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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»

Судномеханічне відділення

1.2. Офіційна назва освітньої програми

Освітньо-професійна програма підготовки молодшого спеціаліста 
«Експлуатація суднових енергетичних установок» (далі - програма)

1.3. Кваліфікація, яка присвоюється випускникам

Освітньо-кваліфікаційний рівень Молодший спеціаліст 
Спеціальність 271 Річковий та морський транспорт
Спеціалізація Експлуатація суднових енергетичних установок

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:
- забезпечення набуття здобувачами вищої освіти компетентностей 
відповідно до стандартів компетентності, визначених вимогами правил 
III/1, VI/1, УІ/2, УІ/З, УІ/4, УІ/6 Міжнародної конвенції про підготовку і 
дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з поправками;
- забезпечення виконання вимог до практичної підготовки, встановлених 
правилом III/1 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 (суднові механічні установки, електрообладнання і 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, будові судна 
та рушіїв, термодинаміки та теплопередачі; механічній та електричній 
інженерії; суднових енергетичних установках та допоміжних механізмах, 
устроях та системах; автоматизації управління судновими енергетичними 
установками, технічної експлуатації, обслуговувані і ремонті механізмів і 
систем; 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 суднових технічних систем та комплексів

3.3. Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Експлуатація суднових технічних систем та комплексів
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3.4. Особливості та відмінності

Підготовка здобувачів вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
молодшого спеціаліста за спеціалізацією Експлуатація суднових енергетичних 
установок передбачає:

- виконання вимог щодо практичної підготовки, встановлених правилом 
III/1 Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та 
несення вахти 1978 року, з поправками;

- виконання вимог стандартів компетентностей, встановлених у розділах 
А-ІІІ/1, 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. Здатність здійснювати планування та координацію задач та робочого 
навантаження з урахуванням обмеження часу та ресурсів.

ЗК2. Здатність до письмової та усної комунікації державною та англійською 
мовами, у тому числі при виконанні професійних обов’язків.

ЗКЗ. 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.

ЗК4. Вміння визначати варіанти та оцінювати ефективність результатів 
виникаючих проблемних ситуацій.

ЗК5. Здатність працювати в команді, організація роботи колективу.
ЗК6. Навички міжособистісної взаємодії.
ЗК7. Здатність здійснювати мотивацію людей та вибирати курс дій для 

досягнення спільної мети.
ЗК8. Цінування та повага мультикультурності.
ЗК9. Здатність працювати автономно.
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ЗК10. Навички здійснення безпечної діяльності (прихильність безпеці).
ЗК11. Здатність до екологічної грамотності та активної участі в поліпшенні стану 

навколишнього середовища.
ЗК12. Здатність до навчання впродовж життя.
ЗКІЗ. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
ЗК14. 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.

ЗК15. 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.

ЗК16. 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/1, 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.

Спеціальні (фахові) компетентності
СК1. Здатність нести безпечну машинну вахту на судні.
СК2. Здатність здійснювати експлуатацію головних установок та допоміжних 

механізмів і пов'язаних з ними систем управління
СКЗ. Здатність здійснювати експлуатацію систем паливних, змащувальних, 

баластних та інших насосних систем та пов'язаних з ними систем 
управління.
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СК4. Здатність здійснювати експлуатацію електрообладнання, електронної 
апаратури та систем управління

СК5. Здатність здійснювати технічне обслуговування і ремонт електричного та 
електронного обладнання

СК6. Здатність використовувати ручні інструменти, верстати та вимірювальні 
інструменти для виготовлення та ремонту деталей на судні.

СК7. Здатність проводити технічне обслуговування та ремонт суднових 
механізмів та обладнання

СК8. Здатність підтримувати судно в морехідному стані.
СК9. Здатність використовувати знання та розуміння основних законів, теорій, 

принципів, методів і понять у сфері експлуатації суднових енергетичних 
установок для вирішення професійних завдань.

СК10. Здатність розв’язувати типові непередбачувані завдання і проблеми при 
експлуатації суднових механічних установок, електрообладнання, 
електронної апаратури та систем управління.

Програмні результати навчання
Результати навчання формуються на основі знань, розуміння та 

професійних навичок, наведених у специфікаціях мінімальних стандартів 
компетентності розділів А-ІІІ/1, А-УІ/1, А-УІ/2, А-УІ/3, А-УІ/4 та А-УІ/6 
Кодексу з підготовки і дипломування моряків та несення вахти, з поправками.

РН1. Вміння використовувати математичні методи розрахунків та проектування 
в професійної діяльності, використовувати базові знання з фізики, 
креслення, термодинаміки та гідравліки, механіки для вирішення 
практичних задач професійного характеру.

РН2. Вміння використовувати базові знання з електротехніки, електроніки, 
силової електроніки, систем автоматичного управління та суднових 
захисних пристроїв для вирішення практичних задач професійного 
характеру.

РНЗ. Знання англійської мови, яке дозволяє використовувати англомовну 
технічну літературу та виконувати обов'язки суднового механіка.

РН4. Знання основних принципів несення машинної вахти, зокрема: обов'язки, 
пов'язані з прийомом вахти; звичайні обов'язки, які виконуються під час 
несення вахти; обов'язки, пов'язані з передачею вахти.

РН5. Уміння вести машинний журнал та значення показників, отриманих з 
приладів.

РН6. Знання процедур безпеки та порядок дій під час аварій, переходу від
дистанційного/ автоматичного до місцевого управління усіма системами.

РН7. Знання заходів безпеки, яких необхідно дотримуватися під час несення 
вахти та негайні дії, яких необхідно вживати у випадку пожежі чи аварії, 
особливо тих, які стосуються паливних та масляних систем.

РН8. Знання принципів управління ресурсами машинного відділення.
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РН9. Уміння здійснювати експлуатацію усіх систем внутрішньо-суднового 
зв’язку.

РН10. Знання основних принципів конструкції та роботи суднових механічних 
систем.

РН11. Знання правил техніки безпеки та порядку дій у надзвичайних ситуаціях 
при експлуатації головної енергетичної установки та систем управління.

РН12. Знання безпечних та аварійних процедур експлуатації механізмів рухової 
установки, включаючи системи управління.

РН13. Уміння здійснювати підготовку, експлуатацію, виявлення несправностей 
та необхідні заходи для попередження пошкодження головних установок і 
відповідних допоміжних механізмів, та пов’язаних з ними систем 
управління

РН14. Знання фізичних та хімічних властивостей палива та мастильних 
матеріалів.

РН15. Знання експлуатаційних характеристик насосів та трубопроводів, у тому 
числі системи управління.

РН16. Уміння здійснювати експлуатацію насосних систем: звичайні обов'язки під 
час експлуатації насосних систем; експлуатація лляльної, баластної та 
вантажної насосних систем.

РН17. Знання вимог до сепараторів нафтоводяної суміші (або подібного 
обладнання) та їх експлуатація.

РН18. Знання базової конфігурації та принципу роботи електричного, 
електронного та контрольного обладнання.
Системи управління: різні методології та характеристики автоматичного 
управління; характеристики пропорціонально-інтегрально-диференційного 
(ПІД) регулювання та пов'язані з ним системні прилади для управління 
процесом.

РН19. Знання вимог стосовно безпеки для роботи з судновими електричними 
системами, зокрема безпечне виведення з експлуатації електричного 
обладнання, що вимагається до того, як персоналу дозволено працювати 
на такому обладнанні.

РН20. Уміння здійснювати технічне обслуговування та ремонт обладнання 
електричних систем, розподільних щитів, електромоторів та генераторів та 
електричних систем і обладнання постійного струму.

РН21. Уміння виявляти несправності в електричних ланцюгах, встановлювати 
місця несправностей та застосовувати заходи щодо запобігання 
ушкоджень.

РН22. Знання конструкції та принципу роботи електричного контрольно- 
вимірювального обладнання.

РН23. Знання принципів функціонування і здійснювати робочі випробування 
системи спостереження; приладів автоматичного управління; захисних 
приладів. Уміння інтерпретувати електричні та прості електронні схеми.

РН24. Уміння створювати бази даних, використовувати Інтернет - ресурси, 
застосовувати інформаційні технології.
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РН25. Знання характеристик, властивостей та обмежень матеріалів і процесів, що 
використовуються під час побудови й ремонту суден та обладнання та 
суднових систем. Властивості й параметри, які враховуються під час 
виготовлення та ремонту систем і компонентів.

РН26. Знання та розуміння методів виконання аварійних або тимчасових 
ремонтних робіт та заходів безпеки, які необхідно приймати для 
забезпечення безпечного робочого середовища, а також для використання 
ручних інструментів, верстатів та вимірювальних інструментів.

РН27. Уміння використовувати ручні інструменти, верстати та вимірювальні 
пристрої. Використання різних ізоляційних матеріалів та упаковки.

РН28. Знання заходів безпеки, які необхідно приймати для ремонту та технічного 
обслуговування, зокрема безпечну ізоляцію суднових механізмів та 
обладнання, що вимагається до того, як персоналу дозволено працювати з 
такими механізмами або обладнанням.

РН29. Належні початкові знання та навички роботи з механізмами.
РНЗО. Здатність здійснювати технічне обслуговування та ремонт, зокрема, 

розбирання, налаштування та збирання механізмів і обладнання.
РН31. Уміння використовувати належні спеціалізовані інструменти та 

вимірювальні пристрої. Читання креслень і довідників, що відносяться до 
механізмів. Читання схем трубопроводів, гідравлічних і пневматичних 
систем.

РН32. Знання проектних характеристик та вибір матеріалів, які 
використовуються під час виготовлення обладнання.

РНЗЗ. Знання заходів застереження, яких необхідно вживати для запобігання 
забрудненню морського середовища. Заходи з боротьби із забрудненнями 
та все обладнання, яке цього стосується. Важливість запобіжних заходів 
для захисту морського середовища.

РН34. Робоче знання та застосування інформації про остійність, посадку та 
напруження; діаграм та пристроїв для розрахунку напружень корпусу.

РН35. Розуміння основ водонепроникності; розуміння основних заходів, яких 
необхідно вживати у випадку часткової втрати плавучості у 
непошкодженому стані.

РН36. Загальне знання основних конструктивних елементів судна та правильних 
назв їхніх різних частин.

РН37. Знання видів та хімічного походження загоряння, знання систем 
пожежогасіння.
Знання дій, яких необхідно вживати у випадку пожежі, зокрема пожежі 
паливних систем; уміння організовувати навчання з боротьби з пожежею.

РН38. Вміння організовувати навчання із залишення судна та вміння поводитися 
з рятувальними шлюпками, рятувальними плотами та черговими 
шлюпками, пристроями та засобами для їхнього спуску на воду, а також 
користуватися обладнанням для них, зокрема радіообладнанням 
рятувальних засобів, супутниковими АРБ, пошуковими та рятувальними 
транспондерами, гідрокостюмами й термозахисними засобами.
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РН39. Навички практичного 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.

РН40. Знання способів особистого виживання. Знання прийомів елементарної 
першої допомоги. Знання особистої безпеки та громадських обов'язків.

РН41. Знання способів запобігання пожежі та вміння боротися з вогнем і гасити 
пожежі.

РН42. Початкове робоче знання відповідних конвенцій ІМО, які стосуються 
безпеки людського життя на морі та охорони морського середовища.

РН43. Робоче знання питань управління персоналом судна та його підготовки. 
Знання відповідних міжнародних морських конвенцій та рекомендацій, а 
також національного законодавства. Уміння використовувати методи 
управління задачами та робочим навантаженням.

РН44. Знання методів ефективного управління ресурсами і вміння їх 
застосовувати.

РН45. 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:
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- цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки 25 кредитів 
ЄКТС;

- цикл математичної та природничо-наукової підготовки 36 кредитів 
ЄКТС;

- цикл професійної та практичної підготовки 74 кредити ЄКТС;
Обсяг вибіркових компонентів освітньої програми -  45 кредитів ЄКТС, з

них:
- цикл професійної та практичної підготовки 45 кредитів ЄКТС.

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 Обов’язкові компоненти освітньої програми

Обсяг у 
кредитах 

ЄКТС
1.1.1 Історія України 2
1.1.2 Українська мова (за професійним спрямуванням) 2
1.1.3 Основи філософських знань (філософія, релігієзнавство) 2
1.1.4 Соціологія 2
1.1.5 Основи правознавства 2
1.1.6 Основи економічної теорії 2
1.1.7 Культурологія 2
1.1.8 Англійська мова ( за професійним спрямуванням) 6
1.1.9 Фізичне виховання 5
1.2.1 Вища математика 3
1.2.2 Фізика 3

1.2.3 Технічна механіка (Теоретична механіка, Опір матеріалів, 
Деталі машин) 5

1.2 4 Нарисна геометрія та інженерна графіка 3
1.2 5 Основи технічної термодинаміки та теплопередачі 3
1.2 6 Основи гідромеханіки 2
1.2.7 Основи екології 2
1.2.8 Електротехніка та основи електроніки 5
1.2. 9 Теорія, будова судна та рушії 3
1.2.10 Технологія матеріалів 2
1.2.11 Основи автоматики 2
1.2.12 Інформатика 3
1.3.1 Безпека життєдіяльності 5
1.3.2 Суднові дизельні установки 7
1.3.3 Суднові допоміжні механізми, устрої та системи 7

І
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1.3.4 Суднові котельні установки 3
1.3.5 Автоматизація суднових енергетичних установок 3
1.3.6 Електрообладнання суден 8
1.3.7 Основи охорони праці 2
1.3.8 Охорона праці в галузі 2
1.3.9 Менеджмент морських ресурсів 2
1.3.10 Охоронні заходи на судні 2
1.3.11 Суднова енергетика 2
1.3.12 Суднові вантажні і палубні механізми 2
1.3.13 Технологія використання робочих речовин 2
1.3.14 Нормативні морські документи 2
1.3.15 Суднові турбінні установки 2
1.3.16 Технічне обслуговування і ремонт суднових технічних засобів 2

1.3.17 Технічна експлуатація суднових технічних засобів та безпечне 
несення вахти 3

1.3.18 Суднова холодильна техніка 2
1.3.19 Технічна хімія 2
1.3.20 Метрологія, стандартизація, системи якості 2
1.3.21 Професійна англійська мова 3
1.3.22 Практична підготовка (технологічна, плавальна) 9

Вибіркові компоненти освітньої програми
2.3.1 Історія морського судноплавства 2
2.3.2 Практична підготовка (плавальна практика) 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.
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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

- «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-УІ/1-1, А-УІ/1-2, А-УІ/1-З А-УІ/1 та А-УІ/1-4)) згідно 
рекомендаціям типових (модельних) курсів Міжнародної морської організації 
(ІМО) № 1.19, 1.20, 1.13, 1.21.

- «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.

- «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/З 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.

- «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.

- «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
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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)

Матриця забезпечення програмних результатів навчання 
відповідними компонентами освітньої програми

(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.
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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 навчально- 
методичне 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 
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 санітарно- 
гігієнічних 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;

- процесів термічної обробки матеріалів, властивостей та мікроструктури 
матеріалів й методів по з’єднанню матеріалів;

- 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 високого тиску;

- термодинамічних і теплових процесів та особливостей потоку рідини та 
робочих речовин, що використовуються на судні;
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- устрою та роботи суднового допоміжного обладнання та їх систем 
(суднового холодильного обладнання, систем кондиціювання повітря, 
хладонових компресорів, суднових стернових машин та насосів та інше);

- електричних машин, основ електроприводу, перетворювальної техніки, 
мікроконтролерного управління та моделювання електромеханічних систем;

- майстерні, які призначені для отримання навичок з механічної обробки 
металів, зварювання і наплавлення металевих матеріалів та проведення 
слюсарних 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 фірми ТКА1У8А8 тип - ЕК84000;
- автоматизованих електроенергетичних процесів і алгоритмів управління 

суднової електростанції, а також для отримання практичних навиків по 
оперативному управлінню електроенергетичною установкою;

- безпечного управління судновою енергетичною установкою з 
використанням повномасштабних тренажерів машинного відділення: фірми 
Коп§зЬег§ з головним двигуном ^агізіїа КТ-РІех, НАУЕЫ Е88-3 фірми НАЕ та 
фірми Коп§зЬег§ -  Піезеїзіт;

- 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)

Загальні компетентності (ЗК)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Історія України + + + +
Українська мова (запрофесійним спрямуванням) + +
Основи філософських знань (філософія, релігієзнавство) + + + + +
Соціологія + + + + +
Основи правознавства + +
Основи економічної теорії +
Культурологія + + +
Англійська мова (запрофесійним спрямуванням) + +
Фізичне виховання +
Вища математика +
Фізика +
Технічна механіка (Теоретична механіка, 
Опір матеріалів, Деталі машин)

+

Нарисна геометрія та інженерна графіка +
Основи технічної термодинаміки та теплопередачі +
Основи гідромеханіки +
Основи екології +
Електротехніка та основи електроніки +
Теорія, будова судна та рушії
Технологія матеріалів
Основи автоматики
Інформатика +
Безпека життєдіяльності + + +
Суднові дизельні установки
Суднові допоміжні механізми, устрої та системи
Суднові котельні установки
Автоматизація суднових енергетичних установок
Електрообладнання суден
Основи охорони праці +
Охорона праці в галузі +
Менеджмент морських ресурсів + + + + + + + + +
Охоронні заходи на судні + +
Суднова енергетика
Суднові турбінні установки
Суднові вантажні і палубні механізми
Технічне обслуговування і ремонт суднових технічних 
засобів

+

Технічна експлуатація суднових технічних засобів та 
безпечне несення вахти

+ + + + + + +

Технологія використання робочих речовин
Нормативні морські документи +
Технічна хімія
Суднова холодильна техніка
Історія морського судноплавства +
Метрологія, стандартизація, системи якості
Професійна англійська мова + +
Практична підготовка + + + + + + + + + + + + +
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Додаток 1
Матриця відповідності компонентів освітньої програми компетентностям

випускника (продовження)

Назва компонентів освітньої програми 
(навчальних дисциплін, практик тощо)

Загальнофахові компетентності (ЗФК)
1 2 3 4 5 6 7 8

Історія України
Українська мова ( за професійним спрямуванням)
Основи філософських знань (філософія, 
релігієзнавство)
Соціологія
Основи правознавства
Основи економічної теорії
Культурологія
Англійська мова (за професійним спрямуванням)
Фізичне виховання
Вища математика
Фізика
Технічна механіка (Теоретична механіка, 
Опір матеріалів, Деталі машин)
Нарисна геометрія та інженерна графіка
Основи технічної термодинаміки та 
теплопередачі
Основи гідромеханіки
Основи екології + +
Електротехніка та основи електроніки
Теорія, будова судна та рушії
Технологія матеріалів
Основи автоматики +

Безпека життєдіяльності + + + +
Суднові дизельні установки
Суднові допоміжні механізми, устрої та системи + +
Суднові котельні установки
Автоматизація суднових енергетичних установок +
Електрообладнання суден +
Основи охорони праці +
Охорона праці в галузі +
Менеджмент морських ресурсів + +
Охоронні заходи на судні + +
Інформатика

Суднові турбінні установки
Суднові вантажні і палубні механізми
Технічне обслуговування і ремонт суднових 
технічних засобів
Технічна експлуатація суднових технічних засобів 
та безпечне несення вахти

+ + + + +

Технологія використання робочих речовин
Нормативні морські документи + +
Технічна хімія +

Суднова холодильна техніка
Суднова енергетика
Метрологія, стандартизація, системи якості

Професійна англійська мова
Історія морського судноплавства
Практична підготовка + + + + + + + +
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Додаток 1
Матриця відповідності компонентів освітньої програми компетентностям

випускника (продовження)

Назва компонентів освітньої програми (навчальних 
дисциплін, практик тощо)

Спеціальні (фахові) компетентності (СК)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Історія України
Українська мова (запрофесійним спрямуванням)
Основи філософських знань (філософія, 
релігієзнавство)
Соціологія
Основи правознавства
Основи економічної теорії
Культурологія
Англійська мова (за професійним спрямуванням)
Фізичне виховання
Вища математика + +
Фізика + + +
Технічна механіка (Теоретична механіка, 
Опір матеріалів,
Деталі машин)

+ + + +

Нарисна геометрія та інженерна графіка + +
Основи технічної термодинаміки та теплопередачі + +
Основи гідромеханіки + + +
Основи екології
Електротехніка та основи електроніки + + +
Теорія, будова судна та рушії +
Технологія матеріалів + +
Основи автоматики + +

Безпека життєдіяльності
Суднові дизельні установки +
Суднові допоміжні механізми, устрої та системи + + + +
Суднові котельні установки +
Автоматизація суднових енергетичних установок + +
Електрообладнання суден + +
Основи охорони праці + + + +
Охорона праці в галузі + + + +
Менеджмент морських ресурсів + +
Охоронні заходи на судні
Інформатика

Суднові турбінні установки +
Суднові вантажні і палубні механізми +
Технічне обслуговування і ремонт суднових 
технічних засобів

+ + +

Технічна експлуатація суднових технічних засобів 
та безпечне несення вахти

+ + + +

Технологія використання робочих речовин + +
Нормативні морські документи
Технічна хімія +

Суднова холодильна техніка +
Суднова енергетика +
Історія морського судноплавства
Метрологія, стандартизація, системи якості + + +

Професійна англійська мова
Практична підготовка + + + + + + + + +
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Додаток 2

Матриця забезпечення програмних результатів навчання відповідними компонентами освітньої програми

Назва компонентів освітньої 
програми (навчальних 

дисциплін, практик тощо)

Програмні результати навчання (РН)

- СЧ СН "З" чт чо Г" оо 04 О сч сн 44 40 г- оо 04 осч <4 счсч отсч "З"сч чтсч 40сч сч оосч 04сч осо сн счсо СОсо ’Ч-сн чтсо 40со Г"СП ооСП 04СП о сч СП ТІ- чт

Історія України +

Українська мова ( за 
професійним спрямуванням)

+

Основи філософських знань 
(філософія, релігієзнавство)

+

Соціологія +

Основи правознавства +

Основи економічної теорії +

Культурологія +

Англійська мова ( за 
професійним спрямуванням)

+

Фізичне виховання +

Вища математика + + +

Фізика + + + + +

Технічна механіка 
(Теоретична механіка, 
Опір матеріалів, 
Деталі машин)

+ + + +

Нарисна геометрія та 
інженерна графіка

+ +

Основи технічної 
термодинаміки та 
теплопередачі

+ +

Основи гідромеханіки + +
Основи екології + +

Електротехніка та основи 
електроніки

+ + + + + + +

Теорія, будова судна та рушії + + +

Технологія матеріалів + + + +

Основи автоматики + + + +
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Назва компонентів освітньої 
програми (навчальних 

дисциплін, практик тощо)
- СЧ со «О чо г~~ оо 0 4 о - сч СО •о ■о Г" оо Оч о

СЧ сч
оч
сч

со
СЧ СЧ

со
СЧ

4 0
СЧ

г-
сч

оо
СЧ

0 4
СЧ

о
СО со

СЧ
со

СО
СО

■'З-
СО

•о
со

4 0
СО

Г"
СО

оо
СО

0 4
со

о ■'З- СЧ
тТ

СОтт •о- со

Безпека життєдіяльності + + + + + + +

Суднові дизельні установки + + + +
Суднові допоміжні 
механізми, устрої та системи

+ + + + + + + + + + + + +

Суднові котельні установки + +
Автоматизація суднових 
енергетичних установок

+ +
+ + +

+ + +

Електрообладнання суден + + + + + + + +

Основи охорони праці + + + + + +

Охорона праці в галузі + + + + + +

Менеджмент морських 
ресурсів

+ +
+ +

Охоронні заходи на судні + + + +

Інформатика + +

Суднові турбінні установки +

Суднові вантажні і палубні 
механізми

+

Технічне обслуговування і 
ремонт суднових технічних 
засобів

+ + + + + + + + + + +

Технічна експлуатація 
суднових технічних засобів 
та безпечне несення вахти

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Технологія використання 
робочих речовин

+ + +

Нормативні морські 
документи

+

Технічна хімія + + +

Суднова холодильна техніка + +

Суднова енергетика +

Історія морського 
судноплавства

+

Метрологія, стандартизація, 
системи якості

+ + + +

Професійна англійська мова +

Практична підготовка + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
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Додаток З
Послідовність вивчення компонентів освітньої програми

№
з/п

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, практики, інше) Кредити
єктс

1 семестр
1.2.4 Нарисна геометрія та інженерна графіка / Оезсгірїіуе Оеотеігу апё Еп§іпеегіп§ 

ОгарЬісз
1

Всього 1
2 семестр

1.2.4 Нарисна геометрія та інженерна графіка / Оезсгірііуе Оеотеігу апсі Еп§іпеегіп§ 
ОгарЬісз

2

1.3.22 Практична підготовка (технологічна, плавальна) / РкастіСАЬ Тяаіуіксі 
(ТЕСНЫ0Ш01САТ, ЗніРВОАКП)

4

Всього 6
3 семестр

1.1.1 Історія України / Нізіогу оРІЛсгаіпе 2

1.1.2 Українська мова (за професійним спрямуванням) / ІІкгаіпіап Ьап§иа§е 
(ргоРеззіопаї сіігесііоп)

2

1.1.5 Основи правознавства / Вазісз оР ІигізргиЬепсе 2

1.1.8 Англійська мова (за професійним спрямуванням) / Еп§1ізЬ Ьап§иа§е (ргоРеззіопаї 
сЬгесІіоп)

2

1.1.9 Фізичне виховання / РЬузісаІ Тгаіпіп§ 2
1.2.1 Вища математика / Ні§Ьег МаїЬетайсз 2

1.2.3
Технічна механіка (Теоретична механіка, Опір матеріалів,
Деталі машин) / ТЕС Н Ы Ю А Ь М Е С Н А Ь ІІС З (Т Н Е О К Е Т ЇС А І. М Е С Н А М ІС З, б Т Р Е ІЧ О Т Н  О Р  

М А Т Е Ш А Ь З

2

1.2.5 Основи технічної термодинаміки та теплопередачі / В а з і с з  О Р Т е с н е п с л ь  

Т Н Е К М О С У Т Ч А М ІС З АІУО Н Е А Т  ТКАІ^ІЗМ ІЗЗІОТУ
2

1.2.10 Технологія матеріалів / МатекіаіЗ Тесныоюоу 2
1.2.12 Інформатика / іироішатісз 2
1.3.19 Технічна хімія / Теснімісаі. Снемізтку 2
2.3.1 Історія морського судноплавства 2

Всього 24
4 семестр

1.1.6 Основи економічної теорії / Вазісз оР Есопотіс ТЬеогу 2
1.1.7 Культурологія / СиЬигаІ Зіисііез 2

1.1.8 Англійська мова (за професійним спрямуванням) / Еп§1ізЬ Ьап§иа§е 
(ргоРеззіопаї йігесііоп)

2

1.1.9 Фізичне виховання / РЬузісаІ Тгаіпіп§ 2
1.2.1 Вища математика / Ні§Ьег МаїЬетаїісз 1
1.2.2 Фізика / РЬузісз 3

1.2.3 Технічна механіка (Теоретична механіка, Опір матеріалів,
Деталі машин) / ТесЬпісаІ МесЬапісз (ТЬеогеїісаІ МесЬапісз, 8ігеп§іЬ оРМаїегіаІз

3

1.2.5 Основи технічної термодинаміки та теплопередачі / Вазісз оґ ТесЬпісаІ 
ТЬегтосІупатісз апсі Неаї Тгапзтіззіоп

1

1.2.6 Основи гідромеханіки / В а з і с з  о р  Н у о я о м е с н а м с з 2
1.2.7 Основи екології / Вазісз оР Есо1о§у 2
1.2.8 Електротехніка та основи електроніки / Е ь е с т к л с а ь  Е м о г ы е е я г м о  а и э  В а з і с з  о р  

Е ь е с т я о е и с з

2
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1.2.12 Інформатика / Іпґогтаіісз 1

1.3.20 Метрологія, стандартизація, системи якості / МЕТКОШОУ, 
8ТАМБАМ)І2АТКЖ, С^АБІТУ 8У8ТЕМ

2

1.3.22 Практична підготовка (технологічна, плавальна) / Рнастісаь Тяаінікс 
(Тесньюьооісаь, Знірвоаіш)

9

Всього 34
5 семестр

1.1.3 Основи філософських знань (філософія, релігієзнавство) / Вазісз оґ 
РЕіІозорЬісаІ Кпо\у1єс1§є (РЬіІозорЕу, 8йіс1у оґ Ке1і§іопз)

2

1.1.8 Англійська мова (за професійним спрямуванням) / Еп§1ізЬ Бап§иа§е 
(ргоґеззіопаї йігесііоп)

2

1.1.9 Фізичне виховання / РЬузісаІ Тгаіпіп§ 1
1.2.8 Електротехніка та основи електроніки / Еіесігісаі Еп§іпеегіп§ апб Вазісз оґ 

Еіесігопісз
3

1.2.9 Теорія, будова судна та рушії / Тнеону, Ссжзтїшстіоі ор 8нір аічго Експмез 3
1.3.1 Безпека життєдіяльності / БіГе 8а(еїу 3
1.3.2 Суднові дизельні установки / 8НІР БІЕ8ЕЕ ГЫ8ТАБЕАТКЖ8 3
1.3.3 Суднові допоміжні механізми, устрої та системи / 8НІР АІІХІБІАКУ 

МАСНІЖКУ, МЕСНА1ЧІ8М8 А Ш  8У8ТЕМ8
3

1.3.4 Суднові котельні установки / 8НІР ВОІБЕК8 3
1.3.6 Електрообладнання суден / ЕБЕСТИСБ ОЕ 8НІР8 3
1.3.7 Основи охорони праці / ВА8ІС8 ОР БАВОК РК.ОТЕСТКЖ 2
1.3.11 Суднова енергетика / 8нір Рохуен Рцаит 2

Всього ЗО
6 семестр

1.1.4 Соціологія / 8осіо1о§у 2
1.2.11 Основи автоматики / Вазісз ор Аіломатоім 2
1.3.1 Безпека життєдіяльності / Біі'е Заґеїу 2
1.3.2 Суднові дизельні установки / 8Ыр Оіезеї Іпзїаііаиопз 2

1.3.3 Суднові допоміжні механізми, устрої та системи / 8Ыр Аихіїіагу МасЬіпегу, 
МесЬапізтз апб Бузїетз

2

1.3.6 Електрообладнання суден / Еіесігісз оґ 81іірз 2
1.3.9 Менеджмент морських ресурсів / Мапа§етепї оґМагіпе Кезоигсез 2
1.3.10 Охоронні заходи на судні / БесигПу Меазигез оп Воагб 2
1.3.12 Суднові вантажні і палубні механізми / 8нір Саноо а ш  Оеск Меснардзмз 2

1.3.13 Технологія використання робочих речовин / Тесреуошоу ор \Уоккгыо 
Матеніаьз і і з ж

2

1.3.14 Нормативні морські документи / Маніж Кесоцатону Восімемтз 2
1.3.21 Професійна англійська мова / РгоГеззіопаї Еп§1ізЕ 2

Всього 24
7 семестр

1.3.11 Практична підготовка (технологічна, плавальна) / Р н а с т іс а ь  Т напчгыо 
(ТЕСНЫОЬООЮАЬ, БНІРВОАНБ)

39

Всього 39
8 семестр

1.3.2
Суднові дизельні установки / 8Ыр Біезеї Іпзіаііайопз 2
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1.3.3 Суднові допоміжні механізми, устрої та системи / 8Ьір Аихіїіагу МасЫпегу, 
МесЬапізтз апсі Зузіетз

2

1.3.5 Автоматизація суднових енергетичних установок / Ацтоматюы ор 8нір Ро\уея 
Рьаытз

3

1.3.6 Електрообладнання суден / Еіесігісз оґ 8Ырз 3
1.3.8 Охорона праці в галузі / Ьавоя Ркотестісж ік: Тяакзроят імхізтяу 2

1.3.15 Суднові турбінні установки / 8нір ТиявгыЕ Шзташаткжз 2

1.3.16 Технічне обслуговування і ремонт суднових технічних засобів / Магмтеиамсе 
АКТО К.ЕРА1Я ОР 8НІР ТЕСРПМІСАЬ ЕдШРМЕЫТ

2

1.3.17
Технічна експлуатація суднових технічних засобів та безпечне несення вахти / 
ТЕСНМСАЬ ЕXР̂ ОIТАТIОN ОР МАЯШЕ ТЕСРГМІСАЬ ЕдіЛРМЕМТ АN  ̂8аре
ХУатснкееріімс

3

1.3.18 Суднова холодильна техніка / 8нір КЕРЯIОЕЯАТIОN Меснаиізмз 2
1.3.21 Професійна англійська мова / Ргоїеззіопаї Еп§1ізЬ 1

Всього 22
Всього за термін навчання 180
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Додаток 4

Реєстрація моніторингу освітньої програми

(назва освітньої програми)

Періоди проведення 
моніторингу

Розгляд цикловою 
комісією 

(протокол № 
від« » 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


