


1 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Програма фахового вступного випробування для вступників на основі освітньо-
кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника виробник знарядь лову, або машиніст машин 
та механізмів, або приймальник плавзасобів, або рибалка прибережного лову, або боцман, або 
матрос, або матрос тралової команди, або матрос трюмний, або моторист – матрос, або рибалка 
кефального господарства  призначена з'ясувати, наскільки вступники за спеціальністю 207 
Водні біоресурси та аквакультура освітньо - професійна програма підготовки: «Експлуатація 
техніки промислового рибальства і аквакультури» відповідають вимогам освітньо - 
кваліфікаційної характеристики кваліфікованого робітника за спорідненою професією, що надає 
можливість для вступу за скороченим терміном навчання. Тестові завдання фахового 
випробування складені з урахуванням сформованих фахових компетентностей вступника. Саме 
професійні компетентності в умовах компетентно - орієнтованого навчання є об'єктом контролю 
досягнень вступника й основним показником його знань. 

Тестові завдання фахового випробування упорядковані відповідно до певної структури 
перевірки предметних компетентностей фахівців рибної галузі і передбачають  висвітлення 
знань про знаряддя лову, технологію побудови знарядь лову, характеристику риболовецьких 
суден, промислові механізми та обладнання, особливості конструкції і експлуатації знарядь 
лову, умови  зберігання улову, охорону праці та техніку безпеки на риболовецьких суднах, 
несення вахт енної служби на судні. 

Усі 10  варіантів запропонованих завдань рівноцінні за складністю. Варіанти фахового 
випробування складаються з теоретичної та практичної частини. 

Теоретична частина завдання передбачає тести закритої форми (шість питань з однією 
правильною відповіддю з трьох запропонованих), а практична частина - тести відкритої форми (2 
завдання) 

Кожне питання тестового завдання закритої форми оцінюється у 20 балів, всього – 120 
балів. Кожне тестове завдання відкритої форми оцінюється у 40 балів, всього – 80 балів 

До тестових завдань теоретичної частини  входять визначення, поняття, параметри 
промислових операцій, процесів, вимог до знарядь лову, матеріалів з яких вони виробляються, 
промислових механізмів, правил їх експлуатації, безпеки праці у відповідності з нормативною 
документацією.  

Особливої уваги потребує практична частина, що  дозволяє виявити рівень практичних 
знань вступників  

Для  рішення завдань фахового випробування вступникам відводиться 2 академічних 
години. Перевірка робіт вступників здійснюється на підставі ключа (еталона) відповідей. 



ЗМІСТ ПРОГРАМИ 
1 Загальні свідчення про знаряддя лову 

1.1 Поняття про знаряддя лову. Перелік сіткових і не сіткових знарядь лову, їх 
принцип дії 

1.2 Основні частини знарядь лову та їх призначення 
1.3 Коротка характеристика та призначення деяких виробів необхідних для 

виконання процесів лову: ваєр, уріз, стяжний трос, стропи, витяжний кінець, джільсон, 
вантажний шкентель 

1.4 Найменування та призначення деталей оснащення верхньої та нижньої підбор 
знарядь лову 

2 Технологія побудови знарядь лову 

 2.1 Характеристика і призначення риболовних матеріалів: ниток, вірьовок, канатів,  
сіткоподібних матеріалів 

 2.2 Крій сіткоподібних матеріалів, виконання кроєння по прямий, по косій, по циклам 
 2.3 Види з’єднань сіткових пластин, їх характеристика. Виконання вічкування, 

шворочним швом, розпускним швом 
 2.4 Поняття про посадку, способи та прийоми посадки 
 2.5 Такелажні роботи, їх види. Виконання з’єднань вузлами, штиками, виготовлення 

огонів. Коротка характеристика і призначення скоб, гаків, карабінів, конекторів, вертлюгів, 
догляд за ними 

3 Коротка характеристика риболовецьких суден 

3.1 Основні частини судна 
3.2 Суднові приміщення 
3.3 Дільні речи 
3.4 Системи набору корпусу судна 
3.5 Головні розміри судна 
3.6 Поняття про плавучість, незатоплюваність, остойчивость 
3.7 Класифікація рибопромислових суден 
3.7 Характеристика траулерів, сейнерів, та інших риболовецьких суден 

4 Промислові механізми та обладнання 

4.1 Поняття про промислові схеми і типи за видами лову 
4.2 Типи і склад промислових схем траулерів, сейнерів та інших суден 
4.3 Технічна характеристика лебідок, тралових барабанів, неводовиборочних машин 
4.4 Призначення блоків, роликів, ролів, мальгогерів, роульсів, догляд за ними 
4.5 Склад вантажних пристроїв, їх використання на промислі 

5 Конструкція знарядь лову 

5.1 Конструкція донних та різноглибинних тралів 
5.2 Конструкція кошелевих неводів 
5.3 Конструкція закидних неводів 
5.4 Конструкція ставних неводів 
5.5 Конструкція дрифтерних сіток і порядків 
5.6 Конструкція ставних і плавних сіток 
5.7 Конструкція ятерів 
5.8 Конструкція тачкових знарядь лову: вудок, тралів, ярусів 



6 Експлуатація знарядь лову 

6.1 Поняття про експлуатацію знарядь лову, промисловий розклад, підготовка до     
промислу різними видами знарядь лову 

6.2 Експлуатація тралів (процеси лову) 
6.3 Експлуатація кошелевих неводів (процеси лову) 
6.4 Експлуатація закидних неводів (процеси лову) 
6.5 Експлуатація дрифтерних порядків 
6.6 Експлуатація ставних сіток 
6.7 Експлуатація плавних річкових сіток 
6.8 Експлуатація ставних неводів 
6.9 Експлуатація ярусів 
6.10 Ремонт знарядь лову 
6.11 Техніка безпеки при роботі зі знаряддями лову та механізмами 

7 Зберігання улову 

7.1 Підготовка суден для прийому улову: підготовка палуби, трюмів, тари 
7.2 Сортування та обробка риби 
7.3 Захист улову від сонця, вітру, дощу, високої температури 
7.4 Термін зберігання улову на відкритій палубі 
7.5 Охолодження і замороження риби 

8 Охорона праці 

8.1 Інструктажі з техніки безпеки 
8.2 Екіпіровка членів промислової команди, рибаків 
8.3 Види травм на промислі, професійні захворювання 
8.4 Загальні правила безпеки при роботі зі знаряддями лову 
8.5 Протипожежний захист суден та берегових приміщень 

9 Вахта на судні 

9.1 Обов’язки вахтового матроса біля трапу 
9.2 Обов’язки рульового 
9.3 Обов’язки попереддивлючего 

Вимоги до знань та вмінь вступника 

Знати: загальні свідчення про знаряддя лову, технологію побудови знарядь лову, 
промислові судна, промислові механізми і їх конструктивні елементи; 

- склад промислових схем траулерів, сейнерів, дрифтерів, суден для ярусного лову, склад і 
призначення вантажних пристроїв; 

- конструкцію знарядь лову, їх принцип дії, процеси лову; 
- види обробки риби, правила зберігання; 
- види інструктажів з техніки безпеки, екіпіровку членів промислової команди, загальні 

правила безпеки при роботі зі знаряддями лову та механізмами; 
- пожежний захист суден, берегових приміщень; 
- обов’язки вахтового матроса біля трапу, рульового, попереддивлючего 
Вміти: доглядати за станом блоків, роликів, ролів, роульсів та з’еднювальними 

елементами; 
виконувати крій «по прямій», «по косій», по простим циклам кроєння; виконувати 
з’єднання сіткових пластин вікуванням, швор очними швами; виконувати обв’язування 
посадочних кромок, виконувати посадку різними способами; 
з’єднувати канати вузлами, штиками, сплеснями, огонами;  
Підготовлювати судно для прийому улову 
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