ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Мета вступного випробування полягає в комплексній перевірці знань
студентів, отриманих ними в результаті вивчення дисциплін, передбачених
освітньо-професійною
програмою
і
навчальним
планом
освітньокваліфікаційного рівня «молодших спеціалістів» та оцінці відповідності цих
знань вимогам до навчання за ступенем Бакалавр.
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Метою фахових випробувань для вступу на навчання для здобуття ступеня
Бакалавр на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за
спеціальністю "Річковий та морський транспорт" (Експлуатація суднового
електрообладнання і засобів автоматики) є виявлення рівня підготовки та якості
знань з циклу фахових дисциплін, що дозволить об’єктивно та системно підійти
до визначення рівня та якості знань абітурієнтів на предмет засвідчення
відповідності державному стандарту знань.
Програма фахового випробування для вступу на навчання для здобуття
ступеня Бакалавр на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший
спеціаліст» за спеціальністю «Річковий та морський транспорт»
(Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики) складена на
основі тем з наступних дисциплін, що виносяться на іспит: «Теорія та будова
судна», «Суднові двигуни внутрішнього згоряння і їх експлуатація», «Суднові
допоміжні установки та системи», «Основи суднової електроенергетики».
ТЕОРІЯ ТА БУДОВА СУДНА
1.
2.
3.
4.
набору.
5.

Головні розміри судна.
Зміна осадки судна при зміні засоленості води.
Головні конструктивні елементи корпусу судна.
Поперечний та поздовжній набір корпусу судна. Основні елементи
Кавітація гребних гвинтів.
СУДНОВІ ДВИГУНИ ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ І ЇХ
ЕКСПЛУАТАЦІЯ

1.
2.
3.
4.

Ходові випробування суден.
Швартові випробування суден.
Принцип роботи 2 – х тактного дизеля.
Призначення і класифікація СДВЗ.

5.
Характерні стуки в ДВЗ та їх причини.
6.
Елементи паливної системи дизеля.
7.
Причини відхилення кольору випускних газів ДВЗ.
8.
Елементи системи змащування дизеля.
9.
Призначення газорозподільного механізму.
10.
Випадки в яких не дозволяється робота дизеля.
11.
Техніка безпеки при обслуговуванні працюючого дизеля.
12.
Призначення і принцип роботи систем охолодження ДВЗ і
причини збільшення температури охолоджуючої води.
13.
Основні фізико – хімічні характеристики рідкого палива.
14.
Елементи системи пуску дизеля.
15.
Види палива для суднових дизельних установок.
16.
Призначення та принцип роботи підкачуючих насосів.
17.
Види технічної діагностики.
18.
Підготовка ДВЗ до пуску і його обслуговування під час роботи.
19.
Система приготування стиснутого повітря.
20.
Перевірка та регулювання форсунок.
21.
Прилади для періодичного контролю за роботою дизеля.
22.
В яких випадках ПТЕ забороняють експлуатацію дизеля.
23.
Прилади для постійного контролю за роботою дизеля.
24.
Засоби контролю, сигналізації і захисту дизеля. Параметри, що
контролюються
25.
Призначення, матеріал кришок циліндрів. Арматура, яка
встановлюється на них.
26.
Основні визначення в ДВЗ: мертві крапки, хід поршня, такт, літраж.
27.
Вибори режимів роботи дизеля з врахуванням умов навколишнього
середовища.
28.
Призначення, матеріал та вимоги до шатунних болтів.
29.
Фундаментні рами. Станини. Блоки циліндрів. Матеріал, з якого
вони виготовляються.
30.
Компресійні та масло знімальні кільця. Матеріал та призначення.
31.
Способи очистки мастильних матеріалів..
СУДНОВІ ДОПОМІЖНІ УСТАНОВКИ ТА СИСТЕМИ
1.
2.
3.
4.
5.

Швартовні пристрої.
Якірні пристрої.
Суднові системи.
Системи ДУ і ДАУ.
Електростартерний пуск дизеля.

6.
Класифікація суднових насосів і їх характеристика.
7.
Поршневі насоси, будова та принцип роботи.
8.
Санітарний нагляд за суднами.
9.
Шестерінчасті насоси, будова та їх призначення.
10.
Класифікація суднових відходів, способи їх переробки. Вимоги
МАРПОЛ.
11.
Склад санітарної системи судна. Вимоги до системи
водопідготовки.
12.
Призначення та устрій осушувальної системи.
13.
Способи підготовки питної води.
14.
Призначення та устрій водо – масляних холодильників.
15.
Класифікація протипожежних систем.
16.
Призначення і класифікація суднових котлів.
17.
Схема системи пінотушіння пожежі.
18.
Автоматика холодильної установки.
19.
Особливості експлуатації котлів утилізаторів.
20.
Призначення баластної системи судна.
21.
Робота котлоагрегату в ручному режимі.
22.
Принцип роботи системи кондиціонування повітря.
23.
Класифікація, устрій рульових машин. Вимоги Регістру
24.
Вихрові та відцентрово-вихрові насоси.
25.
Призначення буксирної лебідки.
26.
Будова та призначення гідрофора.
27.
Відцентрові насоси, устрій.
28.
Призначення шлюпочної лебідки.
29.
Засоби спасіння на суднах.
30.
Призначення і класифікація суднових допоміжних механізмів.
31.
Призначення і класифікація вантажно - підйомних механізмів.
Техніка безпеки при роботі з ними.
32.
Призначення та устрій водовідливної системи судна.
33.
Обслуговування акумуляторних батарей.
34.
Призначення і класифікація СДМ.
35.
Ежектори та інжектори.
36.
Призначення та класифікація суднових котлів.
37.
Система пожежогасіння вуглекислим газом.
38.
Призначення та устрій осушувальної системи.

ОСНОВИ СУДНОВОЇ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ
1.
Суднова електроенергетична установка. Склад та призначення.
2.
Користувачі електроенергії на суднах.
3.
Пуск електродвигуна з переключенням обмотки статора з «зірки»
на «трикутник».
4.
Суднові електростанції та устрій.
5.
Паралельна робота генераторів змінного струму.
6.
Контактори. Особливості їх використання
7.
Призначення та принцип дії електричних реле.
8.
Вимоги, які ставляться до суднового електрообладнання.
9.
Суднові акумулятори.
10.
Суднові електровимірювальні прилади.

Критерії оцінювання фахового вступного вступу на навчання для здобуття
ступеня бакалавра (на базі молодшого спеціаліста).
Вступне випробування за фахом включає п’ять письмових завдань з
переліку питань, затверджених для тестування абітурієнтів. Відповідь на кожне
завдання оцінюється окремо згідно з наступною градацією.
Шкала оцінювання починається від 100 балів.
1. Відповідь на питання оцінюється в 20 балів (найвища якість письмового завдання), якщо вона відповідає наступним вимогам:
 розгорнутий, вичерпний виклад змісту даної у питанні проблеми;
 повний перелік необхідних для розкриття змісту питання понять, категорій та законів;
 демонстрація здатності висловлення та аргументування власного
ставлення до альтернативних поглядів на дане питання;
 використання актуальних фактичних та статистичних даних, які підтверджують тези відповіді на питання;
 враховані усі додаткові вимоги, які відносяться до відповідного завдання і мають місце безпосередньо у тексті завдання.
2. Відповідь на питання оцінюється в 15 балів, якщо:
 при розкритті змісту питання зроблені певні помилки під час: визначення змісту в цілому правильно зазначених теоретичних понять і концепцій;
 не продемонстровано здатності висловлення та аргументування власного ставлення до альтернативних поглядів на дане питання;
 не використані актуальні фактичні та статистичні дані, які підтверджують тези відповіді на питання.
3. Відповідь на питання оцінюється в 10 балів, якщо:
 питання розкрито не повністю, або при розкритті змісту питання за зазначеними вимогами зроблені значні помилки під час визначення змісту
теоретичних понять і концепцій;
 допущені помилки у формулюванні понять, категорій, закономірностей
і законів;

 допущені помилки при класифікації певних систем, понять чи явищ,
ознак певних категорій та їх функцій тощо.
4. Відповідь на питання оцінюється в 5 балів (найнижча якість письмового завдання), якщо характер відповіді дає підставу стверджувати, що
особа, яка складає іспит, неправильно зрозуміла зміст питання чи не знає
правильної відповіді і тому не відповіла на нього по суті, допустивши грубі
помилки у змісті відповіді.
Під час оцінки відповіді на окреме питання додатково враховуються і
впливають на підсумкову суму балів за це питання допущені недоліки та
помилки, якими вважаються:
 неохайне оформлення роботи (не загальноприйнятні скорочення, незрозумілий почерк);
 неточності у назвах окремих категорій та понять;
 порушення логічної послідовності у викладенні тез відповіді на питання.
Максимальна

кількість

балів

вступного

фахового

випробування

становить 200. Прохідний мінімальний бал вступного фахового випробування
становить 130. Якщо вступник здав вступне фахове випробування на 100-129
балів, він (вона) не рекомендується до зарахування на навчання.
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