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«МОРСЬКИЙ ТА ВНУТРІШНІЙ ВОДНИЙ 

ТРАНСПОРТ» 

Миколаївський політехнічний фаховий коледж

Циклова комісія електромеханічних дисциплін



 «Експлуатація електрообладнання та автоматики суден»;

 «Експлуатація суднових енергетичних установок».  
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ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН ГОТУЄ ФАХІВЦІВ ЗА ДВОМА 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИМИ ПРОГРАМАМИ: 
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Кваліфікація – електромеханік судновий;

Освітньо-професійний ступень – фаховий

молодший бакалавр.

Термін здобуття освіти:

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

Даний напрямок навчання є достатньо перспективним

на сучасному ринку праці. Програма передбачає собою

підготовку нових фахівців, які зможуть повноцінно

забезпечити експлуатацію електрообладнання і

автоматики, що використовуються на різних видах

суден: морських, рибопромислових, річкових,

спеціалізованих, і навіть на кораблях військового та

оборонного призначення.

Основні завдання випускників будуть полягати в

управлінні складним технічним обладнанням, що

забезпечує повну працездатність

електрообладнання та автоматики судна. На

фахівців даного напрямку лягає величезна

відповідальність, адже вони відповідають не тільки

за загальний стан роботи даного обладнання, але

так само і за життя всього екіпажу.

Тому, фахівець повинен забезпечити роботу

суднового електрообладнання в експлуатаційному і

аварійному режимах роботи, вміти проводити

контроль, діагностику техніки, з метою виявлення

несправностей. Виконувати її поточний ремонт.



Випускники коледжу мають можливість працювати на

всіх видах морських та річкових суден. Знання та

навички, здобуті під час навчання, допоможуть їм

працювати на будь-яких сучасних суднових

транспортних засобах. Перед випускниками

відкриваються широкі можливості у працевлаштуванні

та подальшому професійному зростанні в вітчизняних і

закордонних судноплавних компаніях.

Коледж має практичні бази, на яких здійснюється

закріплення здобутих під час навчання знань та

вмінь, і практичних навичок.

Підготовка фахівців здійснюється із застосуванням 

сучасних форм і методів навчання.

За час навчання здобувачі освіти проходять навчально-

виробничу практику в лабораторіях і майстернях 

коледжу та плавальну практику на навчально-

тренувальному судні «Буревісник». 



ЗДОБУВАЧІ ОСВІТИ ВИВЧАТИМУТЬ НАСТУПНІ ФАХОВІ 

ДИСЦИПЛІНИ:
 «Основи теорії електропривода та суднові

автоматизовані електроприводи»;

 «Експлуатація суднового високовольтного

електрообладнання»;

 «Суднові автоматизовані електроенергетичні

системи та системи управління

електроенергетичними і енергетичними

установками»;

 «Менеджмент морських ресурсів»;

 «Автоматизовані гребні установки»;

 «Суднові вимірювальні прилади та системи»;

 «Комп'ютерні системи і мережі управління

судновими технічними засобами»;

 «Комплексна автоматизація суднових технічних

засобів»;

 «Технічна експлуатація, обслуговування,

діагностика та ремонт електрообладнання та

автоматики суден»;

 «Суднові системи зв'язку, навігації та

керування».

 «Основи теорії, устрою суден та рушіїв»;

 «Охорона праці в галузі та охоронні заходи на судні»;

 «Основи електроніки, схемотехніки, силової

електроніки та перетворювальної техніки»;

 «Основи автоматики»;

 «Суднові електричні машини та апарати»;
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Судновий механік - це одна із самих сучасних

спеціальностей на флоті.

Суднові механіки слідкують за справністю

енергетичного обладнання на судні, проводять

його обслуговування, виконують необхідні

ремонтні роботи та діагностику порушень

роботи устаткування.

Для здобуття цих навичок здобувачі освіти

виконують в коледжі лабораторні і практичні

роботи в відповідних аудиторіях та

лабораторіях а також у машинному відділенні

навчально-тренажерного судна "Буревісник".



Плавальну практику здобувачі освіти

проходять на суднах в морських та річкових портах.

Крім того, коледж має для цих цілей навчально-

тренувальне судно «Буревістник»

Ця спеціальність потребує від фахівців

витривалості, стресостійкості, тому що багато часу

проводиться на суднах далекого плавання.

Наші випускники мають широкі можливості

подальшого працевлаштування та навчання у вишах,

морських академіях країни.



ЗДОБУВАЧІ ОСВІТИ ВИВЧАТИМУТЬ НАСТУПНІ ФАХОВІ ДИСЦИПЛІНИ:

 «Теорія, будова суден та рушії»;

 «Основи технічної термодинаміки, теплопередачі та

гідромеханіки»;

 «Електротехніка та основи електроніки»;

 «Електрообладнання суден»;

 «Технічна механіка»;

 «Технологія матеріалів»;

 «Суднові дизельні установки»;

 «Суднові котельні та турбінні установки»;

 «Технічна експлуатація суднових технічних

засобів»;

 «Суднові устрої та системи»;

 «Основи охорони праці та охороні заходи на судні»;

 «Безпечнне несення вахти»;

 «Ремонт суднових технічних засобів»;

 «Економіка морської індустрії та нормативні

морські документи»;

 «Основи автоматики та автоматизація суднових

енергетичних установок».



ШАНОВНІ АБІТУРІЄНТИ ТА БАТЬКИ!

Успішне закінчення коледжу за спеціальністю

271 «Морський та внутрішній водний транспорт» за освітньо-

професійними програмами «Експлуатація електрообладнання та

автоматики суден» та «Експлуатація суднових енергетичних установок»

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.



КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

м. Миколаїв, Україна

вул. Нікольська, 11

тел.: +38 093 183 82 18

+38 (0512) 37-95-51

+38 (0512) 37-93-79 – Приймальна комісія 

Е-mail:

http://mpk.mk.ua


