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1. Опис навчальної дисципліни.

Найменування показників
Галузь знань, спеціальність, 

рівень вищої освіти

Характеристика навчальної 
дисципліни

денна форма 
навчання

заочна форма 
навчання

Кількість кредитів -  6

Галузь знань 
27 Транспорт

НормативнаСпеціальність підготовки 
271 Річковий та морський 

транспорт
Екзамен -  1

Спеціальність
Навігація і управління 
морськими суднами 
Освітня програма «Безпека 
судноплавства»

Рік підготовки:
Модулів -  1
Змістових модулів -  1 перший перший
Індивідуальне науково- 
дослідне завдання 
Курсова робота

Семестр

Загальна кількість годин -  
180

1 2
Лекції

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних -  2 
самостійної роботи 
студента -  3

Освітній рівень: 
Магістр

32 20
Практичні, семінарські

10 22
Лабораторні

- -

Самостійна робота
48 48

Індивідуальні завдання:
Курсова робота

20 -

Вид контролю:
Іспит

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної 
роботи становить: 

для денної форми навчання -  1/1,08
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни.

Дисципліна «Безпечна організація морських перевезень» - одна з важливих дисциплін, 
що визначають рівень професійної підготовки майбутнього спеціаліста.

Мета дисципліни:надання динамічної комбінація знань, вмінь та практичних 
навичок, способів мислення, професійних цінностей, які визначають здатність студента 
успішно здійснювати професійну діяльність, приймати обгрунтовані рішення у сфері 
безпечної організації морських перевезень на судах, які є основою ефективної та безаварійної 
роботи флоту. Вміння забезпечити безпеку людського життя на морі, охорони морського 
середовища та з урахуванням безпечної організації морських перевезень.

Дати майбутнім фахівцям знанім про: порядок проведення попереджувальних і 
організаційно - технічних заходів,придбання студентами цілісного уявлення про те,як 
забезпечуються усі види безпечної організації морських перевезень.

Завдання дисципліни - навчити студентів грамотно організовувати та забезпечувати 
морські перевезення. Освоїти технологію організації рейсу з урахуванням особливостей 
майбутньої професійної діяльності.

Освоївши програму навчальної дисципліни «Безпечна організація морських 
перевезень» студенти, повинні бути здатними вирішувати такі професійні задачі:
-  знати і уміти користуватися документами, які регламентують безпечну організацію 
морських перевезень;
-  надати знання з основ безпечної організації морських перевезень;
-  безпечна організація рейсу, його підготовка і планування;
-  технології організації безпечних морських перевезень вантажів і пасажирів;
-  надати знання, які стосуються підготовки спеціалістів морського флоту стосовно безпечної 
організації перевезень що стосується безпеки людського життя на морі, вантажів та охорони 
морського середовища з урахуванням особливостей майбутньої професійної 
діяльності;
-  навчити отримати знання та результат якісної організації морськихперевезень на практиці, 
та використовувати свої знання у своїй власній професійній діяльності;
-  впливів вантажів, включаючи великовагові вантажі, на мореплавство і остійність судна;
-  організація безпечної морської перевозки, обробки, розміщення і кріплення усіх видів 
вантажів, вимоги до остійності і міцності судна,небезпека перевозки навалювальних та 
небезпечних вантажів, шкідливих та отруйних вантажів;
-  вимоги по організації робот по безпечному завантаженню ірозвантаженню судна до порту 
та на судно;
-здатність встановити і підтримувати безпечну та ефективну організацію дій під час загрози 
небезпеки з навантаження тарозвантаження вантажів.

Виконавши і освоївши програму практичних навиків організації морських 
перевезень, студенти повинні бути здатними професійно вирішувати задачі по безпечної 
організації морських перевезень, а також компетентно ними володіти.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти організувати 
безпечне перевезення вантажів і пасажирів та знати:
- вимоги до забезпечення безпечного перевезення вантажів морськимтранспортом, підготовка 
і планування безпечного навігаційногопереходу;
- оцінка безпеки судна по майбутньому рейсу;
- оцінка морехідності судна для безпечного перевезення вантажів тапасажирів;
- вимоги до небезпечної організації перевезень небезпечних вантажів;
- забезпечення, організація та нагляд за безпечним завантаженням,розміщенням, кріпленням, 
доглядом під час рейсу та розвантаженнямвантажів;
- вимоги до контрольних вимірювальних приладів по безпеці судна, людського життя і 
довкілля судна, що забезпечує своєчасне поданнясигналу тривоги;
- конвенції ГМО по безпеці судна, людського життя та довкілля;
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- кодекси ГМО по безпеці судна, людського життя і довкілля;
- організація безпечних перевезень вантажів, завантаження, розвантаженняна 
газовозах,хімовозах, нафто танкерах, суднах РО-РО, контейнеровозів,балкерів, лісовозів та 
іншогоспеціалізованого флоту, при забезпеченні осадки,міцності, остійності.

Студент повинен вміти:
-забезпечити якісну доставку вантажів та пасажирів при безумовномувикористанні вимог 
щодо безпечного мореплавання і охоронилюдського життя на морі;
- максимально використовувати місткість суден, забезпечуючи облік безпечного 
навантаження;
- безпечна організація завантаження судна, та оцінювання вантажного планусудна з точки 

зору безпеки виходу у рейс та перевозки;
- використовувати суднові комп’ютерні системи по організаціїбезпечного переходу судна, 
вимог ІМО по контролю остійності,вантажного плану судна;
- досягати високу ефективність використання суден за рахунокпристосування транспортних 
особливостей суден до транспортниххарактеристик вантажів з урахуванням безпеки 
перевезень;
- виробляти розрахунок критеріїв безпечної остійності згідно вимог ІМО.

Студент повинен володіти:
- освоївши програму навчальної дисципліни, студенти повинні бути здатними професійно 
вирішувати задачі з безпечної організації морських перевезень та професійно, компетентно, 
ними володіти.

3. Програма навчальної дисципліни.

1 семестр 
Модуль 1

Тема 1. Організація безпеки морських перевезень.Основи безпечної організації 
морських перевезень. Міжнародна система безпеки мореплавства. Основні документі безпеки 
перевозок. Небезпеки та зашита судна у процесі перевозки. Системи що забезпечує зв'язок, 
стосовно безпеки та терміновості в процесі перевезень, а також передачу інформації, 
необхідну для безпеки мореплавства, включаючи навігаційні і метеорологічні попередження. 
Розробка плану рейсу по забезпеченню безпеки мореплавання та перевезення. Оцінка безпеки 
судна для майбутнього рейсу. Виконання розробленого плану і його контроль.

Тема 2.0хорона судна у процесі морських перевезень.Безпека суднапонад усе 
повинна бути придатна для виходу у море без небезпеки для судна та людей на борту.Чинники, 
які можуть ускладнювати безпечне плавання судна, а також суден, що перевозять небезпечні 
вантажі.Забезпечення навігаційної безпеки переходу. Вимоги Міжнародної Конвенції СОЛАС 
- 74 по безпечній організації морських перевезень. Безпека технічного стану судену процесі 
організації перевезень. МКУБ (ISM code) і СУБ.Оцінка безпеки судна, ризики. Охоронні 
прилади та системи. Виконання розробленого плану безпечного перевезення і його контроль. 
Заходи охорони, що стосуються операцій по обробці вантажу.

Тема З.Безпека перевезення пасажирів та генеральних вантажів. Вимоги 
Міжнародних Конвенцій, Резолюцій і Кодексів ІМО, які забезпечують безпеку перевезення 
пасажирів. СОЛАС 2020- нові правила.Безпека пасажирського судна, його придатності до 
мореплавання. Термін дії і дійсність судових свідчень, які є первинним дозволом на безпечну 
організацію перевезення пасажирів. Вимоги до водонепроникності корпусу і надбудов, 
стосовно усіх пасажирських суден і суден ро-ро, згідно Конвенції СОЛАС. Боротьба за 
живучість на пасажирських суднах, заходи по упередженню ушкодження корпусу.Періодичні 
тренування по управлінню і перевірка водонепроникних дверей, лацпортів і т.д., на 
пасажирських суднах. Організація безпеки пасажирів при небезпечних ситуаціях і їх 
попередження. Організація безпеки перевезення генеральних вантажів. Вимоги щодо
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безпечногоперевезення вантажів: тари, упаковки, сепарації, кріплення.Безпека
перевезення:вантажів у ящиках, мішкових, кіпових вантажів, паперу, картону та целюлози, 
металів, залізобетонних виробів і конструкцій, лісових, продовольчих (режимних) вантажів. 
Кодекс безпечної практики розміщення і кріплення вантажу. Небезпечні вантажі. Особливості 
організації безпечного морського перевезення небезпечних вантажів. Міжнародний кодекс 
морського перевезення небезпечних вантажів IMDG code (МК МПНВ).Підготовка судна до 
перевезення небезпечних вантажів та їх безпечне розміщення на судні. Таблиця сумісності 
вантажів (CARGO COMPATIBILITY CHART), Code of Federal Register USA 46 CFR 150.

Тема 4.Безпека організація перевезення нафтових вантажів. Безпека танкерів, 
придатності до мореплавання. Конструкція і експлуатація нафтових танкерів по безпеці 
перевезень.Конструкційна безпека корпусу танкера. Вогненебезпечність наливних вантажів, 
рух рідин, хімічні та фізичні властивості. Міжнародні вимоги з безпеки нафтових танкерів і 
терміналів- ISGOTT, МАРПОЛ Додаток Т Безпечна організація перевезення з використанням 
технологічного обладнання та спеціальних систем танкера. Система інертних газів нафтових 
танкерів, призначення, параметри безпеки експлуатації. Безпечні способи підготовки танкера 
до завантаження/розвантаження. Особливі небезпечні випадки навантаження нафтових 
танкерів.Безпека плавання танкера з вантажем.Вимоги міжнародних документів, система по 
мийки і зачистки вантажних танків, безпека експлуатації. Небезпечний вплив нафтопродуктів 
на організм людини, засоби безпеки. Обладнання безпеки перевезень: Emergencyshut- 
downsystem, HighlevelalarmsystenTraiHiiiicHCTeMH, індивідуальні прилади виявлення газу і 
аварійної сигналізації по захисту персоналу.

2 семестр 
Модуль 1

Тема 5.Безпека перевезення зріджених газів. Організація безпеки компанією і 
адміністрацією судна, по перевезенню зріджених газів на танкерах LNG і LPG згідно 
«Міжнародного кодексу будівлі і обладнання суден, які перевозять скраплені газі наливом», 
IGC CODE, СУБ.Особливості безпечної конструкції корпусу газовозів, вантажних танків для 
перевезень. Повітряні шлюзи осушувальних систем, баластні і паливні пристрої, примусова 
вентиляція у вантажній зоні, безпечне їх використання. Контрольно-вимірювальні прилади як 
забезпечення безпечного перевезення вантажу (виконання замірів, виявлення газів і т.д.). 
Безпека організації перевезень на танкерах газовозах: газів під високим тиском при 
температурі навколишнього середовища; для перевезення газів під тиском із охолодженням 
до певної температури; для перевезення етилену; для перевезення СПЕ при атмосферному 
тиску в охолодженому стані. Системи інертного газу на газовозі, призначення, параметри 
безпеки експлуатації. Безпека організації підготовки вантажних танків і систем до 
завантаження зріджених газів, розвантаження зріджених газів.

Тема б.Безпека перевезення хімічних вантажів. Міжнародно-правові акти, які 
регламентують роботу танкерів хімовозів у тому числі: Конвенція МАРПОЛ, Додаток II, 
Конвенція СОЛАС. Класифікація танкерів хімовозів відповідно до ШС CODE. Конструкція 
танкерів, танків хімовозів, по забезпеченню безпеки перевезень вантажу. Безпека 
завантаження,перевезення та розвантаження суден хімовозів. Спеціальні системи безпеки 
перевезення вантажу танкерами хімовозами, система інертних газів на хімовозах, 
призначення, параметри безпеки експлуатації. Безпека перевезення хімічних шкідливих 
речовин, запобігання забруднення морського середовища. Скидання чистого і ізольованого 
баласту та дача залишків з відстійного танка. Перекачування палива в межах судна. Система 
мийки танків. Вантажні розрахунки. Умови скидання шкідливих рідких речовин, що 
перевозяться на суднах наливом, що повідношенню до забруднення навколишнього 
середовища і збереження людського життя. Таблиця сумісності вантажів (CARGO 
COMPATIBILITY CHART), Code of Federal Register USA 46 CFR 150.
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Тема 7.Безпека перевезення техніки, великогабаритних та великовагових 
вантажів, контейнерів та флексітанків. Організація безпеки перевезення. Підготовка до 
завантаження на судно, завантаження на неспеціалізовані та спеціалізовані судна, вимоги по 
безпеці. Небезпеки при завантаженні,розвантаженні та перевозкі. Схеми розміщення та 
розрахунки кріплення техніки, великогабаритних та великовагових вантажів згідно 
міжнародних документів. Безпека, та нагляд у рейсі. Вимоги до безпеки екіпажу у рейсі та 
нормативно -технологічна документація, затверджена в установленому порядку. Підготовка 
контейнера щодо безпечної установки флексітанка.Вимоги безпеки перевезення флексітанків 
у контейнерах. Міжнародні конвенції по організації безпеки.

Тема 8.Безпека перевезень сипучих та навалювальних вантажів.Безпечне 
перевезення навалювальних та сипучих вантажів - знання фізико-хімічних та транспортних 
властивостей, їх вплив на екіпаж та судно під час морського перевезення. Вимоги 
Міжнародного кодексу з безпечного перевезення зерна насипом та Міжнародного Кодексу 
морського перевезення навалювальних вантажів (МКМПНВ),
ІпїегпаїіопаІМагЦігпеЗоІісІВиІкСа^оез (ЇМБВСССЮЕ).Безпека судна по остійності і міцності. 
Властивості сипучих та навалювальних вантажів, що впливають на морехідні якості 
судна.Документи на сипучі та навалювальні вантажі, по безпеці перевезення на судні.

4. Структура навчальної дисципліни.

Назви змістових 
модулів і тем

Кількість годин

Деннаформа Заочна форма

ус
ьо

го у тому числі
ус

ьо
го у тому числі

л П лб Інд с .р . л п лаб Інд с .р .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 семестр
Модуль 1

Тема 1.Організація 
безпеки морських 
перевезень.

22 9 2 7

Тема 2.0хорона судна 
у процесі морських 
перевезень.

23 7 2 7

Тема З.Безпека
перевезення 
пасажирів та 
генеральних вантажів.

22 8 2 5

Тема 4.Безпека 
організація
перевезення нафтових 
вантажів.

23 8 2 9

Модульна контрольна 
робота зі змістовного 
модуля 1.

2

Курсова робота 20

Разом за модулем 1 90 32 10 48
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2 семестр
Модуль 1

Тема 5.Безпека 
перевезення 
зріджених газів.

22 5 5 12

Тема б.Безпека
перевезення хімічних 
вантажів.

21 5 5 12

Тема 7.Безпека 
перевезення техніки, 
великогабаритних та 
великовагових 
вантажів, контейнерів 
та флексітанків.

22 5 5 10

Тема 8.Безпека
перевезень сипучих та
навалювальних
вантажів.

25 5 5 14

Модульна контрольна 
робота зі змістовного 
модуля 1.

2

Разом за модулем 1 90 20 22 48

Всього годин за 
навчальний рік

180 52 32 96

5. Теми практичних занять.

№
з/п Назва теми

Кількість годин
денна
форма

заочна
форма

1 семестр

Модуль 1

1 Безпека перевезення нафтових вантажів. 2 -

2 Безпека перевезення зріджених газів. 2 -

3 Безпека перевезення хімічних вантажів. 2 -

4 Безпека перевезення техніки та контейнерів. 2 -

5 Модульна контрольна робота зі змістовного модуля 1. 2 -

Разомі семестр 10 -

2 семестр

Модуль 1
1 Безпека перевезень сипучих та навалювальних вантажів. 2 -

2 Системи інертного газу на газовозі. 2 -
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3 Особливості безпечної конструкції корпусу газовозів. 2 -

4 Контрольно-вимірювальні прилади. 2 -

5 Безпека перевезення хімічних шкідливих речовин. 2 -

6 Схеми розміщення та розрахунки кріплення техніки. 2 -

7 Безпека судна по остійності і міцності. 2 -

8 Документи на сипучі та навалювальні вантажі. 2 -

9 Небезпеки при завантаженні, розвантаженні та перевозкі. 2 -

10 Нормативно -  технологічна документація. 2 -

11 Модульна контрольна робота зі змістовного модуля 1. 2 -

Разом2 семестр 22 -

Всього годин за навчальний рік 32 -

6. Самостійна робота.

№
з/п

Назва теми
Кількість г о д и н

денна
форма

заочна
форма

Модуль 1
1 семестр

1 Міжнародна система безпеки мореплавства. 7 -

2 Вимоги Міжнародної Конвенції СОЛАС - 74 по безпечній 
організації морських перевезень.

7 "

3 Вимоги Міжнародних Конвенцій, Резолюцій і Кодексів 
ГМО, які забезпечують безпеку перевезення пасажирів.

5 "

4 Вимоги міжнародних документів, система по мийки і 
зачистки вантажних танків, безпека експлуатації.

9

5 Курсова робота 20
Разомі семестр 48

Модуль 1
2 семестр

6
Контрольно-вимірювальні прилади як забезпечення 
безпечного перевезення вантажу.

12 "

7 Конвенція МАРПОЛ, Додаток II, Конвенція СОЛАС. 12 -
8 Міжнародні конвенції по організації безпеки. 10 -

9

Вимоги Міжнародного кодексу з безпечного перевезення 
зерна насипом та Міжнародного Кодексу морського 
перевезення навалювальних вантажів (МКМПНВ), 
Ітегпайопаї Магій теБоїісІВиїкСагцоез (ІМБВССООЕ),

14

Разом 2 семестр 48 -
Всього годин за навчальний рік 96
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7. Методи навчання.

Основними формами викладання навчального матеріалу з дисципліни «Безпечна 
організація морських перевезень» є лекції, практичні заняття та самостійна робота студентів з 
навчальною та довідковою літературою.

Методи навчання, що застосовуються при викладенні матеріалу дисципліни «Безпечна 
організація морських перевезень», за характером подачі навчального матеріалу є словесні, 
наочні та практичні. За організаційним характером навчання є інтерактивними методами 
навчання. Використовуються: метод обговорення (заняття із включеними бесідами, 
дискусіями, обговореннями, діалогами "питання -  відповідь", дискусії із провокаційними 
запитаннями);метод показу (застосування технічних засобів: кіно, телебачення, імітаторів). За 
логікою сприймання та засвоєння навчального матеріалу методи навчання є репродуктивні, 
прагматичні.

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, підсумковий та екзамен, 
перший із яких проводиться на практичних заняттях з метою перевірки рівня якості навчання, 
зокрема і самостійної роботи, екзамен проводиться у період сесії.Перед бачені контрольні 
роботи для студентів денної форми навчання. Засвоєння практичних вмінь та навичок 
контролюється під час проведення поточних занять.

Передбачено виконання Курсового проекту, максимальна оцінка -  100 балів.
Підсумковий контроль Модуль 1 здійснюється по закінченню навчання з 

дисципліни,який включає підсумкову модульну контрольну робот з охопленням усього 
переліку питань теоретичної і практичної підготовки студентів.

Підсумкова поточна оцінка Модуля 1 з дисципліни «Безпечна організація морських 
перевезень» (за 100-бальною шкалою за кожний модуль) складається з оцінок:

1. обов’язкового виконання поточних контрольних завдань на практичних заняттях;
2. написання модульної контрольної роботи, максимальна оцінка -  100 балів.
3. написання екзаменаційної контрольної роботи, максимальна оцінка -  100 балів.
В модульну контрольну роботу (МКР-1) та екзаменаційну контрольну роботу (ЕКР-1) 

входить 5 питань. Правильна відповідь на кожне питання МКР-1 та ЕКР-1 оцінюється в 20 
балів. Питання в кожному білеті підбираються таким чином, щоб вони охоплювали всі теми 
дисципліни, включаючи практичні заняття, були однакової складності для всіх студентів, за 
ними можливо було оцінити знання студентів щодо всього матеріалу дисципліни. Відповіді на 
кожне запитання оцінюється за такими критеріями:

- Оцінка “відмінно” -25 балів виставляється , якщо на питання дана повна, чітка і 
глибоко аргументована відповідь; робота оформлена акуратно, з дотриманням діючих правил;

- Оцінка “добре” -15 балів виставляється, якщо на питання дана в основному повна, 
чітка і глибоко аргументована відповідь, але допущена одна з зазначених нижче помилок:

- невірно вказана розмірність величин;
- є неточності у формулах приведених методик;
- відповідь розкрита, в основному, вірно, але не досить обґрунтована.
- Оцінка “задовільно” -Юбалів виставляється, якщо відповідь на питання 

сформульована в основному, вірно, але допущена одна з зазначених нижче помилок:
- не вірно висвітлені питання;
- не правильно наведені методики розрахунку параметрів, згідно із завдання.
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- Оцінка «незадовільно» виставляється, якщо завдання не виконане або допущені грубі 
помилки.

Підсумкова, тобто залікова, письмова модульна контрольна робота 1 (за 100-бальною 
шкалою) проводиться під час заліку для перевірки і оцінюванім підсумкових знань студентів, 
вона має навчальний характер, її використання сприяє формуванню у студентів навичок 
самостійної роботи.

При цьому для 1 семестру залікова підсумкова оцінка (за 100-бальною шкалою) 
складається як середнє значення з оцінок Модуль 1, Курсовий проект (КП) та Екзамен:

£=(МКР-1+ КП+ЕКР-1)/3=100
При цьому для 2 семеструштковг. підсумкова оцінка (за 100-бальною шкалою) 

складається як середнє значення з оцінок Модуль 1 та Екзамен:
£=(МКР-1+ЕКР-1 )/2= 100

Якщо студент під час поточного контролю набрав в сумі не менш ніж 60 балів, за його 
побажанням він може бути звільненим від семестрового екзамену і йому буде виставлений 
залік на підставі результатів поточного контролю МКР-1.

9. Шкала оцінювання: національна та ЕСТ8

Підсумкова оцінка за 100- 
бальною шкалою

Оцінка за національною 
шкалою

Оцінка за шкалою ЄКТС

90-100 відмінно А
82-89 добре В
74-81 С
64-73 задовільно Б
60-63 Е
35-59 незадовільно БХ
0-34 Б

10. Методичне забезпечення.

1. Електронні файли:
- презентації для лекцій та практичних занять;
- питання контрольних модульних робот;
- питання до підсумкового контролю.

2. Фільми з питань технології перевезень вантажів морем.

Допоміжна

1. Правила безпеки морського перевезення вантажів, Снопков В.І., 2003р;
2. Міжнародний кодекс по системам пожежної безпеки, станом на 2017р.;
3. Міжнародний кодекс з охорони суден і портових засобів, станом на 2018р.;
4. Міжнародний кодекс з управління безпечною експлуатацією суден і 
запобіганнямзабрудненню навколишнього середовища (МКУБ),2017р.;

5. Перевезення небезпечних вантажів: Навчально-методичний посібник Кузнецов С.А., 
Шумилов Ю.А., Давидчук А.Н., Халупенко В.А., Халупенко А.В./ Бібліотека журналу 
«Торгівельне мореплавання» (Серія: Правове регулювання торгівельного мореплавства). - 
2006. - №37/II. -32с.;
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6. Міжнародна конвенція про підготовку і дипломування моряків та несення вахти - ДМНВ- 
78 з урахуванням Манільських поправок 2010 року, Міжнародна федерація транспортників, 
2014р.;

7. Конвенція МАРПОЛ, 2017р.;
8. Курс лекцій за програмою «Спеціалізована підготовка персоналу газовозів», БаскаковС.П., 
2007р.;

9. Кодекс МКХ - Міжнародний кодекс споруди і обладнання суден, щоперевозять небезпечні 
хімічні вантажі наливом»;

10. Міжнародне керівництво з безпеки нафтових танкерів і терміналів,(ISGOTT);
11. Міжнародний кодекс з безпечного перевезення зерна насипом;
12. Міжнародний кодекс остійності суден в непошкодженому стані;
13. Кодекс безпечної практики розміщення і кріплення вантажу;
14. Міжнародний кодекс з охорони суден і портових споруд;
15. Організація і управління екіпажами морських суден,СБС Україна;
16. Системи інертних газів і експлуатація, Хайдуков А.А.,Трусов В.Г.,Кузнецов В.І;
17. Міжнародна конвенція по безпечним контейнерам (КБК).
18. Міжнародний Кодекс морського перевезення навалювальних вантажів(МКМПНВ).
19. Таблиця сумісності вантажів (CARGO COMPATIBILITY CHART), Code of Federal Register 

USA 46 CFR 150.

11. Інформаційні ресурси.

1. Міністерство інфраструктури України http://mtu.gov.ua
2. Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua
3. International Labour Organization http://www.ilo.org/global/lang-en/index.htm
4. International Maritime Organization http://www.imo.org/en/Pages/Default.aspx
5. International Chamber of Shipping http://www.ics-shipping.org
6. European Maritime Safety Agency http://www.emsa.europa.eu

http://mtu.gov.ua
http://mon.gov.ua
http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
http://www.imo.org/en/Pages/Default.aspx
http://www.ics-shipping.org
http://www.emsa.europa.eu

