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1. ОБЛАСТЬ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ

1.1. Положення про організаційно-методичне забезпечення та проведення практики в 
Навчально-науковому інституті морського флоту є нормативним документом, який 
визначає основні правила організації практики в ННІМФ.
1.2. Враховані примірники знаходяться у:

.1 Проректора з науково-педагогічної роботи 

.2 Начальника НМВ 

.3 Директора ННІМФ
1.3. Перелік врахованих примірників Положення про організаційно-методичне 
забезпечення та проведення практики в Навчально-науковому інституті морського 
флоту
(далі - Положення) ведеться відділом ліцензування, акредитації та моніторингу якості 
освіти.

2. ПОСИЛАННЯ

2.1. Закон України «Про вищу освіту» (із змінами) № 1556-VII від 1 липня 2014 року.
2.2. Міжнародна конвенція про підготовку, дипломування моряків і несення вахти 1978 
року із змінами.
2.3. Кодекс з підготовки і дипломування моряків та несення вахти (Кодекс ПДНВ).
2.4. Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів 
України (із змінами), затверджено наказом МОУ № 93 від 08.04.1993 року.
2.5. Положення про порядок присвоєння звань особам командного складу морських 
суден, затверджено наказом № 567 Міністерства інфраструктури України від 
07.08.2013.
2.6. Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності 
учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти, затверджено наказом 
МОНУ № 1669 від 26.12.2017 року.
2.7. Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час 
навчально-виховного процесу в навчальних закладах, затверджено наказом МОНУ 
№ 616 від 31.08.2001 року (у редакції наказу МОНУ № 1365 від 07.10.2013 року).
2.8. Статут ОНМУ.
2.9. Положення про Навчально-науковий інститут морського флоту Одеського 
національного морського університету
2.10. Положення про організацію освітнього процесу в Одеському національному 
морському університеті, № 2-02-23.
2.11. Положення про практику Одеського національного морського університету, № 2
03-57.
2.12. Master and Chief Mate (Model course 7.01) (2014 Edition).
2.13. Chief Engineer Officer and Second Engineer Officer (Model course 7.02) (2014 Edition).
2.14. Officer in Charge of a Navigational Watch (Model course 7.03) (2014 Edition).
2.15. Officer in Charge of an Engineering Watch (Model course 7.04) (2014 Edition).
2.16. Electro-Technical Engineer (Model course 7.08) (2014 Edition).

3. ПОСИЛАННЯ
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МОНУ -  Міністерство освіти і науки України

КМУ -  Кабінет Міністрів України
ОНМУ -  Одеський національний морський університет
ІМО -  Міжнародна морська організація
ННІМФ -  Навчально-науковий інститут морського флоту
НМВ -  Навчально-методичний відділ
НПР -  Науково- педагогічна робота
ЄКТС -  Європейська кредитно-трансферна система
КРП -  Книга реєстрації практичної підготовки
НПП -  Наскрізна програма практики
РВО -  Рівень вищої освіти

4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1. Положення про практику Одеського національного морського університету є 
чинним для Навчально-наукового інституту морського флоту ОНМУ в частині, яка:

-  не прописана в цьому Положенні;
-  не суперечить цьому Положенню.

4.2. Міжнародна конвенція про підготовку, дипломування моряків і несення вахти 
1978 року із змінами встановлює такі вимоги до практичної підготовки кандидатів на 
отримання диплома особи командного складу суден:

-  для вахтового помічника капітана морського судна валовою місткістю 500 
одиниць або більше: мати схвалений стаж роботи на судні не менше 12 місяців як 
частину схваленої програми підготовки, яка документально підтверджена у схваленій 
Книзі реєстрації підготовки*;

-  для вахтового механіка морського судна з машинним відділенням, що 
обслуговується традиційно або періодично не обслуговується, з головною руховою 
установкою потужністю 750 кВт або більше: мати загалом не менше 12 місяців 
об'єднаної практичної підготовки на виробництві та під час схваленого стажу плавання 
в морі, які розглядаються як частина схваленої програми підготовки та документально 
підтверджені у схваленій Книзі реєстрації підготовки^;

-  для електромеханіка морського судна з головною руховою установкою 
потужністю 750 кВт або більше: мати загалом не менше 12 місяців об'єднаної 
практичної підготовки на виробництві та під час схваленого стажу плавання в морі, які 
розглядаються як частина схваленої програми підготовки та документально 
підтверджені у схваленій Книзі реєстрації підготовки^.

5. МЕТА, ЗМІСТ І ВИДИ ПРАКТИКИ

* Пунт 2.2 Правила ІІ/1 Міжнародної конвенції про підготовку, дипломування моряків і несення вахти 
1978 року із змінами.

і Пунт 2.2 Правила ІІІ/1 Міжнародної конвенції про підготовку, дипломування моряків і несення вахти 
1978 року із змінами.

ї Пунт 2.2 Правила ІІІ/6 Міжнародної конвенції про підготовку, дипломування моряків і несення вахти 
1978 року із змінами.
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5.1. Метою практичної підготовки є формування та розвиток у студентів професійного 
вміння приймати самостійні рішення в умовах конкретного виробничого середовища, 
оволодіння сучасними методами, формами організації праці в галузі їх майбутньої 
спеціальності.
5.2. Кожен студент, як кандидат на отримання диплома особи командного складу 
суден, незалежно від форми навчання (денної/заочної) повинен завершити схвалену 
програму підготовки, спрямовану на надання допомоги майбутній особі командного 
складу в досягненні відповідного стандарту компетентності, визначеному в Кодексі 
ПДНВ.
5.3. Практична підготовка передбачає безперервність та послідовність формування у 
студентів достатнього обсягу практичних навичок відповідно до рівня вищої освіти 
«бакалавр» та «магістр» та набуття необхідних знань і умінь для отримання звання осіб 
командного складу морських суден.
5.4. Види та обсяги практик визначаються освітньо-професійною програмою 
підготовки фахівців, що відображається відповідно в навчальних планах і графіках 
навчального процесу.
5.5. Зміст практик повинен відповідати:

-  діючим стандартам вищої освіти;
-  стандартам компетентності Кодексу ПДНВ;
-  освітньо-професійним програмам відповідного РВО;
-  відповідним Книгам реєстрації підготовки.

5.6. Зміст практик за РВО -  бакалавр визначається відповідною Книгою реєстрації 
підготовки -  основним навчально-методичним документом з організації практики, за 
РВО -  магістр -  програмою практики.
5.7. Залежно від конкретної спеціальності (спеціалізації) студентів основними видами 
практики для РВО -  бакалавр є:

-  для галузі знань 27 «Транспорт», спеціальності 271 «Річковий та морський 
транспорт», спеціалізації «Судноводіння»:
• плавальна практика;

-  для галузі знань 27 «Транспорт», спеціальності 271 «Річковий та морський 
транспорт», спеціалізації «Експлуатація суднових енергетичних установок» та для 
галузі знань 14 «Електрична інженерія», спеціальності 141 «Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка», спеціалізації «Експлуатація суднового 
електрообладнання та засобів автоматики»:
• технологічна практика;
• плавальна практика.
5.8. Для РВО -  магістр єдиним видом практики є переддипломна, дослідницька 
практика.
5.9. Завданнями практик за видами є:

-  для технологічної та плавальної практик закріплення знань, отриманих студентами 
в процесі вивчення певного циклу теоретичних дисциплін, формування практичних 
навичок та вмінь відповідно до вимог Кодексу ПДНВ;

-  для переддипломної, науково-дослідної практики збір матеріалів для дипломного 
проектування, а також узагальнення здобутих студентами знань, практичних умінь та
навичок.
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5.10. Практики входять до числа навчальних дисциплін на семестр (навчальний рік) і 
враховуються в баланс навчального часу студента. Обсяг практики вимірюється у 
кредитах.
5.11. Оскільки тривалість практичної підготовки для РВО -  бакалавр (п. 4.2. цього 
Положення) перевищує тривалість навчального року, практична підготовка поділяється 
на декілька етапів протягом 1, 2 та 3 курсів навчання.

6. БАЗИ ПРАКТИК

6.1. Практика студентів ННІМФ ОНМУ проводиться на базах практики, які 
забезпечують виконання програми для відповідних рівнів вищої освіти.
6.2. Практика студентів ННІМФ ОНМУ проводиться на суднах судноплавних 
компаній України, на суднах морських і річкових портів, на навчальних та навчально - 
виробничих суднах, на суднах іноземних судноплавних компаній, на судноремонтних 
заводах, в майстернях портофлоту, учбових майстернях університету, на галузевих 
підприємствах, в установах та організаціях різних форм власності згідно з укладеними 
договорами про організацію практики, а також кафедрах і у підрозділах Університету.
6.3. Студенти можуть самостійно підбирати для себе базу проходження практики. 
Якщо вони отримають гарантійний лист від підприємства, установи або організації про 
можливість їх прийняття на практику, вони надають цей лист директору ННІМФ для 
погодження з керівництвом університету. У разі погодження керівництвом ОНМУ 
студент (студенти) може бути направленим на практику відповідно до гарантійного 
листа (при умові проходження практики за власний рахунок, включаючи проїзд та 
проживання), при цьому договір між ОНМУ та підприємством, установою або 
організацією не укладається.
6.4. Підприємства (організації, установи), які використовуються як бази практики, 
повинні відповідати таким вимогам:

-  наявність структур, що відповідають спеціальностям та спеціалізаціям, за 
якими здійснюється підготовка фахівців;

-  можливість кваліфікованого керівництва практикою студентів;
-  можливість надання студентам на час практики робочих місць;
-  можливість придбання студентами практичних умінь та навичок відповідно до 

вимог Кодексу ПДНВ та Книги реєстрації практики;
-  надання студентам права користування довідковими матеріалами, технічною та 

іншою документацією, необхідною для виконання програми практики;
-  можливість наступного працевлаштування випускників ННІМФ.

7. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАКТИК

7.1. Основним навчально-методичним документом з организації практики за певною 
спеціальністю РВО -  бакалавр є відповідна Книга реєстрації підготовки (в даному 
випадку КРП відіграє роль НПП).
7.2. Зміст відповідних КРП відповідає вимогам розділів Кодексу ПДНВ: А-ІІ/1 
“Обов'язкові мінімальні вимоги стосовно дипломування вахтових помічників капітана 
суден валовою місткістю 500 одиниць або більше», А-ІІІ/1 “Обов'язкові мінімальні 
вимоги для дипломування вахтових механіків суден з машинним відділенням, що 
обслуговується традиційно або періодично не обслуговується» та А-ІІІ/6 «Обов'язкові 
мінімальні вимоги для дипломування електромеханіків».
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* Пунт 2.2 Правила ІІІ/6 Міжнародної конвенції про підготовку, дипломування моряків і несення вахти 
1978 року із змінами.

7.3. КРП виконує три функції:
-  є частиною загальної програми навчання і практичної підготовки;
-  є методичним посібником для суднового офіцера -  керівника практики;
-  є документальним підтвердженням виконання програм, рекомендованих ІМО.

7.4. КРП має таку структуру:
-  Інструкція студенту щодо оформлення результатів практичної підготовки.
-  Відомості про студента.
-  Облік часу проходження практики.
-  Облік часу несення вахти.
-  Перевірка керівником практики (судновим офіцером) ходу практичної 

підготовки.
-  Перевірка капітаном (старшим механіком) судна книги реєстрації підготовки.
-  Відомості про судно (підприємство).
-  Ознайомлення з судном (підприємством). Техніка безпеки.
-  Стандарти компетентності згідно з відповідними функціями Кодексу ПДНВ.
-  Пояснення.
-  Керівництво для капітана (старшого механіка) судна і суднового офіцера - 

керівника практики.
-  Розподіл по курсам підготовки завдань практики, необхідних до виконання.

7.5. Основним навчально-методичним документом з организації практики за певною 
спеціальністю РВО -  магістр є Програма переддипломної, науково-дослідної практики.
7.6. КРП та Програма переддипломної, науково-дослідної практики розробляються 
кафедрами, що відповідають за проведення практик, ухвалюється Вченою радою 
ННІМФ та затверджується проректором з НПР. Перегляд КРП та Програм 
переддипломної, науково-дослідної практики здійснюється, за необхідністю, під 
керівництвом завідувача кафедри, який відповідає за проведення практики.

8. БЮДЖЕТ ЧАСУ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
8.1. Тривалість практик становить:

-  після 1 курсу -  до 8 тижнів;
-  після 2 курсу -  до 22 тижнів;
-  після 3 курсу -  до 23 тижнів;
-  переддипломна (дослідницька) -  до 4 тижнів.

8.2. Проведення практик здійснюється на суднах судноплавних компаній України, на 
суднах морських і річкових портів, на навчальних та навчально-виробничих суднах, на 
суднах іноземних судноплавних компаній, на судноремонтних заводах, в майстернях 
портофлоту, учбових майстернях університету, на галузевих підприємствах, в 
установах та організаціях різних форм власності.
8.3. Робочий час керівника практики від ННІМФ враховується як педагогічне 
навантаження, та включається до індивідуального плану викладача. Бюджет часу для 
керівництва практикою розподіляється таким чином:

-  для керівництва практикою після 1 курсу навчання обсяг навчального 
навантаження визначається із розрахунку 15 годин на групу (до 30 осіб) у тиждень;
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-  для керівництва практикою після 2 і 3 курсу навчання -  із розрахунку 8 годин на 
групу (до 30 осіб) у тиждень;

-  якщо студент (студенти) з групи направляється на індивідуальну практику на 
судна, які виконують міжнародні рейси, або на судна, базовий порт яких знаходиться 
поза межами м. Одеса, навчальне навантаження керівника практики становить 2 години 
за кожного такого студента;

-  для керівництва переддипломною (дослідницькою) практикою бюджет часу не 
надається.
8.4. Тривалі практики після 2 і 3 курсів не поділяються на частини, тому навчальне 
навантаження керівнику практики планується на семестр, в якому практика 
закінчується.

8.5. Робочий час студентів під час проходження практики передбачає 50 % часу на 
роботу з документацією та написання звіту про практику.

9. ОБОВ’ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

9.1. Загальна відповідальність за організацію і проведення практики в Навчально- 
науковому інституті морського флоту покладається на директора ННІМФ.
9.2. Директор ННІМФ ОНМУ:

-  здійснює керівництво навчально-методичним забезпеченням практики в 
інституті;

-  інформує студентів про місце, строки проведення практики та форми звітування;
-  здійснює контроль за організацією та проведенням практики кафедрами, 

виконанням програми практики, своєчасним складанням заліків (захисту практики) і 
звітної документації за підсумками практики.
9.3. Відповідальність за проведення організаційних заходів з питань практики 
покладається на заступника директора ННІМФ з професійної атестації моряків.
9.4. Навчально-методичне керівництво практикою здійснюють відповідні кафедри, які 
забезпечують виконання навчального плану в частині виробничого навчання студентів, 
розробляють Книги реєстрації підготовки (Training record book).

10. ПЛАВАЛЬНА ПРАКТИКА

10.1. Забезпеченням плавальної практики, питаннями організації і методичного 
забезпечення займаються директор ННІМФ, заступник директора з професійної 
атестації моряків і завідуючі та викладачі відповідних кафедр.
10.2. Обов’язками директорату ННІМФ щодо організації і методичного забезпечення 
плавальної практики є:

-  призначення викладачів, які добре знають виробництво, для керівництва 
групами практикантів;

-  проведення інструктивних занять зі студентами і викладачами з приводу задач 
практики;

-  проведення попереднього розподілення студентів і викладачів по об’єктах 
практики;

-  сприяння студентам в оформленні та отриманні посвідчень особи моряка, 
проходженні рими медичного обстеження;

-  щорічне підбиття підсумків практики.
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10.3. Керівник плавальної практики від університету призначається наказом ректора.
10.4. Керівник плавальної практики повинен:

-  особисто познайомитись з кожним студентом своєї групи;
-  провести збори групи і ознайомити курсантів з метою практики, провести 

індивідуальний інструктаж;
-  перевірити наявність необхідних документів у студентів, правильність їх 

заповнення (посвідчень моряка, книжок реєстрації підготовки, послужної книжки 
моряка, сертифікатів з особистого виживання на морі і таке інше);

-  організувати проведення інструктажу з охорони праці та протипожежної 
безпеки;

-  після закінчення практики прийняти залік по результатах практики.
10.1. Для проходження плавальної практики студентам необхідно:

-  успішно скласти екзаменаційну сесію та не мати заборгованості з оплати 
навчання в університеті;

-  пройти медичне обстеження та отримати медичну книжку моряка (медичний 
сертифікат) з відмітками про необхідні щеплення;

-  отримати в дипломно-паспортному відділі капітанії порту Посвідчення особи 
моряка.

-  отримати Послужну книжку моряка в Інспекції з питань підготовки та 
дипломування моряків;

-  мати Сертифікат з засобів особистого виживання на морі та інші необхідні 
сертифікати на вимогу судноплавної компанії;

-  отримати та зареєструвати “Книжку реєстрації підготовки” (TRAINING 
RECORD BOOK) та отримати консультацію по її заповненню;

-  отримати у керівника практики інструкції про мету і задачі практики, завдання 
на підбір матеріалів для дипломного проектування;

-  пройти інструктаж з охорони праці та протипожежної безпеки.
-  отримати Супроводжуючий лист (якщо на практику направляється група 

студентів, то супроводжуючий лист надається для усієї групи) та оформлену Путівку 
практиканта.
10.2. Студент, що йде на плавальну практику повинен мати на руках оригінали таких 
документів:

-  Посвідчення особи моряка України;
-  Закордонний паспорт;
-  Медичну книжку моряка (Медичний сертифікат).
-  Сертифікат з засобів особистого виживання на морі та інші необхідні 

сертифікати на вимогу судноплавної компанії;
-  Книжку реєстрації підготовки (TRAINING RECORD BOOK);
-  Супроводжуючий лист;
-  Путівку практиканта;
-  Послужну книжку моряка;
-  Індивідуальні завдання від керівників практики та завдання на підбір матеріалів 

для дипломного проектування.
10.3. При проходженні плавальної практики на суднах морських і річкових портів 
України керівник практики зобов’язаний:
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-  до відправки студентів зв’язатись по телефону чи особисто зустрітися з 
відповідальним керівником портофлоту з організації плавальної практики, узгодити з 
ним прибуття студентів на розподіл по суднах, а також вирішити інші організаційні 
питання;

-  отримати наказ ректора про направлення студентів на практику та необхідну 
бланкову документацію;
-  зібрати групу, зробити об’яву курсантам про час і місце збору для проходження 

в порт;
-  по прибутті в порт, узяти участь в розподіленні курсантів по суднах, та 

призначенні безпосередніх керівників практики від порту і здати копії наказів у відділ 
практики;

-  відвести групу студентів у повному складі на інструктаж з охорони праці і 
пожежної безпеки;

-  оформити в бюро перепусток порту перепустки для проходу в порт на всю групу 
студентів та передати їх кожному студенту;

-  систематично контролювати (не рідше 1 разу на тиждень) студентів, надаючи їм 
при цьому навчально-методичну допомогу.

11. ПРОХОДЖЕННЯ ПЛАВПРАКТИКИ В СУДНОПЛАВНИХ КОМПАНІЯХ

11.1. Направлення студентів проводиться згідно з договорами між університетом і 
судноплавними компаніями або з гарантійними листами з гарантією оплати витрат по 
проведенню плавальної практики. Гарантія оплати має бути оговорена в 
індивідуальних контрактах студентів з судноплавними компаніями.
11.2. На судна як іноземних, так і вітчизняних судноплавних компаній направляються 
студенти, які мають високу успішність, дисципліну та знання англійської мови.
11.3. Характерною рисою плавальної практики в судноплавних компаніях є те, що вона 
проводиться впродовж всього року. Маючи на увазі цю особливість, студенти, що 
йдуть на таку практику, переводяться на індивідуальний навчальний план.
11.4. Студенти, що успішно пройшли в морському агентстві з працевлаштування чи в 
судноплавній компанії співбесіду з англійської мови та отримали гарантійного листа з 
проханням направити їх на плавальну практику в цю компанію, діють відповідно до 
пункту 7.3 цього Положення.

12. ЗВІТНІ ДОКУМЕНТИ

12.1. Документальними підтвердженнями виконання програм практики є належним 
чином заповнена на судні та завірена капітаном “Книга реєстрації підготовки” 
(TRAINING RECORD BOOK).
12.2. При прибутті на судно студент зобов’язаний надати капітану КРП. Хід виконання 
програми практики контролює судновий офіцер, призначений капітаном як 
безпосередній керівник практики, який робить свої відмітки о прийнятих заліках у 
відповідних графах КРП.
12.3. КРП не тільки не виключає, навпаки -  передбачає наявність у студентів окремого 
письмового звіту, який складається в окремому особистому зошиті, куди заносяться 
ескізи, креслення, схеми, короткий опис пристроїв та правила технічної експлуатації 
окремих механізмів і систем, що неможливо зробити в КРП.
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12.4. Час перебування курсанта на судні (плавценз) підтверджується довідкою про 
плавання або записом у “Послужній книжці моряка”. Довідка про плавання 
підписується капітаном судна, старшим механіком (для практикантів -  механіків), 
завіряється судновою печаткою та печаткою судноплавної компанії або крюінгового 
агентства. Записи у “Послужній книжці моряка” стосовно стажу роботу робляться 
відповідно з “Інструкцією про порядок заповнення, видачі та обліку “Послужної 
моряків № 29 від 30.03.2005 року. В університеті копію довідки про плавання чи 
“Послужної книжки моряка” затверджує керівник практики від університету, 
правильність заповнення документа перевіряє заступник директора ННІМФ з 
професійної атестації моряків, після чого документ підписується ректором, завіряється 
гербовою печаткою і зберігається в особистій справі студента.
12.5. Важливим звітним документом є характеристика (відгук), в якій оцінюються 
моральні і морські якості студента, його відношення до роботи та до свого майбутнього 
фаху.
12.6. По закінченні практики студент надає керівнику практику від університету:

-  КРП;
-  письмовий звіт;
-  копію довідки про плавання чи “Послужну книжку моряка”;
-  характеристику (відгук).

КРП та письмові звіти постійно зберігаються у студента.
12.7. Результати плавальної практики оцінює керівник практики від університету. 
Результати здачі заліку по практиці переносяться до залікової книжки студента та в 
заліково-екзаменаційну відомість, яка зберігається в директораті ННІМФ з іншими 
заліково-екзаменаційними відомостями відповідного семестру.

13. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАКТИКИ ЗА ЗАОЧНОЮ ФОРМОЮ НАВЧАННЯ

13.1. Практична підготовка на суднах студентів заочної форми навчання для здобуття 
необхідного стажу плавання та виробничого стажу здійснюється як частина схваленої 
освітньо-професійної програми підготовки на підставі державних стандартів освіти в тому 
ж обсязі, що й для студентів денної форми навчання. Практична підготовка проводиться на 
морських самохідних суднах за місцем основної роботи студента-заочника під наглядом 
кваліфікованого суднового фахівця, у термін самостійної роботи, згідно з затвердженим 
графіком навчального процесу. Практична підготовка на судні підтверджується записами 
у схваленій Книзі реєстрації підготовки і Послужній книзі моряка (довідками про 
плавання).
13.2. Організація практичної підготовки студента-заочника на суднах, контроль та 
оформлення її результатів здійснюється відповідно до Порядку організації, оформлення 
та обліку результатів практичної підготовки студентів заочної форми навчання за 
спеціальностями, за якими здійснюється присвоєння звань осіб командного складу 
морських суден, затвердженим ректором ОНМУ.
13.3. Підсумковий контроль результатів практичної підготовки студентів заочної форми 
навчання здійснюється в останньому семестрі у формі заліку на підставі КРП, Послужній 
книги моряка (довідок про плавання), звіту та інших документів, які передбачені для 
цього.
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14. ЛИСТОК ОБЛІКУ ЗМІН

Номер зміни Дата Сторінки зі змінами Перелік змінених пунктів
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15. ЛИСТОК ОБЛІКУ ПЕРІОДИЧНИХ ПЕРЕВІРОК

№
з/п Дата

П.І.Б. і посада особи, що виконала 
періодичну перевірку

Зміні
підлягають

Підпис особи, 
що перевірила
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