/2
Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення
вахти 1978 року, з поправками, розділ А-УІ/2 Кодексу з підготовки і
дипломування моряків та несення вахти, з поправками (забезпечення виконання
мінімальних стандартів компетентності, що вказані у таблиці А-УІ/2-1)) згідно
рекомендаціям Типового (Модельного) курсу ІМО № 1.23.
3. «Боротьба з пожежею за розширеною програмою» (правило УІ/З
Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення
вахти 1978 року, з поправками, розділ А-УІ/3 Кодексу з підготовки і
дипломування моряків та несення вахти, з поправками (забезпечення виконання
мінімальних стандартів компетентності, що вказані у таблиці А-УІ/З)) згідно
рекомендаціям Типового (Модельного) курсу ІМО № 2.03.
4. «Надання першої медичної допомоги» (правило УІ/4 Міжнародної
конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з
поправками, розділ А-УІ/4 Кодексу з підготовки і дипломування моряків та
несення вахти, з поправками (забезпечення виконання мінімальних стандартів
компетентності, що вказані у таблиці А-УІ/4-1)) згідно рекомендаціям
Типового (Модельного) курсу ІМО № 1.14.
5. «Підготовка та інструктаж з питань охорони для усіх моряків»
(правило УІ/6 Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків
та несення вахти 1978 року, з поправками, розділ А-УІ/6 Кодексу з підготовки і
дипломування моряків та несення вахти, з поправками (забезпечення виконання
мінімальних стандартів компетентності, що вказані у таблиці А-УІ/6-1)), згідно
рекомендаціям Типового (Модельного) курсу ІМО № 3.27.
Підготовка за напрямами «Ознайомлення, початкова підготовка та
інструктаж з питань безпеки для всіх моряків», «Фахівець з рятувальних
шлюпок, рятувальних плотів та чергових шлюпок, що не є швидкісними
черговими шлюпками», «Боротьба з пожежею за розширеною програмою»,
«Надання першої медичної допомоги», «Підготовка та інструктаж з питань
охорони для усіх моряків», «Виконання обов'язків членів екіпажу з охорони
судна» здійснюється у рамках навчальних дисциплін «Основи охорони праці»,
«Охорона праці в галузі», «Безпека життєдіяльності» та «Охоронні заходи на
судні» загальним обсягом 11 кредитів ЄКТС.
Робочі програми відповідних навчальних дисциплін, складені відповідно
до вимог Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та
несення вахти 1978 року, з поправками, та національних вимог.
Матриця відповідності компонентів освітньої програми компетент
ностям випускника
(Інформація наведена у Додатку 1)
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Матриця
забезпечення
програмних
відповідними компонентами освітньої програми

результатів

навчання

(Інформація наведена у Додатку 2)
Інформація про послідовність вивчення компонентів освітньої
програми
(Інформація наведена у Додатку 3)
4.5. Викладання, навчання та оцінювання
Основні форми та методи викладання і навчання
Освітній процес здійснюється за такими формами як:
- навчальні заняття (лекції, лабораторні та практичні заняття,
консультації);
- самостійна робота (реферати, розрахунково-графічні роботи, курсові
роботи та проекти, тощо);
- практична підготовка (тренажерна підготовка, технологічна та
плавальна види практик);
- контрольні заходи.
Форми оцінювання:
- усні та письмові екзамени, заліки, захист звіту з практики, презентації,
звіти з індивідуальних та колективних проектів, комп’ютерне тестування,
захист курсових
робіт
(проектів),
розрахунково-графічних
робіт,
індивідуальних завдань тощо.
Форми викладання та оцінювання за окремими навчальними
дисциплінами визначаються в робочих програмах навчальних дисциплін.
Форми атестації здобувачів вищої освіти:
- навчальних дисциплін - екзамен, залік;
- практичної підготовки - залік.
Підсумкова атестація здійснюється у формі кваліфікаційного екзамену.
Кваліфікаційний екзамен повинен забезпечувати демонстрацію
випускником теоретичних знань та практичних умінь за спеціалізацією, а також
усну відповідь членам екзаменаційної комісії.
Під час атестації можливе проведення спільних засідань екзаменаційної
комісії вищого навчального закладу та державної кваліфікаційної комісії, що
створюється Міністерством інфраструктури України для присвоєння звань осіб
командного складу морських суден.
4.6. Працевлаштування та подальше навчання
Працевлаштування випускників
Програма спрямована на працевлаштування випускників на суднах та
підприємствах річкового та морського транспорту на посадах, які визначені
класифікатором професій ДК 003:2010 та довідником кваліфікаційних
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характеристик професій працівників Випуск 67 «Водний транспорт» та
пов’язані із експлуатацією суден та їх систем, управління операціями суден та
забезпеченням безпеки судноплавства, зокрема, такі посади:
електромеханік судновий, лінійний електромеханік, електромеханік
груповий.*
*) До зайняття посад осіб командного складу морських суден допускаються особи, які мають
відповідні звання, встановлені Положенням про звання осіб командного складу морських суден та порядок їх
присвоєння, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує
державну політику у сферах морського і річкового транспорту

Подальше навчання
Доступ до навчання за освітніми програмами першого (бакалаврського)
рівня вищої освіти.
5. Ресурсне забезпечення освітньої програми
Кадрове забезпечення
Кадрове забезпечення відповідає вимогам Ліцензійних умов провадження
освітньої діяльності у сфері вищої освіти, затверджених Постановою Кабінету
Міністрів України №1187, від ЗО грудня 2015 р.
Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» забезпечується
підвищення кваліфікації та/або стажування педагогічних працівників не рідше,
ніж один раз на п’ять років.
Викладацький склад, що залучений до викладання дисциплін з циклу
професійної та практичної підготовки, має вищу освіту за спеціальністю та
відповідає всім вимогам для проведення занять зі здобувачами вищої освіти у
відповідності з розділом А-І/6 Кодексу з підготовки і дипломування моряків та
несення вахти, з поправками, мають багатий практичний досвід роботи на
суднах та кораблях і глибокі теоретичні знання з питань, що викладаються.
Навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої
програми
Навчально-методичне та інформаційне забезпечення відповідає
технологічним вимогам Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у
сфері вищої освіти, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України
№1187, від ЗО грудня 2015 р.
Для опанування програми використовується наступне навчальнометодичне та інформаційне забезпечення:
- підручники, навчальні посібники;
- вітчизняні та закордонні фахові періодичні видання;
- навчально-методичні розробки циклової комісії;
- бібліотечні електронні ресурси, фахові видання, електронні навчальні
курси із можливістю дистанційного навчання та самостійної роботи;
- система дистанційного доступу до навчально-методичного забезпечення
Морехідного коледжу технічного флоту Національного університету «Одеська
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морська академія» в мережі Інтернет для здобувачів вищої освіти, яка містить
навчально-методичні матеріали з навчальних дисциплін програми.
Матеріально-технічне забезпечення освітньої програми
Матеріально-технічне забезпечення відповідає технологічним вимогам
Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти,
затверджених Постановою Кабінету Міністрів України №1187, від ЗО грудня
2015 р.
Усі приміщення відповідають будівельним та санітарним нормам,
навчальні аудиторії мають паспорт кабінету або лабораторії.
Матеріально-технічне забезпечення освітньої програми включає:
- мультимедійні та інтерактивні класи;
- комп’ютерні класи з прикладним програмним забезпеченням;
- лабораторії, які призначені для підготовки щодо:
- використання засобів індивідуального захисту, визначення санітарногігієнічних параметрів виробничого середовища, визначення та оцінювання
показників негативного впливу забруднюючих речовин, з надання першої
медичної допомоги, суднових рятувальних засобів та техніки їх використання, з
питань безпеки та охорони на морі;
- технічного використання суднових технічних засобів, їх обслуговування
та ремонту;
- дизельних двигунів та здійснення їх проектування, парових та газових
турбін, водотрубного та утилізаційного котлів, брашпиля і шпиля, турбіни
високого тиску, устрою дизельного двигуна, устрою теплообмінних апаратів,
паливних насосів;
- термодинамічних і теплових процесів та різних особливостей потоку
рідини та робочих речовин, що використовуються на судні;
- устрою та роботи суднового допоміжного обладнання та їх систем
(суднового холодильного обладнання, систем кондиціювання повітря,
хладонових компресорів, суднових стернових машин та насосів);
- електричних машин, основ електропривода, перетворювальної техніки;
- теоретичних основ електричної інженерії;
- мікроконтролерного управління та моделювання електромеханічних
систем фірми МйзиЬізЬі Еіесігіс;
- суднового автоматизованого електроприводу, гребних електричних
установок, авторульових;
- електрообладнання суден та засобів автоматизації, дистанційного
керування головним двигуном, дизель-генераторами, прилади управління,
комутатор ходових вогнів, внутрішньо-суднова телефонна станція, машинний
телеграф, кренометр;
- автоматизованих суднових електроенергетичних систем, систем
збудження синхронних генераторів, аварійних джерел живлення;
елементів та систем суднової автоматики,
контейнерних
рефрижераторних установок;
- електроніки та схемотехніки, електротехнічних матеріалів;
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- майстерні призначені для отримання навиків з механічної обробки
металів, зварювання і наплавлення металевих матеріалів та проведення
слюсарних, електромонтажних робіт;
- тренажери, які призначені для отримання практичної підготовки щодо:
- дій у надзвичайних ситуаціях, техніки безпеки, охорони судна,
медичного догляду та виживання;
- експлуатації суднових двигунів на базі використання комп'ютерних
симуляторів машинного відділення на прикладі сучасного суднового малообертового дизеля МАК В\У 6850МС-С Біезеї;
- автоматизованих електроенергетичних систем з низьковольтним та
високовольтним обладнанням, алгоритмів управління суднової електростанції,
а також для отримання практичних навиків по оперативному управлінню,
моніторингу та захисту електроенергетичної установки;
- експлуатації суднових технічних засобів навігації та зовнішнього
зв’язку, навігаційних радіолокаційних станцій (радарів), глобальних
навігаційних супутникових систем, автоматичної ідентифікаційної системи,
суднових компасів, лагів, ехолотів, регістраторів даних рейсу;
- безпечного управління судновою енергетичною установкою з
використанням повномасштабних тренажерів машинного відділення К -8іт
фірми Коп§зЬег§, Дизельсім та Ь88-3 фірми НАЬ.
- бібліотеку та читальний зал;
- комп’ютерну мережу з підключенням до Інтернету.
Проведення лабораторних занять та тренажерна підготовка здійснюється
на базі Національного університету «Одеська морська академія».
6. Академічна мобільність та визнання результатів навчання
Право на академічну мобільність може бути реалізоване на підставі угод,
укладених між Морехідним коледжем технічного флоту Національного
університету «Одеська морська академія» та закладами вищої освіти України, а
також вищими навчальними закладами інших країн.
Визнання результатів навчання в рамках програм академічної мобільності
з вищими навчальними закладами-партнерами здійснюється з використанням
європейської кредитно-трансферної накопичувальної системи.
7. Інформація про моніторинг та зміни до освітньої програми
Моніторинг здійснюється щорічно шляхом періодичного опитування (у
тому числі анонімного) здобувачів вищої освіти, викладачів, роботодавців та
інших зацікавлених сторін.
Інформація про моніторинг та зміни до освітньої програми наведена у
додатках 4 і 5.
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Додаток 1
Матриця відповідності компонентів освітньої програми компетентностям
випускника
Назва компонентів освітньої програми (навчальних
дисциплін, практик тощо)
Історія України
Основи філософських знань (філософія,
релігієзнавство)
Соціологія
Культурологія
Основи економічної теорії
Основи правознавства
Українська мова (запрофесійним спрямуванням)
Англійська мова (запрофесійним спрямуванням)
Фізичне виховання
Вища математика

1

2

3

4

5

Загальні компетентності (ЗК)
6 7 8 9 10 11 12 13
+

+

+
+
+

+
+

15

16

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+
+

+

+

+

+
+

17

+
+
+
+
+

Фізика
Інформатика

+
+

Спеціальне креслення, інженерна та комп’ютерна
графіка
Теоретичні основи електротехніки
Основи екології
Основи теорії, устрою судна та рушіїв
Основи суднової електроніки та мікропроцесорної
техніки
Суднові електричні машини
Суднові автоматизовані електроприводи
Основи теорії електропривода
Суднові автоматизовані електроенергетичні
системи
Безпека життєдіяльності
Охоронні заходи на судні
Основи охорони праці
Основи технічної експлуатації суднового
електрообладнання та автоматики
Технологія ремонту суднового електрообладнання,
засобів автоматики
Менеджмент морських ресурсів
Системи управління електроенергетичними і
енергетичними установками
Експлуатація суднового високовольтного
обладнання
Охорона праці в галузі
Автоматизовані гребні, електричні устрої
Основи суднової автоматики
Комп’ютерні системи і мережі управління
судновими технічними засобами
Пристрої зв’язку та електронавігаційні пристрої
Суднові вимірювальні прилади і системи
Нормативні морські документи
Суднова енергетика і механічні устрої
Електротехнічні матеріали
Метрологія, стандартизація, системи якості
Історія морського судноплавства
Професійна англійська мова
Практична підготовка

14

+
+

+
+

+

+
+
+

+

+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+
+

+

+
+

+
+

+

+

+

+

+
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Додаток 1
Зіставлення обов’язкових елементів освітньо-професійної програми та
компетентностей випускника
Назва компонентів освітньої програми
(навчальних дисциплін, практик тощо)
Історія України
Основи філософських знань (філософія,
релігієзнавство)
Соціологія
Культурологія
Основи економічної теорії
Основи правознавства
Українська мова (запрофесійним спрямуванням)
Англійська мова (запрофесійним спрямуванням)
Фізичне виховання
Вища математика
Фізика
Інформатика
Спеціальне креслення, інженерна та комп’ютерна
графіка
Теоретичні основи електротехніки
Основи екології
Основи теорії, устрою судна та рушіїв
Основи суднової електроніки та мікропроцесорної
техніки
Суднові електричні машини
Суднові автоматизовані електроприводи
Основи теорії електропривода
Суднові автоматизовані електроенергетичні
системи
Безпека життєдіяльності
Охоронні заходи на судні
Основи охорони праці
Основи технічної експлуатації суднового
електрообладнання та автоматики
Технологія ремонту суднового електрообладнання,
засобів автоматики
Менеджмент морських ресурсів
Системи управління електроенергетичними і
енергетичними установками
Експлуатація суднового високовольтного
обладнання
Охорона праці в галузі
Автоматизовані гребні, електричні устрої
Основи суднової автоматики
Комп’ютерні системи і мережі управління
судновими технічними засобами
Пристрої зв’язку та електронавігаційні пристрої
Суднові вимірювальні прилади і системи
Нормативні морські документи
Суднова енергетика і механічні устрої
Електротехнічні матеріали
Метрологія, стандартизація, системи якості
Історія морського судноплавства
Професійна англійська мова
Практична підготовка

1

2

Загальнофахові компетентності (ЗФК)
3
4
7
5
6

+

+

+

+
+

+

+

+

8

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

21

Додаток 1
Зіставлення обов’язкових елементів освітньо-професійної програми та
компетентностей випускника
Назва компонентів освітньої програми
(навчальних дисциплін, практик тощо)
Історія України
Основи філософських знань (філософія,
релігієзнавство)
Соціологія
Культурологія
Основи економічної теорії
Основи правознавства
Українська мова ( за професійним спрямуванням)
Англійська мова ( за професійним спрямуванням)
Фізичне виховання
Вища математика
Фізика
Інформатика
Спеціальне креслення, інженерна та
комп’ютерна графіка
Теоретичні основи електротехніки
Основи екології
Основи теорії, устрою судна та рушіїв
Основи суднової електроніки та
мікропроцесорної техніки
Суднові електричні машини
Суднові автоматизовані електроприводи
Основи теорії електропривода
Суднові автоматизовані електроенергетичні
системи
Безпека життєдіяльності
Охоронні заходи на судні
Основи охорони праці
Основи технічної експлуатації суднового
електрообладнання та автоматики
Технологія ремонту суднового
електрообладнання, засобів автоматики
Менеджмент морських ресурсів
Системи управління електроенергетичними і
енергетичними установками
Експлуатація суднового високовольтного
обладнання
Охорона праці в галузі
Автоматизовані гребні, електричні устрої
Основи суднової автоматики
Комп’ютерні системи і мережі управління
судновими технічними засобами
Пристрої зв’язку та електронавігаційні пристрої
Суднові вимірювальні прилади і системи
Нормативні морські документи
Суднова енергетика і механічні устрої
Електротехнічні матеріали
Метрологія, стандартизація, системи якості
Історія морського судноплавства
Професійна англійська мова
Практична підготовка

С п е ц іа л ь н і ( ф а х о в і ) к о м п е т е н т н о с т і (С
і
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+

+
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+

+

+
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Додаток 2
Зіставлення обов’язкових елементів освітньо-професійної програми та
програмних результатів навчання
Назва компонентів
освітньої програми
(навчальних дисциплін,
практик тощо)
Історія України
Основи філософських знань
(філософія, релігієзнавство)
Соціологія
Культурологія
Основи економічної теорії
Основи правознавства
Українська мова ( за
професійним спрямуванням)
Англійська мова ( за
професійним спрямуванням)
Фізичне виховання
Вища математика
Фізика
Інформатика
Спеціальне креслення, інженерна
та комп’ютерна графіка
Теоретичні основи
електротехніки
Основи екології
Основи теорії, устрою судна та
рушіїв
Основи суднової електроніки та
мікропроцесорної техніки
Суднові електричні машини
Суднові автоматизовані
електроприводи
Основи теорії електропривода
Суднові автоматизовані
електроенергетичні системи
Безпека життєдіяльності
Охоронні заходи на судні
Основи охорони праці
Основи технічної експлуатації
суднового електрообладнання та
автоматики
Технологія ремонту суднового
електрообладнання, засобів
автоматики
Менеджмент морських ресурсів
Системи управління
електроенергетичними і
енергетичними установками
Експлуатація суднового
високовольтного обладнання
Охорона праці в галузі
Автоматизовані гребні,
електричні устрої
Основи суднової автоматики
Комп’ютерні системи і мережі
управління судновими
технічними засобами

Програмні результати навчання (РН)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 із 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ЗО 31 32 33
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+
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+
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+
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+
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Назва компонентів освітньої
програми (навчальних
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ЗО 31 32 33
дисциплін, практик тощо)
Пристрої зв’язку та
+
+
+
444електронавігаційні пристрої
Суднові вимірювальні прилади і
+
+
4- +
+ 4системи
Нормативні морські документи
4Суднова енергетика і механічні
+
+
+
4устрої
+
Електротехнічні матеріали
Метрологія, стандартизація,
+
системи якості
Історія морського судноплавства
+
+
Професійна англійська мова
+ -і- 4 - + + 4- 4- + + + 4- + 4- 4- 4 - 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- + 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4Практична підготовка
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Додаток З
Послідовність вивчення компонентів освітньої програми
№
з/п
1.1.1
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.5
1.2.7
1.3.6
2.3.8

1.1.4
1.1.5
1.1.8
1.1.9
1.2.1
1.2.2
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.3.1
1.3.6
1.3.8
2.3.9
2.310
1.3.11

1.1.2
1.1.3

Обов’язкові елементи освітньої програми

Кредити

єк тс
3 семестр
Історія України / Нізіогу оШкгаіпе
Основи правознавства / Вазісз ої Ішїзртсіепсе
Українська мова (за професійним спрямуванням) / ІЛсгатіап Ьап§иа§е
(ргоіеззіопаї сіігесііоп)
Англійська мова (за професійним спрямуванням) / Еп§1ізЬ Ьап§иа§е
(ргоіеззіопаї бігесїіоп)
Фізичне виховання / РЬузісаІ Тгаіпіп§
Вища математика / Ні§Ьег МаїЬепіаІісз
Фізика / РЬузісз
Інформатика / Е ч і р о я м а т і с б
Теоретичні основи електротехніки/ ТЬеогейсаІ Вазісз ої" Еіесігісаі
Еп§іпеегіп§
Основи теорії, устрою судна та рушіїв / Вазісз ої ТЬеогу, Сопзігисїіоп ої"
8Ьір апсі Еп§іпе
Безпека життєдіяльності / БіТе 8аїе1у
Електротехнічні матеріали / Еіесігісаі Еп§іпеегіп§ Маїегіаіз
Всього
4 семестр
Культурологія / Сиїїигаї Зїибіез
О с н о в и економічної теорії / Вазісз ої Есопошіс ТЬеогу
Англійська мова (за професійним спрямуванням) / Еп§1із1і Еап§иа§е
(ргоіеззіопаї йігесііоп)
Фізичне виховання / РЬузісаІ Тгаіпіп§
Вища математика / Ні§1іег МаїЬешаїісз
Фізика / РЬузісз
Спеціальне креслення, інженерна та комп’ютерна графіка / ТесЬпісаІ
Бга\уіп§, Еп§іпеегіп§ апсі Сошриїег ОгарЬісз
Теоретичні основи електротехніки/ ТЬеогейсаІ Вазісз ої" Еіесігісаі
Епціпеегіпц
Основи екології / Вазісз оРЕсоІо^у
Основи суднової електроніки та мікропроцесорної техніки / Вазісз о£ 8Ьір
Еіесігопісз апё Місгоргосеззог ТесЬпо1о§у
Безпека життєдіяльності / Ьіїе 8а1еїу
Основи охорони праці / Вазісз оГЬаЪог Ргоіесйоп
Метрологія, стандартизація і управління якістю / Меіго1о§у, ЗіапйагсіігаЦоп
апсі ОиаІЬу М апа§етет
Історія морського судноплавства / Нізіогу оїМагЬіше Иауі§аІіоп
Практична підготовка (технологічна, плавальна) / Ргасіісаі Тгаіпіп§
(ТесЬпо1о§іса1, 8ЬірЬоаг<1)
Всього
5 семестр
Основи філософських знань (філософія, релігієзнавство) / Вазісз ої"
РЬіІозорЬісаІ К п о \ у 1є с 1 § є (РЬіІозорЬу, 8Ш(іу ої" Ке1і§іопз)
Соціологія / 8осіо1о§у

2
2
2
2
2
2
2
3
4
2
2
2
27
2
2
2
1
1
1
3
2
2
4
2
2
2
2
13
41
2
2
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1.1.8

1.1.9
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.7
2.3.5
2.3.7

1.1.9
1.3.2
1.3.3
1.3.5
1.3.9
1.3.10
1.3.11
1.3.14
2.3.1
2.3.2
2.3.11

1.3.11

Англійська мова (за професійним спрямуванням) / Еп§1із1і Ьап§иа§е
(ргоіеззіопаї сіїгесііоп)
Фізичне виховання / РЬузісаІ Тгаіпіп§
Суднові електричні машини / 8Ыр ЕІесігіс МасЫпегу
Суднові автоматизовані електроприводи / 8Ьір Аиіотаїесі Еіесігіс О г і у є з
О с н о в и теорії електропривода / Вазісз оіТЬеогу оі ЕІесігіс О г і у є
Суднові автоматизовані електроенергетичні системи / Аиіотаїесі ЗЫрЬоагй
Еіесігіс Р о \ у є г 8узіетз
Охоронні заходи на судні / Зесигііу Меазигез оп Воагб
Суднові вимірювальні прилади і системи / 8Ыр Оаи§іп§ О є у і с є з ап<3 Зузіетз
Суднова енергетика і механічні устрої / 8Ыр Р о х у є г ап<3 МесЬапісаІ
МасЫпегу
Всього
6 семестр
Фізичне виховання / РЬузісаІ Тгаіпіп§
Суднові електричні машини / 8Ыр ЕІесігіс МасЫпегу
Суднові автоматизовані електроприводи / 8Ьір Аиїотаїей ЕІесігіс Б г і у є з
Суднові автоматизовані електроенергетичні системи / Аиіотаїесі 8ЫрЬоагс1
ЕІесігіс Р о \ у є г Зузіетз
Основи технічної експлуатації суднового електрообладнання та автоматики
Технологія ремонту суднового електрообладнання, засобів автоматики
Менеджмент морських ресурсів / Мапа§ешепі оі" Магіпе Кезоигсез
Охорона праці в галузі / Ь а в о к . Р я о т е с т ю м 1Ы Т я а ы з р о я т 1ыои5тку
Автоматизовані гребні, електричні устрої / Аиіотаїесі 8іеегіп§, ЕІесігіс Оеаг
Основи суднової автоматики / Вазісз оі" 8Ыр Аиіотаііс МасЫпегу
Професійна англійська мова / Ргоіеззіопаї Еп§1ізЬ
Всього
7 семестр
Практична підготовка (технологічна, плавальна) / Р к а с т і с а ь Т я а і м і х ю

1.3.5
1.3.9
1.3.12
1.3.13
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.6
2.3.11

1
4
2

2
2
2
4

5
28
1

3
2
2
2
2
2
2
2
2
3
23

39

(Т Е С Н N О ^ О С 1 С А ^ , 8 Н 1 Р В О А Я Э )

Всього
1.3.3

2

8 семестр
Суднові автоматизовані електроприводи / 5Ьір Аиіотаїесі ЕІесігіс Огіуєз
Суднові автоматизовані електроенергетичні системи / Аиіотаїесі ЗЫрЬоаЫ ЕІесігіс
Ром/ег Зузіетз
Основи технічної експлуатації суднового електрообладнання та автоматики
Системи управління електроенергетичними і енергетичними установками / Сопігої
зузіетз оі ЕІесігіс Ром'ег апб Р о с у є г ріапіз
Експлуатація суднового високовольтного обладнання / Орегаііоп оі 8Ьір Ні§НУо1іа§е МасЬіпегу
Основи суднової автоматики / Вазісз оі 8Ьір Аиіотаііс МасЬіпегу
Комп’ютерні системи і мережі управління судновими технічними засобами /
Сотриіег Зузіетз апё Иеісуогк Мапа^етепі оі ЗЬір ТесЬпісаІ Ериіртепі
Пристрої зв’язку та електронавігаційні пристрої / Соттипісаііоп апсі ЕІесігіс
18ауі§аІіоп Оєуісєз
Нормативні морські документи / Магіпе Кеяиіаіогу Боситепіз
Професійна англійська мова / Ргоіеззіопаї Еп§1ізЬ
Всього
Всього за термін навчання

39
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
22
180

26

Додаток 4
Реєстрація моніторингу освітньої програми
(назва освітньої програми)

Періоди проведення
моніторингу

Розгляд цикловою
комісією
(протокол №
в ід « »
20 р.)

Розгляд Методичною
радою
МКТФ НУ «ОМА»
(протокол № від
« »
20 р.)

Підпис завідувача
відділенням
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Додаток 5
Зміни до освітньої програми
(назва освітньої програми)

за результатами щорічного моніторингу
№
з/п

Стислий опис змін до освітньої
програми

Розгляд
Педагогічною радою
МКТФ НУ «ОМА»
(протокол № від
« »
20 р.)

Підпис завідувача
відділенням

