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1. Опис навчальної дисципліни

Найменування
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рівень вищої освіти

Характеристика навчальної 
дисципліни

Денна форма навчання

Кількість кредитів -  4

Галузь знань 
27 Транспорт

НормативнаСпеціальність підготовки 
271 Річковий та морський 

транспорт
Екзамен -  1

Спеціальність 
Навігація і управління 

морськими суднами 
Освітня програма 

«Забезпечення навігаційної 
безпеки плавання»

Рік підготовки:Модулів -  1
Змістових модулів -  1 перший

Індивідуальне науково- 
дослідне завдання немає Семестр
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9 -
Лекції

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 

аудиторних -  2 
самостійної роботи 

студента -  5

Освітньо-кваліфікаційний
рівень:
Магістр

26 -
Практичні, семінарські

22 -
Лабораторні

- -
Самостійна робота
72 -

Індивідуальні завдання:
40 -

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

для денної форми навчання -  1/1,5



2. Мета та завдання навчальної дисципліни.

Дисципліна "Забезпечення навігаційної безпеки судна" є однією з провідних в 
загальному курсі підготовки судноводія рівня управління і традиційно поділяється на дві 
частини - теоретичну і практичну.

Основна мета розділів дисципліни «Забезпечення навігаційної безпеки судна» 
полягає в розвитку навичок попередньої підготовки з організації плавання судна при різних 
умовах його експлуатації та подальшого розвитку цих здібностей в плані правильної 
організації роботи ходового містка під час знаходження судна у різних умовах плавання .

Мета дисципліни: Вивчення, систематизація та закріплення основ теорії і практики 
забезпечення навігаційної безпеки судна, процесами прийняття рішень при маневруванні 
судна у різних умовах плавання, розуміння впливу факторів людського елементу на 
загальну навігаційну безпеку судна, розуміння існуючих ризиків при плаванні в різних 
умовах та шляхи їх зниження за рахунок правильної організації ходового містка

Завдання дисципліни -  дати міцні базові знання закономірностей процесів, що 
відбуваються під час забезпечення навігаційної безпеки судна як матеріальним об'єктом, 
прищепити студентам здатність оцінки ситуації та прогнозування розвитку судноплавної 
обстановки, навчити всебічної оцінки ризику під час плавання.

Освоївши програму навчальної дисципліни "Забезпечення навігаційної безпеки 
судна" студенти, повинні бути здатними вирішувати професійні завдання з урахуванням 
вимог ІМО та володіти наступними компетенціями:

отримати знання, розуміння і професійні навички для підтвердження мінімального 
стандарту компетентності, що дозволяє йому прийняти на себе на рівні управління 
завдання, обов'язки і відповідальність, перераховані в таблиці А-ІІ/2 Міжнародного кодексу 
ПДНВ, з поправками, а саме:

Функція: Судноводіння на рівні управління

Сфера компетенції:
• Визначення місцезнаходження й точність результатів визначення 

місцезнаходження різними способами:

❖  Визначення місцезнаходження у всіх умовах:
> .1 астрономічними методами;
> .2 з використанням наземних берегових орієнтирів, зокрема вміння

використовувати належні карти, повідомлення мореплавцям та інші 
посібники для оцінки точності визначення місцезнаходження;

> .3 з використанням сучасних електронних радіолокаційних засобів,
звертаючи особливу увагу на знання їхніх принципів роботи, 
обмежень, джерел помилок, на вміння виявити неправильні показання 
та володіння методами корекції для отримання точного визначення 
місцезнаходження.

• Визначення та врахування поправок компаса:

❖  Уміння визначати та враховувати поправки магнітних та гірокомпасів.
❖  Розуміння систем, що контролюються основним приладом гірокомпаса і 

знання принципів дії та обслуговування основних типів гірокомпасів.
❖  Знання принципів роботи магнітних та гірокомпасів.

Організація та процедури несення вахти:



❖  Глибоке знання змісту, застосування та цілей Міжнародних правил запобігання 
зіткненню суден у морі 1972 року, з поправками.

❖  Глибоке знання змісту, застосування та цілей «Основних принципів несення 
ходової навігаційної вахти».

• Забезпечення безпечного плавання шляхом використання інформації від
навігаційного обладнання та систем, що полегшують процес прийняття рішення:

❖  Знання похибок системи та глибоке розуміння експлуатаційних аспектів 
навігаційних систем.

❖  Техніку судноводіння в умовах відсутності видимості.
❖  Оцінка навігаційної інформації, отримуваної з усіх джерел, зокрема 

радіолокатора та ЗАРП, з метою прийняття рішень та виконання команд для 
уникнення зіткнення та для управління безпечним плаванням судна.

❖  Взаємозв’язок та оптимальне використання всіх навігаційних даних, наявних для 
здійснення плавання.

• Забезпечення безпечного плавання шляхом використання ЕКНІС та пов ’язаних з нею
навігаційних систем, що полегшують процес прийняття рішень:

❖  Управління експлуатаційними процедурами, системними файлами і даними, у 
тому числі:

> .1 управління придбанням, ліцензуванням і коригуванням даних карт і 
системного програмного забезпечення, з тим щоб вони відповідали 
встановленим процедурам;

> .2 оновлення системи та інформації, зокрема уміння відкоригувати 
варіант системи ЕКНІС відповідно до системних розробкою 
постачальником нових виробів;

> .3 створення та підтримка конфігурації системи та резервних файлів;
> .4 створення та підтримка файлів протоколу згідно встановленим 

процедурам;
> .5 створення та підтримка файлів плану маршруту згідно встановленим 

процедурам;
> .6 використання журналу ЕКНІС та функцій передісторії маршруту для 

перевірки системних функцій, установок сигналізації та реакції 
користувача.

> Використання функцій відтворення ЕКНІС для огляду та планування 
рейсу та огляду функцій системи.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

• процедури визначання місця астрономічними засобами у різних умовах плавання;
• методи визначання місця з використанням наземних берегових орієнтирів та 

виконання оцінки точності визначення місцезнаходження;
• методи визначення міста з використанням сучасних електронних радіолокаційних 

засобів, звертаючи особливу увагу на знання їхніх принципів роботи, обмежень, 
джерел помилок, на вміння виявити неправильні показання та володіння методами 
корекції для отримання точного визначення місцезнаходження;

• правила виконання визначення та врахування поправки магнітних та гірокомпасів;



• системи, що контролюються основним приладом гірокомпаса і знання принципів дії 
та обслуговування основних типів гірокомпасів;

• принципи роботи магнітних та гірокомпасів;
• зміст, застосування та цілі Міжнародних правил запобігання зіткненню суден у морі 

1972 року, з поправками;
• зміст, застосування та цілі Основних принципів несення ходової навігаційної вахти;
• похибки навігаційних систем та глибоке розуміння експлуатаційних аспектів 

навігаційних систем;
• техніка судноводіння в умовах відсутності видимості;
• виконання оцінки навігаційної інформації, отримуваної з усіх джерел, зокрема 

радіолокатора та ЗАРП, з метою прийняття рішень та виконання команд для 
уникнення зіткнення та для управління безпечним плаванням судна;

• взаємозв’язок та оптимальне використання всіх навігаційних даних, наявних для 
здійснення плавання;

• управління експлуатаційними процедурами, системними файлами і даними ЕКНІС.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти:

• визначати місце судна астрономічними засобами у різних умовах плавання;
• визначати місце з використанням наземних берегових орієнтирів та виконувати 

оцінки точності визначення місцезнаходження;
• визначати місце з використанням сучасних електронних радіолокаційних засобів, 

звертаючи особливу увагу на знання їхніх принципів роботи, обмежень, джерел 
помилок, на вміння виявити неправильні показання та володіння методами корекції 
для отримання точного визначення місцезнаходження;

• виконувати визначення та врахування поправок магнітних та гірокомпасів;
• працювати з системами, що контролюються основним приладом гірокомпаса і вміти 

обслуговувати основні типи гірокомпасів;
• експлуатувати магнітні компаси та гірокомпаси;
• застосовувати Міжнародні правила по запобігання зіткненню суден у морі 1972 

року, з поправками;
• застосовувати принципи несення ходової навігаційної вахти;
• використовувати похибки навігаційних систем;
• виконувати судноводіння в умовах відсутності видимості;
• виконувати оцінку навігаційної інформації, отримуваної з усіх джерел, зокрема 

радіолокатора та ЗАРП, з метою прийняття рішень та виконання команд для 
уникнення зіткнення та для управління безпечним плаванням судна;

• підтримати взаємозв’язок та оптимальне використання всіх навігаційних даних, 
наявних для здійснення плавання;

• управляти експлуатаційними процедурами, системними файлами і даними ЕКНІС.

3. Програма навчальної дисципліни.

9 семестр 
Модуль 1

Змістовий модуль 1. Забезпечення навігаційної безпеки судна під час плавання в 
вузькості в умовах обмеженої видимості



Тема 1.1 Перелік головних нормативних документів ІМО._ Виконання визначення 
місця судна візуальними засобами, визначення місця судна за допомогою радіолокаційної 
станції та комбінованими способом. переваги і недоліки кожного із способів і точність 
виконання визначень. (2 години)

Перелік нормативних документів ІМО та національних актів на яких базується дисципліна 
«Запобігання навігаційної безпеки судна» (Міжнародних конвенцій SOLAS-74, STCW-78, 
COLREG-72, Міжнародних кодексів STCW, ISM; ІМО Resolution # A.1046 від 2011 року; 
IMO Model course 7.01; РШСУ-98.

Використання способів візуальних визначень місця судна, переваги і недоліки способу, 
аналіз точності, обмеження і помилки. Поняття "дискретність обсервації". Використання 
РЛС для виконання визначень, можливі помилки і їх облік. Використання комбінованих 
спостережень. Застосування методу паралельної індексації за контролю місця 
розташування судна. Існуючи міжнародні вимоги з ведення навігаційної прокладки та 
символи, які використовуються для цієї мети.

Практична завдання № 1
Ведення швидкісний прокладки с визначенням місця судна та використання паралельної 
індексації при плаванні в обмежених районах

Тема 1.2 Астрономічні визначення місця судна. Виконання астрономічних 
спостережень в ранкові та вечірні сутінки. (2 години)

Паралактичний трикутник. Засоби його отримання. Використання паралактичного 
трикутника. Виконання підбору зірок для спостереження, відповідно до існуючих вимог. 
Розрахунок початку ранкових і вечірніх навігаційних сутінків. Чинники, впливаючи на 
точність виконання спостережень. Порядок виконання спостережень та методика 
виконання розрахунків висотної лінії положення за допомогою морського астрономічного 
альманаху та таблиць Нориса.

Практична завдання № 2
Виконання підбору зірок для виконання астрономічних спостережень під час ранкових та 
вечірніх сутінків за допомогою карт зоряного неба. Виконання розрахунків паралактичного 
трикутника, з використанням Морського Астрономічного Альманаху та таблиць Нориса.

Тема 1.3 Астрономічні визначення місця судна. Виконання астрономічних 
спостережень по різночасним наглядом Сонця. Переваги та недоліки цього способу. 
Рекомендації по уникненню можливих помилок. (2 години)

Підготовка та проведення вимірювань. Розрахунок часу кульмінації Сонця. Визначення 
широти місця судна по блізмерідіанальной висоті Сонця. Переваги та недоліки цього 
засобу. Розуміння і розрахунок точності визначення місця судна астрономічними способом 
і ведення контролю за факторами, які впливають на точність визначення.

Практична завдання № 3
Виконання астрономічних спостережень по різночасним наглядом Сонця. Виконання 
розрахунків паралактичного трикутника, з використанням Морського Астрономічного 
альманаху та таблиць Нориса.

Тема 1.4 Визначення місця судна за допомогою супутникових навігаційних систем 
(GPS, GLONASS). (2 години)



Принцип роботи супутникової навігаційної системи. Перелік факторів, що впливають на 
точність визначень і шляхи зменшення величини похибок. Стандарт точності визначення 
місця судна, згідно з вимогами ІМО (IMO Resolution A.1046 від 2011 року). Система DGPS. 
Принцип дії системи і існуючі обмеження. Майбутні зміни в функціонуванні супутникових 
навігаційних систем.

Тема 1.5 Уміння визначати та враховувати поправки магнітних та гірокомпасів. 
(2 години)

Вимоги Конвенції SOLAS-74 з постачання судів приладами стеження за курсом. Принципів 
роботи магнітних та гірокомпасів. Розуміння систем, що контролюються основним 
приладом гірокомпаса і знання принципів дії та обслуговування основних типів 
гірокомпасів. Перелік існуючих методів визначення поправок магнітних компасів та 
гірокомпасів. Вимоги ІМО щодо визначення поправок магнітних компасів та гірокомпасів.

Практичне завдання 4:
Визначення поправок магнітного компасу та гірокомпасу астрономічним методом. Правила 
реєстрації виконаних визначень. Ведення «Журналу поправок компасів»

Тема 1.6 Основних принципів несення ходової навігаційної вахти. (2 години)

Загальні вимоги Міжнародної конвенції STCW-78, з поправками, щодо правил несення 
ходової навігаційної вахти. Дев’ять «золотих» по організації несення вахти. Правила 
прийому та здачі вахти. Використання суднових «Листів-перевірок» (Check-list) по 
прийому і здачі вахти. Несення ходової навігаційної вахти в звичайних умовах і в умовах 
плавання в обмежених водах, відповідно до вимог Правил 5-10 МППЗС-72.

Тема 1.7 Принцип несення ходової навігаційної вахти під час плавання в умовах 
обмеженої видимості, відповідно до вимог Правил 19,35,36 Міжнародної конвенції МППЗС- 
72 (2 години)

Загальні вимоги Міжнародної конвенції STCW-78, з поправками, щодо правил несення 
ходової навігаційної вахти в умовах обмеженої видимості. Використання Правилу 19 
МППЗС-72 (Правило 19) під час плавання в умовах обмеженої видимості. Використання 
технічних засобів для попередження зіткнення суден. Використання інформації від 
радіолокаційної станції та приладу AIS для отримання інформації об існуючих загрозах. 
Використання засобів ручної радіолокаційної прокладки.

Практичне завдання 5:
Плавання судна в умовах обмеженої видимості. Рішення задач по запобігання зіткнення 
суден на маневреному планшеті.

Тема 1.8 Забезпечення навігаційної безпеки судна під час плавання, відповідно до 
вимог Правил 11-18 Міжнародної конвенції МППЗС-72 (2 години)

Застосування Правил 11-18 МППЗС-72. Розбір змісту правил і застосування їх в реальній 
обстановці плавання судна. Розбір причин найбільш резонансних навігаційних аварій, що 
сталися через неправильне тлумачення Правил плавання і маневрування суден на виду один 
у одного. Вибір маневру судна відповідно до існуючих обмежень: остійності, технічного 
стану, погодних умов.



Практичне завдання № 6
Вибір маневру судна відповідно до існуючих обмежень: остійності, технічного стану, 
погодних умов. Виконання контролю за маневром.

Тема 1.9 Методи знищення суднової девіації. Огляд Правил 20-41 Міжнародної 
конвенціїМППЗС-72. (2 години)

Поняття девіації магнітного компасу. Типи девіації. Компенсація девіації магнітного 
компаса способами Ері і Колонга. Коефіцієнти девіації А, В, С, Д, Е. Розташування місць 
управління коефіцієнтами на корпусі магнітного компаса. Методика визначення 
коефіцієнтів девиації та техніка їх компенсації. Розрахунок таблиці остатньої девіації.

Практичне завдання 7 
Модульна контрольна

Тема 1.10 Розуміння систем, що контролюються основним приладом гірокомпаса і 
знання принципів дії та обслуговування основних типів гірокомпасів. Розбір вимог 
Доповнень 1-4 Міжнародної конвенції МППЗС-72. (2 години)

Існуючи типи гірокомпасів (гірокомпаси системи Сперрі та Антшюца). Порядок 
технічного обслуговування. Різниця в обслуговуванні цих типів гірокомпасів. Додаткові 
системи, що контролюються основним приладом гірокомпаса. почерговий розгляд 
відомостей, поміщених в Додатках 1-4 до Міжнародної конвенції МППЗС-72.

Практичне завдання 8.
Знайомство з схемою гірокомпас, пристроями для компенсації похибок. Підтриманням 
необхідної температури всередині гірокомпасу. Правила включення і виключення 
гірокомпасу.

Тема 1.11 Загальні принципи пристрою ЕКНІС. (2 години)

Устрій пристрою. Управління експлуатаційними процедурами, системними файлами і 
даними. Виконання оновлення системи та інформації, зокрема уміння відкоригувати варіант 
системи ЕКНІС. Створення та підтримка файлів плану маршруту. використання журналу 
ЕКНІС та функцій передісторії маршруту для перевірки системних функцій, установок 
сигналізації. Використання функцій відтворення ЕКНІС для огляду та планування рейсу та 
огляду функцій системи.

Практичне завдання 9.
Використання обладнання ЕКНІС під час плавання судна. Виконання налаштування 
системи, зміна масштабу, установки алармов. Виконання переводу системи в режим 
«ОВЕРЛЕЙ». Важливість даної функції для забезпечення безпеки мореплавства.

Тема 1.12 Перелік сучасних навігаційних систем, які призначені для підвищення 
безпеки мореплавства. (2 години)

Глобальні та регіональні супутникові навігаційні системи. Головні недоліки системи GPS. 
Перспектива розвитку системи GPS. Система GLONASS. Система GALILEO. Система 
GNSS. Головна перевага системи GLONASS в порівнянні з системою GPS. Подальший



розвиток системи GLONASS. Система дальньої навігації LORAN-C, е-LORAN, ехолот і 
вимірювач швидкості (лаг). Головні похибки систем та шляхи їх зменшення.

Практичне завдання 10.
Допомога в виконанні курсової роботи

Тема 1.13 Інтегрована навігаційна система (INS) і Інтегрована система містка 
(IBS). (2 години)

Поняття «Інтегрована навігаційна система» та «Інтегрована система містка». Інформація, яку 
використовує «Інтегрована навігаційна система», та інформація, яку використовує 
«Інтегрована система містка». Типи категорій Інтегрованих навігаційних систем (INS-A, 
INS-B, INS-C).

Практичне завдання 11. 
Захист курсової роботи

4. Структура навчальної дисципліни.

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин
денна форма

Усього
у тому числі

Лекцій Практ.
роб.

Лабор.
роб.

Індив
роб.

Сам.
роб.

1 2 3 4 5 6 7
1 семестр
Модуль 1

Змістовий модуль 1.
Тема 1.1 П ерелік головних нормативних 

документів ІМО. Виконання визначення 

місця судна візуальними засобами, 

визначення місця судна за допом огою  

радіолокаційної станції та 
комбінованими способом . переваги і 
недоліки кожного із  способів  і точність  

виконання визначень.
A ) Перелік нормативних документів ІМО  

та національних актів на яких базується  

дисципліна «Запобігання навігаційної 
безпеки судна» (М іж народних конвенцій  

SO L A S-74, STC W -78, COLREG-72; 

М іж народних кодексів STCW , ШМ; ІМО  

R esolution  # A .1046  від 2011 року; IMO  

M odel course 7.01; РШ СУ-98.
B ) Використання способів  візуальних  

визначень місця судна, переваги і 
недоліки способу , аналіз точності, 
обмеж ення і помилки. Використання  

РЛС для виконання визначень, можливі 
помилки і їх  облік. Використання

6 2 2 - - 2



комбінованих спостережень. 

Застосування м етоду паралельної 
індексації за контролю місця  
розташ ування судна. . Існуючи  

міжнародні вимоги з ведення  

навігаційної прокладки та символи, які 
використовуються для ц ієї мети.

Т ем а 1.2 А ст р о н о м іч н і визначення  м ісц я  

судна. В икон ання  аст рон ом ічн их  

спост ереж ень в р а н к о в і т а  вечірні 
сут інки ..
Паралактичний трикутник. Засоби  його 

отримання. Використання  

паралактичного трикутника. Виконання  
підбору зірок для спостереження, 
відповідно д о  існую чих вимог. 
Розрахунок початку ранкових і вечірніх  

навігаційних сутінків. Чинники, 
впливаючи на точність виконання 

спостережень. П орядок виконання 

спостережень та методика виконання 

розрахунків висотної лінії полож ення за 

допом огою  морського астрономічного  

альманаху та таблиць Нориса.

7 2 2 - - 3

Т ем а 1.3 А ст р о н о м іч н і визначення  м ісця  

судна. В и ко н а ння  а ст рон ом ічн их  

спост ереж ень по  р ізн о ч а сн и м  наглядом  

Сонця. П ереваги  т а  недоліки  цього  

способу. Р ек о м ен д а ц ії по  ун и кн ен н ю  

м о ж ли ви х  пом илок.
Підготовка та проведення вимірювань. 

Розрахунок часу кульмінації Сонця. 
Визначення ш ироти місця судна по 

блізмерідіанальной висоті Сонця. 

П ереваги та недоліки цього засобу. 
розуміння і розрахунок точності 
визначення місця судна астрономічними  

способом  і ведення контролю за 

факторами, які впливають на точність  

визначення

7 2 2 - - 3

Т ем а 1.4 В изн аченн я  м ісц я  судна  за  

допом огою  супут никових нав ігац ійних  

сист ем  (GPS, G LO N A SS).
Принцип роботи  супутникової 
навігаційної системи. П ерелік факторів, 
що впливають на точність визначень і 
шляхи зменш ення величини похибок. 

Стандарт точності визначення місця  

судна, згідно з вимогами ІМ О (IMO  
R esolution  A .1046  від 2011 року). 
Система D G PS. Принцип д ії систем и і 
існую чі обмеження. М айбутні зм іни в 

функціонуванні супутникових  

навігаційних систем.

4 2 - - - 2



Т ем а 1.5 У м іння визначат и т а  

враховуват и поправки  м а гн іт н и х  т а  

гіроком пасів.
Вим оги Конвенції SO L A S-74 з 

постачання судів  приладами стеж ення за 

курсом. Принципів роботи  магнітних та 

гірокомпасів. Розуміння систем, що 

контролюються основним приладом  

гірокомпаса і знання принципів д ії та 

обслуговування основних типів 

гірокомпасів. Перелік існую чих методів  

визначення поправок магнітних 

компасів та гірокомпасів. Вим оги ІМО  

щ одо визначення поправок магнітних 

компасів та гірокомпасів.

7 2 2 - - 3

Т ем а 1.6 О сновних п ринцип ів  несення  

хо д о во ї нав іга ц ій н о ї вахт и.
Загальні вимоги М іж народної конвенції 
STC W -78, з поправками, щ одо правил 

несення ходов о ї навігаційної вахти. 
Д ев’ять «золотих» по організації 
несення вахти. Правила прийому та 

здачі вахти. Використання суднових  

«Листів-перевірок» (C heck-list) по 

прийому і здачі вахти. Н есення ходової 
навігаційної вахти в звичайних ум овах і 
в ум овах плавання в обм еж ених водах, 

відповідно до  вимог Правил 5-10  
М П П ЗС-72.

5 2 - - - 3

Т ем а 1.7 П ринцип  несення  хо д о во ї  
н а в ігац ійно ї вахт и  п ід  час п лаванн я  в 

у м о в а х  о б м еж ен о ї видим ост і, 
відповідно  до вим ог П равил  19 ,35 ,36  

М іж н а р о д н о ї к онвенц ії М П П З С - 72. 
Загальні вимоги М іж народної конвенції 
STC W -78, з поправками, щ одо правил 

несення ходов о ї навігаційної вахти в 

ум овах обм еж ен ої видимості. 

Використання Правил 19,35,36 М П П ЗС- 

72 (Правило 19) п ід час плавання в 

ум овах обм еж ен ої видимості. 
Використання технічних засобів для  

попередж ення зіткнення суден. 
Використання інф ормації від  

радіолокаційної станції та приладу AIS 
для отримання інф ормації об  існую чих  

загрозах. Використання засобів ручної 

радіолокаційної прокладки.

6 2 2 - - 2

Т ем а 1.8 Заб езпечен ня  н а в ігац ійно ї 
безпеки  судна  п ід  час плавання, 
відповідно  до вим ог П р а ви л  11-18  

М іж н а р о д н о ї к онвенц ії М П П З С - 72 

Застосування Правил 11 -18 М П П ЗС-72. 
Застосування Правил 11-18 М П П ЗС-72.

6 2 2 - - 2



Р озбір  зм істу правил і застосування їх  в 

реальній обстановці плавання судна. 
Р озбір  причин найбільш  резонансних  

навігаційних аварій, що сталися через 

неправильне тлумачення Правил 
плавання і маневрування суден  на виду 

один у  одного. В ибір  маневру судна  
відповідно до  існую чих обмежень: 

остійності, технічного стану, погодних  

умов. Виконання контролю за 

маневром.

Т ем а 1.9 М ет о д и  зн ищ ен ня  суд н о во ї 
девіації. О гляд П р а ви л  20-41  

М іж н а р о д н о ї к онвенц ії М П П З С - 72 

Поняття дев іації магнітного компасу. 

Типи девіації. Компенсація девіації 
магнітного компаса способам и Ері і 
Колонга. К оефіцієнти дев іації А , В , С, Д, 
Е. Розташування місць управління 

коефіцієнтами на корпусі магнітного 

компаса. М етодика визначення  
коефіцієнтів девиації та техніка їх  

компенсації. Розрахунок таблиці 
остатньої девіації.

5 2 - - - 3

Т ем а 1.10 Р озум ін ня  сист ем , що 

к онт ролю ю т ься основним  приладом  

гіроком паса  і зн ання  принцип ів  д ії  т а  

обслуговування  осн о вн и х  т ип ів  

гіроком пасів. Р о зб ір  вим ог Д о п о вн ен ь  1
4 М іж н а р о д н о ї конвенц ії М П П ЗС -72 . (2 

години)
Існую чи типи гірокомпасів (гірокомпаси  

системи Сперрі та Антш юца). П орядок  
порядок технічного обслуговування. 
Різниця в обслуговуванні цих типів 

гірокомпасів. Додаткові системи, що 

контролюються основним приладом  

гірокомпаса. почерговий розгляд  

відомостей, поміщ ених в Додатках 1-4 

до М іж народної конвенції М П П ЗС-72.

6 2 2 - - 2

Т ем а 1.11 Загальн і принципи  прист рою  

ЕК Н ІС .
Устрій пристрою. Управління 

експлуатаційними процедурами, 
системними файлами і даними. 
Виконання оновлення систем и та 

інформації, зокрема уміння  
відкоригувати варіант системи ЕКНІС. 
Створення та підтримка файлів плану 

маршруту. використання журналу  

ЕКНІС та функцій передісторії 

маршруту для перевірки системних  

функцій, установок сигналізації.

6 2 2 - - 2



Використання функцій відтворення  

ЕКНІС для огляду та планування рейсу  

та огляду функцій системи.

Т ем а 1.12 П ер ел ік  сучасн их нав ігац ійних  

сист ем , я к і призн ачен і для п ідвищ ення  

безпеки  м ореплавст ва .
Глобальні та регіональні супутникові 
навігаційні системи. Головні недоліки  

системи GPS. П ерспектива розвитку 

системи GPS. Система G LO N ASS. 
Система GALILEO. С истема GNSS. 
Головна перевага систем и G L O N ASS в 

порівнянні з систем ою  GPS. Подальший  

розвиток систем и G LO N A SS. Система  

дальньої навігації LO R A N -C , LO RA N -E, 
ехолот і вимірювач ш видкості (лаг). 
Головні похибки систем  та шляхи їх  

зменшення.

7 2 2 - - 3

Т ем а 1.13 Інт егр о ва н а  навігац ійна  

сист ем а  (INS) і Інт егр о ва н а  сист ем а  

м іст ка  (IBS).

Поняття «Інтегрована навігаційна 

система» та «Інтегрована система  

містка». Інформація, яку використовує 
«Інтегрована навігаційна система», та 

інформація, яку використовує 

«Інтегрована система містка». Типи 

категорій Інтегрованих навігаційних 

систем  (IN S-A , IN S-B , INS-C).

6 2 2 - - 2

М одул ь н а  к он тр ол ь н а  р обота  зі 
зм істов и х  м одулів .

2 - 2 - - -

К ур сов а  р обота 40 - - - - 40
Усього годин за 9 семестр. 120 26 22 72

5. Теми практичних занять

№
з/п

Н а зв а  тем и
К іл ьк ість  годи н

ден н а  ф орм а

1 В едення ш видкісний прокладки с визначенням місця судна та 

використання паралельної індексації при плаванні в обм еж ених районах
2

2

Виконання п ідбору зірок для виконання астрономічних спостережень під  

час ранкових та вечірніх сутінків за допом огою  карт зоряного неба. 
Виконання розрахунків паралактичного трикутника, з використанням  

М орського А строномічного Альманаху та таблиць Нориса.

2

3

Виконання астрономічних спостереж ень по різночасним наглядом  

Сонця. П ереваги та недоліки цього способу. Рекомендації по уникненню  
можливих помилок. Практична підготовка секстанту до  виконання 

вимірювань. Знаходж ення ш ироти місця судна по блізмерідіальної 
висоти Сонця.

2

4 Визначення поправок магнітного компасу та гірокомпасу астрономічним 2



методом. Правила реєстрації виконаних визначень. В едення «Ж урналу 

поправок компасів»

5
Плавання судна в ум овах обм еж ен ої видимості. Ріш ення задач по 

запобігання зіткнення суден  на маневреному планшеті. Використання  

вимог Правила 19 під час вибору маневру.
2

6 В ибір  маневру судна відповідно до  існую чих обмежень: остійності, 
технічного стану, погодних умов. Виконання контролю за маневром.

2

7 М одульна контрольна робота 2

8
Знайомство з схем ою  гірокомпас, пристроями для компенсації похибок. 
Підтриманням н еобхідн ої температури всередині гірокомпасу. Правила 

включення і виключення гірокомпасу.
2

9

Використання обладнання ЕКНІС п ід  час плавання судна. Виконання  

налаштування системи, зміна масш табу, установки алармов. Виконання  

переводу системи в реж им  «ОВЕРЛЕЙ». Важливість даної функції для  

забезпечення безпеки мореплавства.

2

10 Д опом ога в виконанні курсової роботи 2
11 К урсова робота 2

Разом 22

6. Самостійна робота

№
з/п Назва теми

Кількість
годин

денна форма
Самостійне опрацювання теоретичного матеріалу:

1

Засоби  визначення місця судна: візуальні, радіолокаційні, комбіновані, за 

допом огою  навігаційних систем  визначення місця. Вим оги д о  ведення  

навігаційної прокладки шляху судна та ум овні позначення при веденні 
навігаційної прокладки, згідно з м іжнародними вимогами.

2

2
Системи координат м орехідної астрономії. Правила виконання підбору  

зірок для навігаційних вимірювань. Виконання п ідбору зірок для 

спостережень. Використання таблиць Нориса для виконання розрахунків
3

3
Правила виконання перевірки секстанту д о  початку виконання навігаційних  

вимірювань. Практичне виконання цього засобу. Сутність визначення  

ш ироти місця по блізмерідіанальної висоті Сонця.
3

4 Знайомство з існую чими супутниковими навігаційними системами. 
Глобальні і регіональні системи. С истема Б О Р 8 її переваги та обмеж ення

2

5
Устрій сучасних магнітних компасів і гірокомпасів. О сновні похибки  

магнітних компасів і гірокомпасів. Правила технічного обслуговування  

магнітних компасів і гірокомпасів.
3

6 В им оги щ одо несення ходової навігаційної вахти, згідно до  К онвенції 
STC W -78, з поправками (Розділ  УП/2).

3

7
Плавання судна в ум овах обм еж еної видимості. Ріш ення задач по 

запобігання зіткнення суден  на маневреному планшеті, в ідповідно д о  вимог 

Правила 19 М П П ЗС -72. Визначення курсу, ш видкості зустрічного судна.
2

8 Правила 11-18 М іж народної конвенції М П П ЗС -72. Виконання маневрування  

суден  і контроль за якістю маневрування.1
2

9
Устрій магнітного компасу. Суднова девіація. М етоди знищ ення суднової 
девіації. Поняття магнітний курс, компасний курс. Ф ормула розрахунку 

остатньої девіації.
3

10 Типи та принцип д ії гірокомпасів. О сновні похибки гірокомпасів і шляхи їх 2



зменшення. План-графік виконання технічної профілактики гірокомпасів

11 Загальні принципи пристрою  ЕКНІС. У стрій пристрою. Управління 

експлуатаційними процедурами, системними файлами і даними.
2

12

Глобальні та регіональні супутникові навігаційні системи. Система GPS. 

Система G LO N A SS. С истема GALILEO. Система G N SS. Головна перевага 

системи G L O N A SS в порівнянні з систем ою  GPS. Система дальньої 
навігації LO R A N -C , е -LO R A N , ехолот і вимірювач ш видкості (лаг).

3

13 Інтегрована навігаційна систем а (IN S) і Інтегрована систем а містка (IBS). 2

14
Курсова робота «Виконання визначень м ісцеполож ень судна різними  

засобами, виконання оцінки місцеположення, визначення поправок компасів  

та їх  аналіз».
40

Разом 72

7. Методи навчання

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

Методи навчання, що застосовуються при викладенні матеріалу дисципліни 
«Організація управління судном», за характером подачі навчального матеріалу є словесні, 
наочні та практичні. За організаційним характером, навчання є інтерактивні методи 
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 і включає 
семестровий залік в 1 семестрі та семестровий екзамен в 2 семестрі, з охопленням усього 
переліку питань теоретичної і практичної підготовки студентів.

Підсумкова поточна оцінка Модуля-1 і Модуля-2 з дисципліни «Організація 
управління судном» (за 100-бальною шкалою за кожний модуль) 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);



3. написання модульної контрольної роботи (МКР-2 і МКР-3), максимальна оцінка -  
80 балів за модуль.

4. обов’язкового виконання поточних контрольних завдань (ПК-1, ПК-2) на 
практичних заняттях (20 балів);

В модульну контрольну роботу (МКР-1 і МКР-2) входить 4 питання. Правильна 
відповідь на кожне питання (МКР-1) оцінюється в 15 балів, правильна відповідь на кожне 
питання (МКР-2) 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” -15 (МКР-1) і 20 (МКР-2) балів виставляється , якщо на питання 
дана повна, чітка і глибоко аргументована відповідь; робота оформлена акуратно, з 
дотриманням діючих правил;

- Оцінка “добре” -10 (МКР-1) і 15 (МКР-2) 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” -5 (МКР-1) і 10 (МКР-2) 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 і МКР-2) має навчальний характер, її 

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

модуль) проводиться під час заліку для перевірки і оцінювання підсумкових знань 
студентів.

При цьому залікова підсумкова оцінка (за 100-бальною шкалою) складається як
100 -  100

V ----о----=1 00середнє значення з оцінок двох модулів : ь = 2
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.

Підсумкова поточна оцінка Модуля-3 і Модуля-4 з дисципліни «Управління судном» 
(за 100-бальною шкалою) складається з оцінок:

1. написання модульної контрольної роботи (МКР-3), максимальна оцінка -  45 балів.
2. обов’язкового виконання поточних контрольних завдань (ПК-1, ПК-2) на 

практичних заняттях (20 балів);
3. написання модульної контрольної роботи (МКР-4), максимальна оцінка -  45 балів 

за модуль.



4. обов’язкового виконання поточних контрольних завдань (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК- 
4) на практичних заняттях (20 балів);

5. складання семестрового екзамену, максимальна оцінка -  70 балів.
Результати модульного контролю можуть вплинути на 2/3 підсумкової оцінки, а 

екзамену на 1/3.
В модульну контрольну роботу (МКР-3 і МКР-4) входить 3 питання. Правильна 

відповідь на кожне питання 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” -15 балів виставляється , якщо на питання дана повна, чітка і 
глибоко аргументована відповідь; робота оформлена акуратно, з дотриманням діючих 
правил;

- Оцінка “добре” -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” -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-3 і МКР-4) має навчальний характер, її 

використання сприяє формуванню у студентів навичок самостійної роботи.
В семестровий екзамен входить 4 питання. Правильна відповідь на 1 і 2 питання 

оцінюється в 20 балів, правильна відповідь на 3,4 питання 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” -20 (1, 2 питання) і 15 (3,4 питання) балів виставляється , якщо 
на питання дана повна, чітка і глибоко аргументована відповідь; робота оформлена 
акуратно, з дотриманням діючих правил;

- Оцінка “добре” -15 (1, 2 питання) і 10 (3,4 питання) 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 (1, 2 питання) і 5 (3,4 питання) 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.
При цьому залікова підсумкова оцінка (за 100-бальною шкалою) складається як

. . ^  (65 + 6Б5+70середнє значення з оцінок двох модулів : ь =----- ------ =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.

Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота
СумаМодуль 1 Модуль 2

ЗМ-1
МКР-1

ЗМ-2
МКР-2

100
ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-1 ПК-2

10 10 10 10 60 20 20 60

Поточне тестування та самостійна робота екзамен СумаМодуль 3 Модуль 4
ЗМ-3

МКР-3
ЗМ-4

МКР-4
70 100ПК-1 ПК-2 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4

10 10 45 5 5 5 5 45

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. Теми самостійної роботи.
2. Питання контрольно-модульних робіт.



3. Питання до підсумкового заліку.

11. Рекомендована література 

Базова
IMO publications:
1. International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for 

Seafarers, 1978 (STCW-78), as amended. Edition 2013
2. International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974 (SOLAS-74), as amended. Edition 

2014
3. Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972 

(COLREGs), as amended. Edition 2016
4. International Code on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for 

Seafarers, (STCW code), as amended. Edition 2013
5. International Safety Management Code, 2018 (ISM Code)
6.IMO Model course 1.22 “Ship simulator and bridge teamwork”. Edition 2002
7.IMO Model course 1.27 “ECDIS” Edition 2012
8.IMO Model course 7.01 “Master and chief mate”. Edition 2014
9. Алексишин В.Г., Козырь Л.А., Короткий Т.Р. Международные и национальные

стандарты безопасности мореплавания. -  Одесса: Латстар, 2002. -  257 с.
10. Алексеев Л. Л., Казаков А. Т. Практика управления морским транспортным судном. 

Мортехинформреклама», 1984. -  92 с.

Допоміжна

1. Алексєєв Л. Л.. Практичний посібник з управління морським судном. СПб, ЗАТ 
ЦНИИМФ. 1996. -  188с.

2. Дейнего Ю. Р. Охорона людського життя на морі. СОЛАС-74 М. "МОРК-НИГА" 2010,. -  
88 с.

3. Овчинников Р. М. "Про Міжнародний кодекс з управління безпекою (МКУБ). Коментарі, 
переконання і роздуми, нормативна база", - СПб.: Санкт-Петербурзька ТІ 111, 2004 р. -  112

4. Довідник капітана далекого плавання під редакцією Ермолаева Г.Р. М. Транспорт 1988 -  
248с.

5. Ольшамовский С. Б. Підвищення безпеки мореплавства. (в 3-х частинах) Частина 3.-2-е 
изд., перероблене і доповнене. - Новоросійськ: НГМА, 2000.-142 с.

6. Выживание и безопасность на море в вопросах и ответах. Учебное пособие. Одесса:
УПАП, 1997. -  84 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

http://emsa.europa.eu/
http://www.itcs.org.ua/
http://www.nau.ua/
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/
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/ 
ІО.Офіційний сайт Кабінету Міністрів України. -  http://www.kmu.gov.ua/control/ 
П.Офіційний сайт Президента України. -  http://www.president.gov.ua/ru/
12. Постійне представництво України при OOHhttp://www.uamission.org/
13. Рада національної безпеки і оборони України http: //www.rainbow.gov.ua/

http://www.mtu.gov.ua/
http://www.mon.gov.ua/
http://www.osvita.com/
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/

