
ПРОФІЛЬ 

Освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста 

«Експлуатація засобів механізації та автоматизації перевантажувальних робіт» 

 

Загальна інформація 

Повна назва закладу вищої 

освіти та структурного 

підрозділу 

Морехідне училище ім.О.І.Маринеска НУ «Одеська 

морська академія» 

Повна назва кваліфікації Освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший 

спеціаліст», спеціальність «Галузеве 

машинобудування», спеціалізація «Експлуатація 

засобів механізації та автоматизації 

перевантажувальних робіт» 

Офіційна назва освітньої 

програми 

Освітньо-професійна програма підготовки молодшого 

спеціаліста «Експлуатація засобів механізації та 

автоматизації перевантажувальних робіт» 

Тип диплому та обсяг освітньої 

програми 

Тип диплому – одиничний 

Обсяг навчального навантаження за програмою: 

- 180 кредитів ЄКТС (на базі повної загальної 

середньої освіти) з офіційною тривалістю освітньої 

програми - 3 роки за денною та 3 роки за заочною 

формою навчання 

Акредитація Акредитована 

Рівень / цикл 5 рівень Національної рамки кваліфікацій / Фахова 

передвища освіта 

Передумови Набути результати навчання за освітньою програмою 

можуть особи, які здобули повну загальну середню 

освіту 

Мова(и) викладання Українська та робочі мови Міжнародної морської 

організації 

А Мета програми 

 Набуття здобувачами вищої освіти знань, розумінь, умінь та інших 

компетентностей, необхідних для: зайняття посад служби механізації портів; 

роботи на підприємствах, установах та організаціях, що забезпечують 

експлуатацію, ремонт, монтаж перевантажувальної техніки; продовження 

навчання на першому рівні вищої освіти. 

В Характеристика програми 

1 Предметна область Об’єкти діяльності: морські та річкові порти, 

підприємства, установи та організації, що 

забезпечують експлуатацію, ремонт, монтаж 

перевантажувальної техніки, судна та плавбази; методи 

та системи забезпечення безпеки механізації та 

автоматизації перевантажувальних робіт. 

Об’єкти вивчення: методи експлуатації засобів 

механізації та автоматизації перевантажувальних 

робіт; способи обробки, розміщення та безпечного 

перевезення вантажів; організація роботи служби 

механізації та піклування про людей на підприємстві. 

2 Орієнтація освітньої 

програми 

Прикладна. Програма спрямована на здобуття знань, 

умінь, навичок та досвіду з експлуатації засобів 

механізації та автоматизації перевантажувальних робіт, 

обробки та розміщення вантажів; управління 



процесами механізації та автоматизації 

перевантажувальних робіт та піклування про людей на 

підприємстві. 

3 Основний фокус 

освітньої програми та 

спеціалізації 

Експлуатація засобів механізації та автоматизації 

перевантажувальних робіт. 

4 Особливості та 

відмінності 

Підготовка здобувачів вищої освіти з освітнім 

ступенем «молодший спеціаліст» за спеціалізацією 

«Експлуатація засобів механізації та автоматизації 

перевантажувальних робіт» передбачає: 

- виконання вимог Правил технічної експлуатації 

підйомно-транспортного устаткування морських 

портів; робочої технологічної документації (за 

належністю); Правил технічної експлуатації портових 

гідротехнічних споруд; Правил безпеки праці в 

морських портах; Правил безпечної експлуатації 

електроустановок споживачів; Правил улаштування 

електроустановок, електрообладнання спеціальних 

установок; Закону України від 18.01.2001 р. №2245-ІІІ 

«Про об’єкти підвищеної небезпеки». 

С Працевлаштування та подальше навчання 

1 Працевлаштування Освітня програма спрямована на працевлаштування 

випускників на підприємствах річкового та морського 

транспорту на посадах, які визначені класифікатором 

професій ДК 003:2010 та довідником кваліфікаційних 

характеристик професій працівників Випуск 67 

«Водний транспорт» та пов’язані з експлуатацією 

засобів механізації та автоматизації 

перевантажувальних робіт. 

2 Подальше навчання Доступ до навчання на першому рівні вищої освіти 

D Викладання та оцінювання 

1 Підходи до викладання 

та 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 та інше); 

- практична підготовка; 

- контрольні заходи. 

2 Форми оцінювання Форми викладання та оцінювання за окремими 

навчальними дисциплінами визначаються в робочих 

програмах навчальних дисциплін. 

3 Форми атестації Форми атестації з: 

- навчальних дисциплін – екзамен, залік; 

- практичної підготовки – залік. 

Підсумкова атестація здійснюється у формі захисту 

дипломного проекту. 

Е Програмні компетентності 

1 Інтегральна 

компетентність 

Здатність виконувати складні спеціалізовані завдання 

та практичні проблеми у сфері експлуатації засобів 

механізації та автоматизації перевантажувальних 

робіт; способи обробки, розміщення та безпечного 

перевезення вантажів; організація роботи служби 



механізації та піклування про людей на підприємстві, 

що передбачає застосування теорій і методів наук про 

устрій підйомно-транспортних машин та їх 

електрообладнання, способи обробки, розміщення та 

безпечного перевезення вантажів, управління 

ресурсами. 

2 Загальні 

компетентності 

ЗК1 Здатність планувати та управляти часом. 

ЗК2 Здатність використовувати англійську мову у 

письмовій та усній формі, у тому числі при виконанні 

професійних обов’язків. 

ЗК3 Навички використання інформаційних і 

комунікаційних технологій. 

ЗК4 Вміння виявляти, ставити та розв’язувати 

проблеми. 

ЗК5 Здатність приймати та реалізовувати 

обґрунтовані управлінські рішення в рамках 

прийнятного ризику. 

ЗК6 Здатність працювати в команді, організовувати 

роботу колективу, у тому числі в складних і критичних 

умовах. 

ЗК7 Навички міжособистісної взаємодії. 

ЗК8 Здатність мотивувати людей та рухатися до 

спільної мети.  

ЗК9 Цінування та повага мультикультурності. 

ЗК10 Здатність працювати автономно. 

ЗК11 Навички здійснення безпечної діяльності 

(прихильність безпеці).  

ЗК12 Прагнення до збереження навколишнього 

середовища. 

ЗК13 Здатність до подальшого навчання. 

ЗК14 Здатність діяти соціально відповідально та 

свідомо. 

ЗК15. 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. 

ЗК16. Здатність зберігати та примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на 

основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

предметної області, її місця у загальній системі знань 

про природу і суспільство та у розвитку суспільства, 

техніки і технологій, використовувати різні види та 

форми рухової активності для активного відпочинку та 

ведення здорового способу життя. 

3 Загальнофахові 

компетентності 

ФК1 Здатність забезпечити протипожежну безпеку та 

уміння боротися з пожежами. 

ФК2 Здатність забезпечувати виконання вимог 

Правил охорони праці під час вантажно-

розвантажувальних робіт. 

ФК3 Здатність забезпечувати виконання вимог 

Правил експлуатації електрозахисних засобів. 



ФК4 Здатність надати першу медичну допомогу та 

здатність застосовувати засоби першої медичної 

допомоги, організовувати та керувати наданням 

медичної допомоги. 

ФК5 Здатність здійснювати нагляд та контроль за 

виконанням вимог національного та міжнародного 

законодавства в сфері мореплавства та заходів щодо 

забезпечення охорони людського життя на морі, 

охорони і захисту морського середовища. 

ФК6 Здатність забезпечувати організацію, нагляд та 

контроль щодо дотримання правил техніки безпеки, 

безпеки персоналу та техніки. 

ФК7 Здатність до проведення навчальних занять та 

тренінгів на підприємствах транспорту. 

ФК8 Здатність забезпечувати виконання вимог 

Правил безпечної експлуатації електроустановок 

споживачів. 

ФК9    Здатність забезпечувати виконання вимог 

Правил безпеки праці в морських портах. 

4 Спеціальні (фахові) 

компетентності 

CК1 Здатність здійснювати експлуатацію, 

спостереження та безпечне обслуговування 

перевантажувальних машин морських портів без 

обмеження їх типів. 

CК2 Здатність здійснювати проведення повного та 

часткового технічного освідоцтвування, яке 

складається із статичного та динамічного 

випробування. 

CК3 Здатність здійснювати технічний нагляд за 

станом перевантажувальних машин у вигляді 

періодичних та оперативних оглядів. 

CК4 Здатність здійснювати планування та 

проведення періодичних та оперативних оглядів. 

CК5 Здатність оцінювання технічного стану окремих 

деталей та вузлів машин та складання актів 

періодичних та оперативних оглядів. 

CК6 Здатність оцінювати стан стальних канатів 

проведення при необхідності їх заміни. 

CК7 Здатність здійснювати виявлення та 

встановлення причин та усунення несправностей 

механічного обладнання та приведення його в робочий 

стан. 

CК8 Здатність здійснювати виявлення та 

встановлення причин та усунення несправностей 

електричного обладнання та приведення його в 

робочий стан. 

CК9 Здатність проведення технічного 

обслуговування машин у обсязі передбаченим 

«Положенням про планово-попереджувальні ремонти 

портових кранів морських портів». 

CК10 Здатність складання ремонтної відомості. 

CК11 Здатність проведення ремонтних робіт у обсязі 

поточного ремонту, передбаченого «Положенням про 



планово-попереджувальні ремонти портових кранів 

морських портів». 

CК12 Здатність розрахунку календарного плану 

проведення технічних обслуговувань та ремонтів 

згідно графіка ремонтного циклу машин. 

CК13 Здатність здійснювати управління 

електродвигунами без обмеження їх типів. 

CК14 Здатність здійснювати експлуатацію, 

спостереження та безпечне обслуговування 

електродвигунів без обмеження їх типів. 

CК15 Здатність розв’язувати складні непередбачувані 

завдання і проблеми у сфері експлуатації засобів 

механізації та автоматизації перевантажувальних робіт. 

CК16 Здатність обґрунтовувати власну точку зору та 

висновки, використовуючи основні теорії та концепції 

у сфері експлуатації засобів механізації та 

автоматизації перевантажувальних робіт. 

CК17 Здатність до аналізу та прогнозування процесів 

та стану портових перевантажувальних машин в 

умовах неповної або обмеженої інформації. 

СК18 Здатність здійснювати експлуатацію, 

спостереження та безпечне обслуговування апаратури 

управління  та захисту електроприводів портових 

перевантажувальних машин. 

СК19 Здатність здійснювати експлуатацію, 

спостереження та безпечне обслуговування систем 

управління електроприводами портових 

перевантажувальних машин. 

СК20 Здатність здійснювати експлуатацію, 

спостереження та безпечне обслуговування 

акумуляторних батарей. 

СК21 Здатність здійснювати експлуатацію, 

спостереження та безпечне обслуговування 

вантажопідйомних електромагнитів. 

СК22 Здатність здійснювати експлуатацію, 

спостереження та безпечне обслуговування 

електричних апаратів для управління механічними 

гальмами. 

СК23 Здатність практичного використання знань з 

енергопостачання портів. 

СК24 Здатність аналізу основних показників роботи 

порту. 

СК25 Здатність володіти методами визначення 

параметрів основних елементів порту. 

СК26 Здатність оцінки технічної експлуатації споруд 

та елементів портів. 

СК27 Здатність здійснювати експлуатацію 

спеціального вимірювального обладнання. 

СК28 Здатність використовувати ручні інструменти, 

верстати та вимірювальні інструменти для 

виготовлення та ремонту деталей. 

СК29 Здатність визначати основні параметри з’єднань, 



розшифровувати умовні позначення посадок, 

призначати граничні відхилення розмірів і посадок, 

шорсткість поверхонь для забезпечення 

взаємозамінності при ремонтних роботах та його 

якості. 

СК30 Здатність читати технічні креслення. 

СК31 Здатність читати електросхеми. 

F Програмні результати навчання 

 РН1. Знання устрою та правил безпечної експлуатації вузлів вантажозахватних 

органів і простих вантажопідйомних пристроїв перевантажувальних машин. 

РН2. Знання устрою, правил експлуатації та регулювання гальмових пристроїв 

перевантажувальних машин. 

РН3.  Знання устрою та правил безпечної експлуатації вузлів та механізмів 

машин циклічної дії. 

РН4. Знання устрою та правил безпечної експлуатації вузлів та механізмів 

машин неперервної дії. 

РН5. Знання устрою та правил безпечної експлуатації вузлів та механізмів 

портової колісної техніки. 

РН6. Знання устрою та правил безпечної експлуатації вузлів та механізмів 

пневмо- та гідро перевантажувальних машин. 

РН7. Знання устрою та правил безпечної експлуатації вузлів та механізмів 

машин для перевантаження контейнерів та ліхтерів. 

РН8. Знання устрою та правил безпечної експлуатації вузлів та механізмів 

суднових кранів та апарелей. 

РН9. Знання устрою та правил безпечної експлуатації гідроприводу 

перевантажувальних машин. 

РН10. Знання устрою та правил безпечної експлуатації пневмоприводу 

перевантажувальних машин. 

РН11. Знання устрою та правил безпечної експлуатації двигунів внутрішнього 

згоряння перевантажувальних машин. 

РН12. Уміння здійснювати експлуатацію, спостереження та безпечне 

обслуговування перевантажувальних машин морських портів без обмеження їх 

типів. 

РН13. Уміння здійснювати проведення повного та часткового технічного 

освідоцтвування, яке складається із статичного та динамічного випробування. 

РН14. Уміння ефективно здійснювати професійну діяльність, приймати та 

реалізовувати управлінські рішення в колективі. 

РН15. Знання англійської мови, яке дозволяє використовувати англомовну 

технічну літературу та обговорювати англійською мовою професійні питання 

при виконанні фахових обов'язків. 

РН16. Уміння здійснювати технічний нагляд за станом перевантажувальних 

машин у вигляді періодичних та оперативних оглядів. 

РН 17. Уміння здійснювати планування та проведення періодичних та 

оперативних оглядів. 

РН18. Уміння оцінювання технічного стану окремих деталей та вузлів машин та 

складання актів періодичних та оперативних оглядів. 

РН19. Знання видів пожежі, принципу дії систем пожежогасіння, уміння гасити 

пожежі із застосуванням належного обладнання, включаючи пожежі паливних 

систем; уміння організувати навчання з боротьби з пожежею. 

РН20. Знання методів та засобів запобігання пожежі, виявлення та гасіння 

пожежі, способів особистого виживання. 

РН21. Навички прийомів першої медичної допомоги та вміння застосувати 



медичні керівництва та медичні консультації, отримані по радіо, зокрема вміння 

вжити ефективних заходів на основі таких знань у випадку нещасних випадків 

або захворювань. 

РН22. Знання методів, заходів та обладнання з боротьби із забрудненнями 

морського середовища з суден, а також заходів застереження, яких необхідно 

вживати для запобігання забрудненню морського середовища та виконання 

обов'язків згідно з відповідними вимогами Міжнародної конвенції із запобігання 

забрудненню з суден, з поправками. 

РН23. Знання міжнародних і вітчизняних нормативно-правових актів відносно 

безпеки людського життя на морі та охорони морського навколишнього 

середовища та забезпечення їх дотримання. 

РН24. Знання питань управління персоналом та його підготовки; уміння 

застосовувати методи управління, розв’язувати завдання та керувати робочим 

навантаженням, доносити до фахівців і нефахівців інформацію, ідеї, проблеми та 

їх рішення, власний досвід у галузі професійної діяльності. 

РН25. Знання методів ефективного управління ресурсами та уміння їх 

застосовувати; знання та уміння застосовувати методи прийняття рішень. 

РН26. Навички особистого виживання, забезпечення особистої безпеки та знання 

громадських обов’язків на підприємствах. 

РН27. Уміння оцінювати стан стальних канатів проведення при необхідності їх 

заміни. 

РН28. Уміння здійснювати виявлення та встановлення причин та усунення 

несправностей механічного обладнання та приведення його в робочий стан. 

РН29. Уміння здійснювати виявлення та встановлення причин та усунення 

несправностей електричного обладнання та приведення його в робочий стан. 

РН30. Уміння проведення технічного обслуговування машин у обсязі 

передбаченим «Положенням про планово-попереджувальні ремонти портових 

кранів морських портів». 

РН31. Уміння складання ремонтної відомості. 

РН32. Уміння проведення ремонтних робіт у обсязі поточного ремонту, 

передбаченого «Положенням про планово-попереджувальні ремонти портових 

кранів морських портів». 

РН33. Навички розрахунку календарного плану проведення технічних 

обслуговувань та ремонтів згідно графіка ремонтного циклу машин. 

РН34. Уміння здійснювати управління електродвигунами без обмеження їх типів. 

РН35. Уміння здійснювати експлуатацію, спостереження та безпечне 

обслуговування електродвигунами без обмеження їх типів. 

РН36. Уміння здійснювати експлуатацію, спостереження та безпечне 

обслуговування апаратури управління  та захисту електроприводів портових 

перевантажувальних машин. 

РН37. Уміння здійснювати експлуатацію, спостереження та безпечне 

обслуговування систем управління електроприводами портових 

перевантажувальних машин. 

РН38. Уміння здійснювати експлуатацію, спостереження та безпечне 

обслуговування акумуляторних батарей. 

РН39. Уміння здійснювати експлуатацію, спостереження та безпечне 

обслуговування вантажопідйомних електромагнитів. 

РН40. Знання системи енергопостачання портів. 

РН41. Уміння визначати функції порту. 

РН42. Знання класифікації портів. 

РН43. Знання впливу природного середовища на будівництво портів. 

РН44. Знання про компонування огороджувальних споруд та причалів. 



РН45. Знання основних принципів компонування портових перевантажувальних 

комплексів та визначення технології перевантаження вантажу. 

РН46. Знання енергетичного обладнання та інженерних комунікацій в портах. 

РН47. Знання діючих стандартів України, міжнародних стандартів та вимоги 

міжнародних нормативних документів. 

РН48. Знання та розуміння основних теорій, принципів, методів та понять, що 

лежать в основі стандартизації, метрології та взаємозамінності. 

РН49. Знання правил техніки безпеки та порядку дій при експлуатації 

інструментів та обладнання. 

РН50. Уміння перевіряти, налаштовувати обладнання та здійснювати 

вимірювання основних технічних параметрів. 

РН51. Навички використання ручних інструментів, верстат, вимірювальних 

пристроїв та ізоляційних матеріалів. 

РН52. Навички з налаштування вимірювального інструмента та обладнання. 

РН53. Уміння визначати норми при обробці деталей, вибирати характер 

з’єднання, вибирати методи і засоби контролю нормуючих показників точності. 

РН54. Навички читання технічних креслень. 

РН55. Навички читання електричних схем. 

 

 

 

 

Керівник робочої (проектної) групи, 

заступник начальника училища з НР  __________________ А.О. Чебан 


