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Загальна інформація про 

суднобудівне відділення 

Морського фахового 

коледжу ХДМА

В 2004 році згідно наказу Міністерства освіти і науки

України № 18 від 15.01.2004 року Херсонський

судномеханічний технікум приєднано до Херсонського

морського коледжу.

Сьогодні відділення готує висококваліфікованих фахівців

освітнього рівня фаховий молодший бакалавр зі

спеціальності «Суднобудування» освітні програми:

«Суднокорпусобудування», «Монтаж і проектування

суднових машин і механізмів», «Монтаж і обслуговування

електроустаткування суднового електрообладнання» та

спеціальності «Прикладна механіка» освітні програми:

«Зварювальне виробництво», «Обслуговування верстатів з

числовим програмним управлінням і робототехнічних

комплексів». Під час навчання студенти мають можливість

отримати ще й морську освіту. Це значно підвищує

конкурентоспроможність випускників на ринку праці.



ПЕРЕЛІК ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

Освітня програма Кваліфікація Випускник отримує освітньо-

професійний ступінь:

Обслуговування верстатів з 

програмним управлінням і 

робототехнічних комплексів

Електромеханік

ФАХОВИЙ 

МОЛОДШИЙ 

БАКАЛАВР

Зварювальне виробництво
Технік-технолог 

зварювального виробництва

Монтаж і обслуговування 

електроустаткування суднового 

електрообладнання

Електромеханік 

загальносуднового 

електроустаткування

Монтаж і проектування 

суднових машин та механізмів
Механік (судновий)

Суднокорпусобудування Технік-технолог (механіка)



Обслуговування верстатів з програмним управлінням і робототехнічних 

комплексів

Освітня програма «Обслуговування верстатів

з числовим програмним управлінням і

робототехнічних комплексів» втілює в собі

професію машинобудівника та програміста не

складну для освоєння і цікаву в роботі.

Спеціальність дає змогу підкоряти складні

різноманітні верстати волі фахівця, який

складає керуючі програми обробки деталей на

всіх видах верстатів з програмним

управлінням: свердлильних, фрезувальних,

токарних та інших. Крім того випускник вміє

складати технологічну та конструкторську

документацію, досконало володіти

комп’ютерними технологіями.



«Зварювальне виробництво» є пріоритетною у

розвитку сучасного виробництва і потребує

постійного професійного росту спеціалістів.

Здобувачі освіти вивчають основні методи

зварювання, особливості монолітних з’єднань,

проектують різноманітні форми металевих

конструкцій та технологічні процеси щодо їх

виготовлення, володіють всіма способами

зварювання чорних та кольорових металів,

сплавів, вміють користуватися зварним

обладнанням.

Зварювальне виробництво



Суднокорпусобудування

«Суднокропусобудування» – втілює

в собі професію кораблебудівника,

цікаву для освоєння, відповідальну

та почесну. Фахові молодші

бакалаври після закінчення навчання

здатні виконувати складальні,

газорізальні, електрозварювальні,

роботи. Вони вільно володіють

сучасною технологією та

організацією складання суден,

вільно читають та складають

конструкторську та технологічну

документацію.



Монтаж і проектування суднових машин та механізмів

Освітня програма «Монтаж і проектування

суднових машин і механізмів» є єдиною в

Херсонській області для забезпечення відповідними

кадрами підприємств суднобудівного і

судноремонтного виробництва та втілює в собі

професію механіка-кораблебудівника, дуже складну

для освоєння і відповідальну в роботі. Готує

фахівців, які мають підготовку для роботи у

виробничо-технологічній, проектно-

конструкторській сферах та в сфері управління

суднобудівного виробництва.

Випускники працюють майстрами

виробничих ділянок, технологами цехів,

контролерами ВТК. Багато з них працюють в

науково-дослідницьких, проектних організаціях, на

зарубіжних верфях, де отримали позитивні відгуки

про їх професійний рівень.



Сучасні концепції підготовки спеціалістів,

впроваджені на суднобудівному відділенні,

враховують новітні тенденції у розвитку

морської техніки та технології і передбачають

підготовку свого роду універсалу –

електромеханіка загальносуднового

електроустаткування нового рівня.

Особливістю навчання здобувачів освіти за

освітньою програмою «Монтаж і

обслуговування електроустаткування суднового

електрообладнання» є прикладний характер

циклу фахової підготовки, формування вмінь та

навичок на рівні кваліфікаційних вимог і

компетенції фахового молодшого бакалавра.

Монтаж і обслуговування електроустаткування 

суднового електрообладнання



Матеріально–технічна база 
суднобудівного відділення Морського фахового коледжу

До послуг здобувачів освіти:
- комп’ютерні класи;

- спеціалізовані лабораторії та кабінети;

- їдальня, буфет;

- спортивний зал та майданчик, тренажери;

- медичний пункт;

- бібліотека, читацький зал.



Здобувачі освіти забезпечуються гуртожитком, 

де є всі умови для проживання



Спортивне життя та виховна робота

В коледжі участь у позакласних заходах спрямована на творчий 

розвиток особистості.

Здобувачі освіти коледжу – активні учасники художньої 

самодіяльності та переможці спортивних змагань. Цікаво і 

різнобічно проводяться дні народних українських свят, КВК



КОНКУРСИ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ:

«Кращий токар», «Кращий зварювальник»



ЕКСКУРСІЇ на підприємства 

міста Херсона та Херсонської області
Ознайомлення з новітніми 

технологіями на виставці м. Київ



Практичні навички здобувачі освіти отримують 

на підприємствах міста та країн ЄС

м. Херсон

м. Херсон

м. Херсон

м. Таллін,

Естонська Республіка



Випускники мають змогу навчатись за скороченою 

програмою у таких ВНЗ:

2. Національний університет  
кораблебудування

ім. адмірала Макарова

3. Херсонський національний 

технічний університет

4.Національний технічний університет 

України «Київський політехнічний інститут 

ім. Ігоря Сікорського»

1. Херсонська державна морська академія

КИЇВ 2017



Для вступників на базі 9 класів 
Навчання проводиться на бюджетній основі (безкоштовно).

Термін навчання 3,5-4 роки

Перелік 

документів для вступу

� Заява на вступ встановленого зразка;

� Свідоцтво про базову середню освіту і додаток до 

нього – 9 клас (+2 копії); Характеристика (+1 копія);                                                                           

� ID паспорт + витяг до нього (2 копії);

� фото кольорове 3х4 – 6шт.;

� ідентифікаційний код (2 копії);

� Медична довідка (форма 086-О); 

� Картка щеплень (2 копії);

� 3 конверти з марками по Україні;

� Якщо є пільги, то документи, що їх засвідчують.

Правила вступу абітурієнтів

Вступники на основі базової загальної середньої освіти

складають іспити: українська мова та математика (тестування).



Для вступників на базі 11 класів 
Навчання проводиться на бюджетній основі та за кошти фізичних 

або юридичних осіб.

Термін навчання 2,5-3 роки

Перелік документів для вступу

� Заява на вступ встановленого зразка;
� свідоцтво про повну загальну середню освіту і додаток до нього – 11 клас (+2 копії); 
� Сертифікати ЗНО (якщо є) (українська мова та література (обов’язково), математика або фізика, 

або англійська мова (за вибором))
� Характеристика (+1 копія);                                                                                                   
� ID паспорт + витяг до нього (2 копії);
� фото кольорове 3х4 – 6шт.;
� ідентифікаційний код (2 копії);
� Медична довідка (форма 086-О); 
� Картка щеплень (2 копії);
� Військовий квиток або приписне посвідчення   (2 копії);
� 3 конверти з марками по Україні;
� Якщо є пільги, то документи, що їх засвідчують.

Правила вступу абітурієнтів

Вступники на основі повної загальної середньої освіти вступають на І курс

скороченого терміну навчання за результатами вступних випробувань з

української мови та математики (тестування) або за сертифікатами ЗНО.



5 причин для вступу в наш навчальний заклад, що 

гарантують ваше майбутнє:

� Спеціальності, які конкурентні на ринку праці.

� Одночасне отримання освіти та професії в короткий термін.

� Система підготовки: суворий контроль знань та демократична будова навчального процесу.

� Сучасна матеріально–технічна база з перспективою розвитку.

� Можливість отримання вищої освіти за короткий термін.

РОБІТЬ ВІРНИЙ ВИБІР, ЯКИЙ Є ОСНОВОЮ ВАШОГО МАЙБУТЬНЬОГО ЖИТТЯ

НАШІ КОНТАКТИ:
Адреса: м. Херсон, пр. Ушакова, 20; www.kms.ks.ua

Телефони: 0501493064; 0958727447; 0958823640


