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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
Модулів -  2

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

Рік підготовки:
Змістових модулів -  3 перший перший
Індивідуальне науково- 
дослідне завдання немає Семестр

Загальна кількість годин 
-  180

2 -
Лекції

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних -  2 
самостійної роботи 
студента -  5

Освітній рівень: 
Магістр

44 -
Практичні, семінарські

16
Лабораторні

-
Самостійна робота
120 -

Індивідуальні завдання:
- -
Вид контролю:

Екзамен
Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить:
для денної форми навчання -  1/2,6



2. Мета та завдання навчальної дисципліни.

Дисципліна «Організація морської безпеки та управління ризиками» - одна з 
важливих дисциплін, що визначають рівень професійної підготовки майбутнього 
спеціаліста.

Мета дисципліни: вивчення, систематизація і закріплення основ теорії та практики 
управління операціями судна, несення машинної вахти, процесами прийняття рішень при 
проведенні різних суднових операцій, придбання студентами цілісного уявлення про 
теоретичні і практичні засади забезпечення безпеки морських суден, при якому з досить 
високою ймовірністю виключається можливість небезпечних і шкідливих впливів на людей 
і навколишнє середовище.

Дати майбутнім фахівцям знання про: порядок проведення попереджувальних і 
організаційно - технічних заходів на судні, підготовку і дії екіпажу по боротьбі за живучість 
судна, по керівництву поведінкою людей в екстремальній ситуації.

Завдання дисципліни - навчити студентів грамотно керувати роботою екіпажу в 
екстремальних умовах. Керувати підготовкою екіпажу по боротьбі з пожежами, водою на 
судні, використанню засобів порятунку. Навчити керувати поведінкою людей в 
екстремальних умовах, дати міцні базові знання закономірностей процесів, що 
відбуваються при управлінні операціями судна, прищепити студентам здатність оцінки 
ситуації та прогнозування її розвитку, навчити всебічної оцінки ризику майбутньої 
операції.

Освоївши програму навчальної дисципліни " Організація морської безпеки та 
управління ризиками " студенти, повинні бути здатними вирішувати професійні завдання з 
урахуванням вимог ІМО та володіти такими професійними компетенціями:

- Спостереження і контроль за виконанням вимог законодавства і заходів по 
забезпеченню охорони людського життя на морі і захисту морського середовища;

- Забезпечення безпеки членів екіпажу судна і пасажирів і експлуатаційного стану 
рятувальних засобів і пристроїв, протипожежних систем і інших систем безпеки;

- Розробка плану дій в аварійних ситуаціях і схем по боротьбі за живучість судна, а 
також дії в аварійних ситуаціях;

- Застосування навичок керівника і організатора;
- Запобігання пожежам і боротьба з пожежами на суднах;

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:
- методи і засоби запобігання, виявлення і гасіння пожежі
- схему управління судном, організацію екіпажу.
- знати способи і методи відвертання паніки на судні і її ліквідації.
- свідоцтва та інші документи, наявність яких на судах вимагають міжнародні 

конвенції, порядок їх отримання та термін дії;
-вимоги міжнародних конвенцій, кодексів і резолюцій щодо безаварійної 

експлуатації суден;
-вимоги МКУБ в частині управління безпекою судна;
- вимоги національного законодавства щодо здійснення міжнародних угод та 

конвенцій;
- суднові плани дій у НС;
вміти:
- організовувати навчання по боротьбі з пожежею і залишенню судна
- підтримувати в експлуатаційному стані рятувальні засоби і пристрої, 

протипожежної системи та інших систем безпеки
- керувати діями аварійної партії або групи.
- керувати евакуацією екіпажу з судна яке гине.
- управляти реагуванням на критичні ситуації.



- користуватися необхідними нормативно-правовими документами у галузі безпеки 
мореплавання, охорони навколишнього середовища та безаварійної експлуатації суден.

- швидко розуміти і виконувати команди особливо в НС.
володіти:
- методами роботи з нормативно-правовими документами у сфері технічного 

забезпечення безпеки судів.

3. Програма навчальної дисципліни.

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Організація боротьби за живучість судна.

Тема 1.1. Навчання та підготовка екіпажу до боротьби за живучість судна.
Вимоги до планування дій в надзвичайних ситуаціях на судні. Розклад за тривогами, 

завдання та зміст. Конструктивне забезпечення непотоплюваності судна. Суднове аварійне 
майно.

Тема 1.2. Значення навчань і підготовки, шляхи евакуації.
Підготовка та інструктажі, що проводяться на судні. Організація проведення навчань 

суднового екіпажу. Шляхи евакуації та їх забезпечення.
Тема 1.3. Організація забезпечення непотоплюваності судна.
Пошкодження корпусу судна, причини та види пошкоджень корпусу. Обов'язки 

екіпажу щодо забезпечення непотоплюваності судна. Боротьба за живучість на 
суховантажному судні. Провадження на судні робіт із застосуванням відкритого вогню і 
робіт з порушенням водонепроникності корпусу.

Змістовий модуль 2. Основні заходи по підтримці протипожежного режиму на
судні і суднових приміщеннях.

Тема 2.1. Загальні положення організації боротьби з пожежею.
Стратегія боротьби з пожежами. Тактика боротьби з пожежами.
Тема 2.2. Гасіння пожеж у різних частинах судна.
Гасіння пожеж у машинних приміщеннях. Гасіння палаючого електрообладнання. 

Гасіння пожеж у житлових і службових приміщеннях. Гасіння пожеж горючих і 
легкозаймистих матеріалів.

Тема 2.3 . Характеристика основних вогнегасних речовин.
Способи подачі вогнегасних речовин. Небезпеки, пов'язані з неправильним 

застосуванням вогнегасних речовин.
Практична підготовка. Модульна контрольна робота зі змістових модулів.

Модуль 2

Змістовий модуль 3. Забезпечення безпеки мореплавства.

Тема 3.1. Забезпечення безпеки мореплавства.
Методи забезпечення безпеки мореплавства. Комплексна система оцінки безпеки 

мореплавства. Проблеми безпеки морського судноплавства.
Практична підготовка. Забезпечення безпеки керівниками. Десять основних 

правил для керівників, відповідальних за безпеку.
Тема 3.2. Міжнародно - правова і національна база з безпеки мореплавства.
Міжнародне співробітництво в галузі безпеки судноплавства. Конвенції ММО з 

безпеки мореплавства. Національна правова база з охорони людського життя на морі.



Практична підготовка. Вимоги конвенції ПДМНВ до підготовки суднового 
персоналу і несення вахти. Документи, що підтверджують компетентність екіпажу.

Тема 3.3. Міжнародний кодекс управління безпечною експлуатацією суден та 
запобігання забрудненню (МКУБ)

Основні положення. Вимоги МКУБ і його структура. Документ про відповідність та 
свідоцтво про управління безпекою.

Тема 3.4. Система управління безпекою компанії.
Концепція системи управління безпекою. Структура СУБ компанії. Призначена 

особа. Зовнішній і внутрішній аудити.
Тема 3.5. Система управління безпекою (СУБ) судна
Судновий екіпаж. Судова структура управління. Документація судна.
Практична підготовка. Керівництво з управління ризиками.
Тема 3.6. Контроль іноземних суден державою порту.
Реалізація вимог міжнародних конвенцій. Резолюція ММО а.787 (19) - керівництво 

для дій при виконанні контролю. Підготовка екіпажу в передбаченні можливої інспекції. 
Варіанти інспекції. Застосовувані до судів санкції.

Тема 3.7. Порядок розслідування аварій або інцидентів на морі.
Поняття ризику, його кількісна оцінка. Положення про порядок розслідування аварій 

та інцидентів на морі.
Практична підготовка. Модульна контрольна робота.

4. Структура навчальної дисципліни.

Назви змістових 
модулів і тем

Кількість годин

денна форма Заочна форма

и
О
д
о

у тому числі и
О
д
о

у тому числі

л п лб ін д с .р. л п лаб ін д с .р.

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

Модуль 1
Змістовий модуль 1. Організація боротьби за живучість судна.

Тема 1.1. Навчання і 
підготовка екіпажу до 
боротьби за 
живучість судна.

15 4 10

Тема 1.2. Значення 
навчань і підготовки, 
шляхи евакуації.

14 4 2 14

Тема 1.3. Організація 
забезпечення 
непотоплю ваності 
судна

15 4 2 8

Разом за змістовим 
модулем 1

44 12 4 32

Змістовий модуль 2. Основні заходи по підтримці протипожежного режиму на
судні і суднових приміщеннях.

Тема 2.1. Загальні 12 4 10
положення



організації боротьби з 
пожежею.
Тема 2.2. Гасіння 
пожеж у різних 
частинах судна.

15 4 2

Тема 2.3.
Характеристика
основних
вогнегасних речовин.

15 4 10

Модульна контрольна 
робота зі змістових 
модулів.

2 2

Разом за змістовим 
модулем 2

44 12 4 28

Модуль 2
Змістовий модуль 3. Забезпечення морської безпеки.

Тема 3.1.
Забезпечення безпеки 
мореплавства.

12 2 2 8

Тема 3.2.
Міжнародно - правова 
і національна база з 
безпеки 
мореплавства.

12 4 2 8

Тема 3.3.
Міжнародний кодекс 
управління 
безпечною 
експлуатацією суден 
та запобігання 
забрудненню (МКУБ)

12 4 10

Тема 3.4. Система 
управління безпекою 
судноплавної 
Компанії

15 4 8

Тема 3.5. Система 
управління безпекою 
судна.

12 4 2 8

Тема 3.6. Контроль 
іноземних суден 
державою порту.

12 4 10

Тема 3.7. Порядок 
розслідування аварій 
або інцидентів на 
морі.

15 2 8

Модульна контрольна 
робота зі змістового 
модуля.

2 2

Разом за змістовим 
модулем 3

92 24 8 60



Усього годин 180 44 16 12
0

5. Теми практичних занять

№
з/п Назва теми

Кількість годин
денна
форма

Заочна
форма

1 Забезпечення безпеки керівниками. 2 -
2 Організація проведення навчань суднового екіпажу. 2 -
3 Боротьба за живучість на суховантажному судні. 2
4 Вимоги конвенції ПДМНВ до підготовки суднового 

персоналу і несення вахти.
2 -

5 Керівництво з управління ризиками. 2 -
6 Поняття ризику, його кількісна оцінка. 2
7 Модульна контрольна робота 4 -

Разом 16 -

6. Самостійна робота

№ Назва теми
К ількість го д и н

з/п д ен н а
ф орм а

З аоч н а
ф орм а

Самостійне опрацювання теоретичного матеріалу: - -

1 Навчання і підготовка екіпажу до боротьби за живучість 
судна.

10 -

2 Значення навчань і підготовки, шляхи евакуації. 10 -
3 Організація забезпечення непотоплюваності судна 8 -
4 Загальні положення організації боротьби з пожежею 10 -
5 Гасіння пожеж у різних частинах судна. 8 -
6 Характеристика основних вогнегасних речовин. 8 -
7 Забезпечення безпеки мореплавства. 8 -

8 Міжнародно - правова і національна база з безпеки 
мореплавства.

10 -

9 Міжнародний кодекс управління безпечною експлуатацією 
суден та запобігання забрудненню (МКУБ)

10 -

10 Система управління безпекою судноплавної Компанії 10 -
11 Система управління безпекою судна. 8 -
12 Контроль іноземних суден державою порту. 10 -
13 Порядок розслідування аварій або інцидентів на морі. 10 -

Разом 120 -

7. Методи навчання



Основними формами викладання навчального матеріалу з дисципліни «Організація 
морської безпеки та управління ризиками» є лекції, практичні заняття та самостійна робота 
студентів з навчальною та довідковою літературою.

Методи навчання, що застосовуються при викладенні матеріалу дисципліни 
«Організація морської безпеки та управління ризиками», 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 (демонстрація зразків техніки, 
пристроїв, приладів, рятувальних засобів, показ прийомів і дії за принципом навчання 
«роби як я», 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 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 та 
М-2 і включає семестровий екзамен з охопленням усього переліку питань теоретичної і 
практичної підготовки студентів.

Підсумкова поточна оцінка Модуля-1 та Модуля-2 з дисципліни «Організація 
морської безпеки та управління ризиками» (за 100-бальною шкалою за кожний модуль) 
складається з оцінок:

1. обов’язкового виконання поточних контрольних завдань (ПК-3.1, ПК-3.2 та ПК- 
3.5) на практичних заняттях (40 балів);

2. написання модульної контрольної роботи МКР-1, максимальна оцінка -  100 балів 
та написання модульної контрольної роботи МКР-2, максимальна оцінка -  100 балів.

В модульну контрольну роботу (МКР-1 та МКР-2) входить 4 питання. Правильна 
відповідь на кожне питання МКР-1 оцінюється в 25 балів. Правильна відповідь на кожне 
питання МКР-2 оцінюється в 15 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 (15) балів виставляється , якщо на питання дана повна, чітка 
і глибоко аргументована відповідь; робота оформлена акуратно, з дотриманням діючих 
правил;

- Оцінка “добре” -15 (10) 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” -10 (5) балів 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.
- Оцінка «незадовільно» виставляється, якщо завдання не виконане або допущені 

грубі помилки.
Письмова модульна контрольна робота (МКР-1 та МКР-2) має навчальний характер, 

її використання сприяє формуванню у студентів навичок самостійної роботи.
Підсумкова, тобто залікова, письмова робота (за 100-бальною шкалою) проводиться 

під час заліку для перевірки і оцінювання підсумкових знань студентів.
При цьому залікова підсумкова оцінка (за 100-бальною шкалою) складається як 

середнє значення з оцінок двох модулів :
Е=(МКР-1+ МКР-2)/2= 100

Якщо студент під час поточного модульного 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 екзамен на підставі результатів поточного 
контролю.

9. Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота Сума
Модуль 1 Модуль 2

ЗМ-1,2 ЗМ-3 МКР-2 100
МКР-1 Т3.1 Т3.2 Т3.5

100 10 15 15 60

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

1. Курс лекцій «Виживання в екстремальних ситуаціях» ст. викладач В.І. Окулов;



2. Наставление по борьбе за живучесть судов. Министерство морского флота ССР. 
РД31.60.14-81г. М., В/О «Мортехинформреклама», 1983, 200с -  вкладыш-бандероль 
(приложение 14)
3. Питання контрольно-модульних робіт.
4. Питання до підсумкового заліку.
5. Сборник методических указаний к практическим и лабораторным занятиям «Выживание 
в аварийных ситуациях» часть Ш, доцент Соломоник В.В., ст. преподаватель Бойко В.А.
6. Список рекомендованої літератури, додаткових джерел та корисні посилання на 
електронні ресурси
7. Теми самостійної роботи.
8. Учбові фільми з фільмофонду кафедри «Охорона та безпека на морі»
9. Учебное пособие «Выживание в аварийных ситуациях» часть І, доцент Соломоник В.В., 
ст. преподаватель Бойко В.А.
10. Учебное пособие «Выживание в аварийных ситуациях» часть ІІ, доцент Соломоник 
В.В., ст. преподаватель Бойко В.А.

11. Рекомендована література 
Базова

1. Басанец Н.Г. «Спасение и выживание на море»: учебное пособие -  Одесса, ОНМА, 2010. -  120 
с.
2. Дідик А. Д . Управління судном і його технічна експлуатація. А. Д. Дідик, В. Д. Вусів, Р. 
Ю. Титов /М. Транспорт. 1990. -  320 с.
4. Стадніченко С. М. Людський фактор на морі: Навчально-методичний посібник. - Одеса.: 
Астропринт, 2003. -  192 с.
5. Шарлай Г. Н. /Учебник. Управление морским судном. Владивосток. 2011. -  543 с.

Допоміжна

1. Алексєєв Л. Л.. Практичний посібник з управління морським судном. СПб, ЗАТ 
ЦНИИМФ. 1996. -  188с.
2. Виживання і безпека на морі в питаннях і відповідях. Навчальний посібник. Одеса: 
ЦПАП, 1997. -  84 с.
3. Голиков В.В. Национальная морская система поиска и спасення: монографія/ В.В. 
Голиков, В.Д. Репетей. -  Одесса: ОНМА, 2013. -  220 с.
4. Дейнего Ю. Р. Охорона людського життя на морі. СОЛАС-74 М. "МОРК-НИГА" 2010,. - 
88 с.
5. Овчинников Р. М. "Про Міжнародний кодекс з управління безпекою (МКУБ). Коментарі, 
переконання і роздуми, нормативна база", - СПб.: Санкт-Петербурзька ТПП, 2004 р. -  112 
с.

12. Інформаційні ресурси

1. Європейська агенція морської безпеки http://emsa.europa.eu/
2. Інспекція з питань підготовки та дипломування моряків Міністерства інфраструктури 
України http://www.itcs.org.ua/
3. Інформаційно-пошукова правова система «Нормативні акти України 
(НАУ)»http://www.nau.ua/
4 Міжнародна морська організація http://www.imo.org
5. Міністерство інфраструктури України http://www.mtu.gov.ua/
6. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Україниhttp://www.mon.gov.ua/, 
www.osvita.com/

http://emsa.europa.eu/
http://www.itcs.org.ua/
http://www.nau.ua/
http://www.imo.org/
http://www.mtu.gov.ua/
http://www.mon.gov.ua/
http://www.osvita.com/


7. Морской образовательный портал ttp:||www.moryk.biz
8. Організація об’єднаних націй http://www.un.org/ru/(російською мовою)
9. Офіційний сайт Верховної Ради України. -  http://iportal.rada.gov.ua/
10. Офіційний сайт Кабінету Міністрів України. -  http://www.kmu.gov.ua/control/
11. Офіційний сайт Президента України. -  http://www.president.gov.ua/ru/
12. Постійне представництво України при ООНhttp://www.uamission.org/
13. Рада національної безпеки і оборони України http: //www.rainbow.gov.ua/

http://www.moryk.biz
http://www.un.org/ru/(%d1%80%d0%be%d1%81%d1%96%d0%b9%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%be%d1%8e
http://iportal.rada.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/control/
http://www.president.gov.ua/ru/
http://www.uamission.org/
http://www.rainbow.gov.ua/
http://www.rainbow.gov.ua/

