
 



  



 
1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, спеціальність, 

рівень вищої освіти 

 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань 

27 Транспорт 

Нормативна Спеціальність підготовки 

271 Річковий та морський 

транспорт 

Модулів – 1 Спеціалізація  

Навігація і управління 

морськими судами  

Освітня програма Безпека 

судноплавства 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 1 п’ятий  - 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання немає 
Семестр 

Загальна кількість годин 

– 90 

9 - 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 2,6 

самостійної роботи 

студента – 3 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

Магістр 

22 - 

Практичні, семінарські 

10 - 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

58 - 

Індивідуальні завдання:  

- - 

Вид контролю: 

диференційований залік 

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 1/1,04 

для заочної форми навчання – 1/6,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета: вивчення навчальної дисципліни «Управління процесами 

рятування і пошуку на морі» є придбання знань з основ організації 

міжнародного зв’язку для суден, що беруть участь в GMDSS;є набуття 

здобувачами вищої освіти знань, розумінь, умінь та інших компетентностей, 

необхідних для: зайняття посад осіб командного складу морських та річкових 

суден (за спеціалізацією); роботи на підприємствах, установах та 

організаціях, що забезпечують експлуатацію флоту; продовження навчання 

на другому рівні вищої освіти, у тому числі: - забезпечення набуття 

здобувачами вищої освіти компетентностей відповідно до стандартів 

компетентності, визначених вимогами правил ІІ/1, ІІ/2, І/12, ІV/2, VI/1, VI/2, 

VI/3, VI/4, VI/6 Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування 

моряків та несення вахти 1978 року, з поправками; 

Статус навчальної дисципліни: обов'язкова. 

Навчальна дисципліна забезпечує реалізацію вимог розділу A – IV/2 

(Обов’язкові мінімальні вимоги для дипломування радіооператорів GMDSS) 

Кодексу з підготовки і дипломування моряків та несення вахти, з 

поправками. Функція: Радіозв’язок на рівні експлуатації. 

Інтегральна: Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та 

практичні проблеми у сфері судноводіння, обробки та розміщення вантажів; 

управління операціями судна та піклуванні про людей на судні, що 

передбачає застосування теорій і методів наук про устрій судна, навігацію, 

технологію перевезення вантажів, комерційну експлуатацію засобів 

транспорту, управління ресурсами. 

Компетентності: 

СК14. Уміння передавати та отримувати інформацію з використанням 

підсистеми і обладнання глобального морського зв’язку, забезпечувати 

радіозв’язок у всіх випадках.  

ФК8. Уміння використовувати системи внутрішньо суднового зв’язку. 

Програмні результати навчання:  

РН6. Знання систем повідомлень, забезпечення радіозв’язку під час пошуку, 

порятунку та у випадку аварій. 

Завдання: 

- знання національних та міжнародних вимог та принципів 

здійснення безпечної морської практики у сфері безпеки праці персоналу 

судна; 

- основи пошуку та рятування на морі; 

-  знання видів та загальних характеристик виробничих шкідливих та 

небезпечних факторів на борту судна. 



 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: 

- загальні принципи і основні фактори, необхідні для безпечного і 

ефективного використання всіх підсистем і устаткування GMDSS;  

- райони обслуговування підсистем GMDSS, включаючи характеристики 

супутникових систем, систем передачі інформації з безпеки мореплавства; 

уміти вибирати відповідну систему зв’язку в конкретних обставинах;  

-  теорію поширення радіохвиль і використання цієї інформації для вибору 

оптимальних частот зв’язку; - порядок несення вахти в GMDSS, ведення 

вахтового журналу радіостанції і документування радіозв’язку; 

 - системи суднових повідомлень і процедури участі в них; 

 - засоби запобігання передачі помилкових сигналів небезпеки і процедури 

скасування таких помилкових сигналів; 

 - устаткування, особливо в частині радіоустаткування рятувальних засобів;  

- Конвенцію ПДНВ – 78, з поправками, Регламент радіозв’язку і Конвенцію 

СОЛАС – 74/88, звертаючи особливу увагу на радіозв’язок у випадках лиха, 

терміновості і безпеці; запобігання перешкод, особливо при обміні по лиху, 

терміновості і безпеці і запобігання несанкціонованих передач; 

 - інші документи, що відносяться до експлуатаційних процедур і процедур 

зв’язку у разі лиха, терміновості, безпеки і обміну загальною 

кореспонденцією, включаючи оплату; навігаційних попереджень і прогнозів 

погоди в морській рухомій службі (МРС) і морській рухомій супутниковій 

службі (МРСС).  



вміти: 

- правильно і ефективно експлуатувати всі підсистеми і устаткування 

GMDSS в умовах нормального поширення радіохвиль і в умовах типових 

перешкод;  

- безпечно експлуатувати всю апаратуру зв’язку GMDSS і допоміжні 

пристрої, включаючи міри безпеки; 

- працювати на клавіатурі з метою задовільного обміну 

радіоповідомленнями;  

- налаштувати приймачі і передавачі для відповідного виду роботи, 

включаючи цифровий вибірковий виклик і літеродрукувальну телеграфію; 

 - правильно і ефективно експлуатувати радіоустаткування рятувальних 

засобів і аварійних радіобуїв; 

 - правильно передавати і приймати повідомлення по радіотелефону і 

літеродрукувальному телеграфу; 

 - підтримувати на високому рівні придбані в процесі підготовки навички в 

застосуванні сучасних засобів радіозв’язку і використанні нових типів 

устаткування. 

3. Програма навчальної дисципліни 
Тема № 1. Основи пошуку та рятування на морі: здійснення заходів щодо організації 

пошуку і рятуванню на морі, охорони людського життя у відкритому морі, у 

відповідності з міжнародними договорами, стороною яких є Україна, а саме: 

- Міжнародна Конвенція з пошуку і рятування на морі 1979 року (SAR); 

- Міжнародна конвенція з охорони людського життя на морі (SOLAS); 

- Конвенція ООН з морського права 1982 р.; 

- Керівництво з міжнародного авіаційного і морського пошуку і рятування, у редакції 

2019 року (IAMSAR) 

- Угода про співробітництво причорноморських країн з пошуку і рятування на Чорному 

морі та інших міжнародних документів з питань морського пошуку і рятування. 

Тема № 2. GMDSS. Частоти радіозв’язку при пошуку та рятуванні на морі. Алгоритм       

подачі та прийому сигналів лиха на морі. Стандартні фрази ІМО для спілкування на 

морі. 

Тема № 3. Ціль керівництва IAMSAR. Відповідальність та обов’язки по наданню 

допомоги. Координація пошуку та рятування. Організація національної та регіональної 

систем пошуку та рятування. 

Тема № 4. Сигнали лиха. Передача оповіщення про лихо з морського судна. Відміна 

повідомлення про лихо. Дія морських суден при стеженні за сигналами пристроїв АІС-

САРТ та АІС-МОБ, EPIRB. 

Тема № 5.  Надзвичайна ситуація на морських судах. Людина за бортом. Пожежа на 

судні. Зіткнення судна. Покидання судна. Пошкодження корпусу судна. 



Тема № 6.Первинні дії надавання допомоги морським судам.  Способи оповіщення 

про лихо. Дії при слідуванні до району лиха. Обладнання для спасіння. Засоби 

сигналізації. 

Тема № 7. Зв’язок на місці події. Аварійно-рятівна апаратура. Частоти радіозв’язку 

використані при подачі сигналу лиха.  Зв’язок з рятувальним координаційним 

центром. 

Тема № 8. Координатор на місці події. Загальні вимоги до координації. Координація 

на місці дії. Визначення командира на місці події. Обов’язки та відповідальність на 

місці події. Донесення про обстановку. 

Тема № 9. Пошук. План дій по пошуку та повідомлення. Власний план пошуку. 

Планування пошуку на морі. Схеми пошуку. Наступні дії після завершення первинної 

фази пошуку. Невдалий пошук. Вдалий пошук. 

Тема № 10. План дій по рятуванню та повідомлення. Розробка плану рятування. 

Тема № 11. Врятовані. Миттєва допомога потерпілим. Реєстрація інформації о 

врятованих. Опит врятованих. Загиблі. Відносини з громадськими організаціями та 

населенням. Підготовка персоналу. 

 

4. Структура навчальної дисципліни. 
 

Назви модуля і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усьог

о 

 у тому числі 

усього 

у тому числі 

лекц. пр. лаб. с. р. лекц

. 

пр. с. р. 

 Модуль 1.Охорона праці 

Тема № 1. Основи 

пошуку та рятування на 

морі: здійснення заходів 

щодо організації пошуку 

і рятуванню на морі, 

охорони людського 

життя у відкритому 

морі, у відповідності з 

міжнародними 

договорами, стороною 

яких є Україна, а саме 

7 2 - - 5     

Тема № 2. GMDSS. 

Частоти радіозв’язку 

при пошуку та рятуванні 

на морі. Алгоритм       

подачі та прийому 

сигналів лиха на морі. 

Стандартні фрази ІМО 

для спілкування на морі 

7 2 - - 5     

Тема № 3. Ціль 

керівництва IAMSAR. 
9 2 2 - 5     



Відповідальність та 

обов’язки по наданню 

допомоги. Координація 

пошуку та рятування. 

Організація 

національної та 

регіональної систем 

пошуку та рятування 

Тема № 4. Сигнали 

лиха. Передача 

оповіщення про лихо з 

морського судна. 

Відміна повідомлення 

про лихо. Дія морських 

суден при стеженні за 

сигналами пристроїв 

АІС-САРТ та АІС-МОБ, 

EPIRB. 

7 2 - - 5     

Тема № 5.  Надзвичайна 

ситуація на морських 

судах. Людина за 

бортом. Пожежа на 

судні. Зіткнення судна. 

Покидання судна. 

Пошкодження корпусу 

судна. 

7 2 - - 5     

Тема № 6.Первинні дії 

надавання допомоги 

морським судам.  

Способи оповіщення 

про лихо. Дії при 

слідуванні до району 

лиха. Обладнання для 

спасіння. Засоби 

сигналізації. 

9 2 2 - 5     

Тема № 7. Зв’язок на 

місці події. Аварійно-

рятівна апаратура. 

Частоти радіозв’язку 

використані при подачі 

сигналу лиха.  Зв’язок з 

рятувальним 

координаційним 

центром. 

7 2 - - 5     

Тема № 8. Координатор 

на місці події. Загальні 

вимоги до координації. 

Координація на місці дії. 

Визначення командира 

на місці події. Обов’язки 

та відповідальність на 

9 2 2 - 5     



місці події. Донесення 

про обстановку. 

Тема № 9. Пошук. План 

дій по пошуку та 

повідомлення. Власний 

план пошуку. 

Планування пошуку на 

морі. Схеми пошуку. 

Наступні дії після 

завершення первинної 

фази пошуку. Невдалий 

пошук. Вдалий пошук. 

7 2 - - 5     

Тема № 10. План дій по 

рятуванню та 

повідомлення. Розробка 

плану рятування. 

9 2 2 - 5     

Тема № 11. Врятовані. 

Миттєва допомога 

потерпілим. Реєстрація 

інформації о 

врятованих. Опит 

врятованих. Загиблі. 

Відносини з 

громадськими 

організаціями та 

населенням. Підготовка 

персоналу. 

7 2 - - 5     

Контрольна робота 5 - 2 - 3     

Усього годин 90 22 10 - 58     

 

5. Теми практичних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

1 

Тема № 1. Ціль керівництва IAMSAR. 

Відповідальність та обов’язки по наданню 

допомоги. Координація пошуку та рятування. 

Організація національної та регіональної систем 

пошуку та рятування 

2 - 

2 

Тема № 2.Первинні дії надавання допомоги 

морським судам.  Способи оповіщення про лихо. 

Дії при слідуванні до району лиха. Обладнання 

для спасіння. Засоби сигналізації. 

2  

3 

Тема № 3. Координатор на місці події. Загальні 

вимоги до координації. Координація на місці дії. 

Визначення командира на місці події. Обов’язки 

та відповідальність на місці події. Донесення про 

обстановку. 

2  

4 
Тема № 4. План дій по рятуванню та 

повідомлення. Розробка плану рятування. 
2 - 



№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

5 Модульна контрольна робота 2 - 

Разом 10 - 

 

6. Самостійна робота 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 
Модуль 1. Охорона праці 

1 

Тема № 1. Основи пошуку та рятування на морі: 

здійснення заходів щодо організації пошуку і 

рятуванню на морі, охорони людського життя у 

відкритому морі, у відповідності з міжнародними 

договорами, стороною яких є Україна, а саме 

5 - 

2 

Тема № 2. GMDSS. Частоти радіозв’язку при 

пошуку та рятуванні на морі. Алгоритм       подачі 

та прийому сигналів лиха на морі. Стандартні 

фрази ІМО для спілкування на морі 

5 - 

3 

Тема № 3. Ціль керівництва IAMSAR. 

Відповідальність та обов’язки по наданню 

допомоги. Координація пошуку та рятування. 

Організація національної та регіональної систем 

пошуку та рятування 

5 - 

4 

Тема № 4. Сигнали лиха. Передача оповіщення 

про лихо з морського судна. Відміна 

повідомлення про лихо. Дія морських суден при 

стеженні за сигналами пристроїв АІС-САРТ та 

АІС-МОБ, EPIRB. 

5 - 

5 

Тема № 5.  Надзвичайна ситуація на морських 

судах. Людина за бортом. Пожежа на судні. 

Зіткнення судна. Покидання судна. Пошкодження 

корпусу судна. 

5 - 

6 

Тема № 6.Первинні дії надавання допомоги 

морським судам.  Способи оповіщення про лихо. 

Дії при слідуванні до району лиха. Обладнання 

для спасіння. Засоби сигналізації. 

5 - 

7 

Тема № 7. Зв’язок на місці події. Аварійно-

рятівна апаратура. Частоти радіозв’язку 

використані при подачі сигналу лиха.  Зв’язок з 

рятувальним координаційним центром. 

5 - 

8 

Тема № 8. Координатор на місці події. Загальні 

вимоги до координації. Координація на місці дії. 

Визначення командира на місці події. Обов’язки 

та відповідальність на місці події. Донесення про 

обстановку. 

5 - 

9 

Тема № 9. Пошук. План дій по пошуку та 

повідомлення. Власний план пошуку. Планування 

пошуку на морі. Схеми пошуку. Наступні дії 

після завершення первинної фази пошуку. 

5 - 



Невдалий пошук. Вдалий пошук. 

10 
Тема № 10. План дій по рятуванню та 

повідомлення. Розробка плану рятування. 
5 - 

11 

Тема № 11. Врятовані. Миттєва допомога 

потерпілим. Реєстрація інформації о врятованих. 

Опит врятованих. Загиблі. Відносини з 

громадськими організаціями та населенням. 

Підготовка персоналу. 

5 - 

12 Підготовка до контрольної роботи 3 - 

Разом 58 - 

 

7. Методи навчання 

 

Основними формами викладання навчального матеріалу з дисципліни 

«Управління процесами рятування і пошуку на морі» є лекції, практичні 

заняття та самостійна робота студентів з навчальною та довідковою 

літературою. 

Методи навчання, що застосовуються при викладенні матеріалу 

дисципліни «Цивільний захист і охорона праці в галузі», за характером 

подачі навчального матеріалу є словесні, наочні та практичні. За 

організаційним характером навчання є інтерактивними методами навчання. В 

умовах карантину спричиненим корона вірусу (COVID-19) лекційні заняття 

проводятьсядистанційно в системі «MOODLE». 

Практичні заняття проводяться по вузловим і найбільш складним 

питанням (тем, розділів) навчальної програми. Вони можуть бути побудовані 

як на матеріалі однієї лекції, а також з певної теми без читання попередньої 

лекції. Головна і визначальна особливість будь якого практичного заняття – 

наявність елементів самостійної роботи, діалогу між викладачем і студентами 

та самими студентами. 

 

8. Методи контролю 

 

Передбачено два види контролю знань студентів: поточний і 

підсумковий, перший із яких проводиться на практичних заняттях з метою 

перевірки рівня якості навчання, зокрема і самостійної роботи. Засвоєння 

практичних вмінь та навичок контролюється під час проведення поточних 

занять. 

Підсумковий контроль здійснюється по закінченню навчання з 

дисципліни М-1 і включає семестровий залік з охопленням усього переліку 

питань теоретичної і практичної підготовки студентів. 

Підсумкова поточна оцінка Модуля-1 з дисципліни складається з 

оцінок: 

1. написання модульної контрольної роботи (МКР-1), максимальна 

оцінка – 60 балів. 



2. обов’язкового виконання поточних контрольних завдань (ПК-1, ПК-

2, ПК-3, ПК-4) на практичних заняттях (40 балів); 

В модульну контрольну роботу (МКР-1) входить 4 задачі. Задачі 

підбираються таким чином, щоб охопити основні теми дисципліни, 

включаючи практичні заняття, були однакової складності для всіх студентів, 

за ними можливо було оцінити знання студентів щодо всього матеріалу 

дисципліни.  

Письмова модульна контрольна робота (МКР-1) має навчальний 

характер, її використання сприяє формуванню у студентів навичок 

самостійної роботи. 

Підсумкова, тобто залікова, письмова робота проводиться під час 

заліку для перевірки і оцінювання підсумкових знань студентів. 

Якщо студент під час поточного контролю набрав в сумі не менш ніж 

60 балів, за його побажанням він може бути звільненим від підсумкової 

(залікової) контрольної роботи і йому буде виставлений залік на підставі 

результатів поточного контролю. 

 

10. Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики для заліку 

90 - 100 відмінно   

зараховано 

82 - 89 
добре  

74 - 81 

64 - 73 
задовільно 

60 - 63 

35 -59 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

 

10. Методичне забезпечення 

Електронні файли: 

- презентації для лекцій та практичних занять; 

- тексти міжнародних конвенцій: ПДНВ-78, СОЛАС-74; 

- питання до підсумкового контролю. 

  



11. Рекомендована література 

Базова 

1. Сборник резолюций ИМО, касающихся Глобальной морской системы 

связи при бедствии и для обеспечения безопасности (ГМССБ). – С.- 

Петербург: ЦНИИМФ, 1993. –250 с. 

2. Сборник N 4 резолюций ИМО (ГМССБ, требования к ЭРНС). – С.-

Петербург: АОЗТ ЦНИИМФ, 1996. – 385 с. 

3. Модельный курс ИМО 1.25: Оператор ГМССБ. 

4. Международная конвенция о подготовке и дипломированию моряков и 

несении вахты 1978 года с поправками (Конвенция ПДНВ – 78 с 

поправками). 

5. Международная конвенция по поиску и спасанию на море 1979 года 

6. Международное руководство по авиационному и морскому поиску, и 

спасанию. Том III. Подвижные средства. 

7. ИМО Мастер План береговых средств, используемых в ГМССБ 

8. Стандартные фразы ИМО для общения на море. 

9. Публикации международного союза электросвязи: 

1. Справочник Международного Союза Электросвязи (ITU). Том 4. 

Список береговых станций и специальных сервисных станций. 

2. Справочник Международного Союза Электросвязи (ITU). Том 5. 

Список судовых станций и присвоений опознавателей МПС. 

10. Руководство по радиосвязи для использования в морской подвижной 

и морской подвижной спутниковой службах. (МСЭ). 

11. Руководства по эксплуатации используемого оборудования 

12. Международная конвенция по охране человеческой жизни на море 

1974 года. (Консолидированный текст, с поправками) 

13. ИМО. Справочник по ГМССБ. 

14. Справочник по работе в системе ИНМАРСАТ. 

15. Справочник по работе в сети Safety Net. 

Допоміжна 

1. «ГМССБ за три недели» -Учебное пособие по работе в Глобальной 

Морской Системе Связи при Бедствии (ГМССБ); - C-Петербург, 2000, 

государственная Морская академия имени адмирала С. О. Макарова 

2. Бакланов Е.Н. Судовая аппаратура ГМССБ: Учебное пособие. - 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2006. - 128 с. 

3.  Тренажерный комплекс по радиосвязи ГМССБ ШКИПЕР-SKIPPER-2000. 

Санкт-Петербург,2000. 



12. Інформаційні ресурси 

1. Морское агентство Транс-Сервис https://www.trans-

service.org/ru.php?section=info&page=radio&subpage=radio30#nav . 

2. Минимальные знания для сдачи ГМССБ в вопросах и ответах. http://seaman-

odessa.ucoz.ua/news/minimalnye_znanija_dlja_sdachi_gmssb_gmdss_v_voprosakh_i

_otvetakh/2015-10-01-308.  

3. Берегова охорона Сполучених штатів (USCG) http://www.uscg.mil/. 

4. Міжнародна морська організація (ІМО) http://www.imo.org/. 
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