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Підготовка фахівців цієї спеціальності

передбачає отримання професійних навичок,

що включають знання і вміння з монтажу,

проектування, ремонту,

обслуговування, автоматизації суднових

енергетичних установок та їх складових:

двигунів внутрішнього згоряння, турбін,

парогенераторів, допоміжних машин,

механізмів та систем.

Після закінчення коледжу випускники

отримують освітньо-професійний ступінь -

фаховий молодший бакалавр.

За бажанням під час навчання мають змогу

отримати робітничу кваліфікацію

газоелектрозварника 2-3 розряду та матроса,

моториста 2 класу.

Освітньо-професійний ступень – фаховий

молодший бакалавр.

Термін здобуття освіти:

на базі 9 класів (денна форма) – 3 р. 10 м.



Підготовка фахівців здійснюється із застосуванням

сучасних форм і методів навчання.

За час навчання здобувачі освіти проходять

навчально-виробничу практику в лабораторіях і

майстернях коледжу, а також коледж має практичні

бази на суднобудівних, судноремонтних

підприємствах, таких як Нібулон та Артіль, на яких

здійснюється закріплення здобутих під час навчання

знань та вмінь, і практичних навичок.

Фахівці з цієї спеціальності можуть працювати

механіками дільниці, технологами, конструкторами,

контрольними майстрами. Випускники цієї

спеціальності можуть продовжити навчання у вищих

навчальних закладах для здобуття вищої освіти.

Механіків суднових із задоволенням приймають на

роботу не тільки на судно-будівні, проектно-

конструкторські, ремонтно-обслуговуючі

підприємства , на яких проектують, будують,

ремонтують, обслуговують суднові машини,

механізми та системи, а й на ті, де є потреба в

ремонті, обслуговуванні двигунів, холодильних

установок, компресорів.



ЗДОБУВАЧІ ОСВІТИ ВИВЧАТИМУТЬ НАСТУПНІ ФАХОВІ ДИСЦИПЛІНИ:

 «Суднові двигуни внутрішнього згоряння»;

 «Основи термодинаміки, теплотехніки та

гідрогазо-динаміки»;

 «Технічна механіка»;

 «Технологія монтажу та ремонту СЕУ»;

 «Загальна будова суден»;

 «Основи проектування СЕУ»;

 «Суднові допоміжні механізми та системи »;

 «Суднові турбіни та парогенератори»;

 «Автоматика регулювання СЕУ»

 «Охорона праці »;

 «Технічне нормування»;

 «Основи стандартизації та якість продукції»;

 «Економіка в галузі»;

 «Технологія металів та конструкційні матеріали».



ШАНОВНІ АБІТУРІЄНТИ ТА БАТЬКИ!

Успішне закінчення коледжу за спеціальністю

135 «Суднобудування» за освітньо-професійною програмою

«Монтаж, проектування та обслуговування суднових машин, механізмів

та систем»

гарантує:

- високий рівень підготовки фахівця;

- диплом фахового молодшого бакалавра;

- сприяння працевлаштуванню;

- можливість продовжити здобуття освіти за спорідненою 

спеціальністю в закладах вищої освіти України за скороченим терміном 

здобуття освіти.
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