
  



 
  



 

1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

 

Галузь знань, спеціальність, 

рівень вищої освіти 

 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

Денна форма навчання 

Кількість кредитів – 5 

Галузь знань 

27 Транспорт 

Нормативна Спеціальність підготовки 

271 Річковий та морський 

транспорт 

Екзамен – 1 

Спеціальність 

Судноводіння. 

Рік підготовки: 
Модулів – 4 

Змістових модулів – 4 перший 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання немає 
Семестр 

Загальна кількість годин 

– 150 

1 2 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 4  

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

Магістр 

24 30 

Практичні, семінарські 

6 18 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

45 27 

Індивідуальні завдання: 

- - 

Вид контролю: 

дифференц. 

залік 
екзамен 

 

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

 

             для денної форми навчання – 1/1,08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2. Мета та завдання навчальної дисципліни. 

Дисципліна "Організація управління судном" є однією з провідних в загальному курсі 

підготовки судноводія рівня управління і традиційно поділяється на дві частини - теоретичну 

і практичну. 

Основна мета розділів дисципліни «Організація управління судном» полягає в 

розвитку навичок попередньої підготовки з управління судном 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 

організації управління судном, процесами прийняття рішень при маневруванні судна у 

різних умовах плавання, розуміння впливу факторів людського елементу на загальну 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 при організації управлінні судном як матеріальним об'єктом, прищепити 

студентам здатність оцінки ситуації та прогнозування розвитку судноплавної обстановки, 

навчити всебічної оцінки ризику майбутнього маневру. 

Освоївши програму навчальної дисципліни "Організація управління судном" 

студенти, повинні бути здатними вирішувати професійні завдання з урахуванням вимог IMO 

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 A-II/2 Міжнародного кодексу ПДНВ, з 

поправками, а саме: 

 

Функція: Судноводіння на рівні управління 

 

у сфері компетентності щодо планування рейсу та судноводіння: 

 

❖ планування рейсу та судноводіння; 

планування рейсу та судноводіння в будь-яких умовах, наприклад:  

.1 обмежені води; 

.2 метеорологічні умови; 

.3 лід; 

.4 обмежену видимість; 

.5 системи розподілу руху; 

.6 райони служби руху суден (СРС); 

.7 райони з сильними припливами. 

 

❖ координації пошуково-рятувальних операцій; 

глибоке знання та вміння застосовувати процедури, викладені у Керівництві з 

Міжнародного авіаційного та морського пошуку та порятунку (КМАМПП); 

 

❖ організації та процедур 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»; 

 

❖ дії при аваріях, що виникають під час плавання; 



заходи безпеки при навмисній посадці судна на мілину; 

дії, яких необхідно вживати, коли посадка на мілину неминуча, та після 

посадки на мілину; 

зняття судна з мілини зі сторонньою допомогою і своїми силами; 

дії, які повинні виконуватися, якщо зіткнення неминуче, та після зіткнення або 

при порушенні водонепроникності корпусу, що сталося за будь-якої причини; 

оцінка боротьби за живучість; 

аварійне управління стерном; 

пристрої аварійного буксирування та процедури буксирування; 

 

❖ маневрування та управління судному у будь-яких умовах; 

маневрування та управління судном у будь-яких умовах, зокрема: 

.1 маневрування при наближенні до лоцманської станції та під час посадки чи 

висадки лоцманів з урахуванням погоди, стану припливу, вибігу та гальмівного 

шляху; 

.2 управління судном під час плавання річками, естуаріями та обмеженими 

водами, з урахуванням впливу течії, вітру та обмежених вод на керованість; 

.3 використання техніки постійної кутової швидкості повороту; 

.4 маневрування на мілководді, зокрема зменшення запасу води під кілем 

через ефект просідання, бортової та кільової качки; 

.5 взаємодія між суднами, що рухаються, а також взаємодія власного судна з 

прилеглими берегами (канальний ефект); 

.6 швартування та відшвартування з буксирами чи без буксирів за різних умов 

вітру, течії та припливу; 

.7 взаємодія судна та буксиру; 

.8 використання рухової установки та систем маневрування; 

.9 вибір якірної стоянки; постановка на один чи два якорі на обмеженій якірній 

стоянці та чинники, що впливають на визначення необхідної довжини якірного 

ланцюга; 

.10 ситуація «якір не тримає», очищення якоря; 

.11 постановка в сухий док пошкодженого та непошкодженого судна; 

.12  управління судном в штормових умовах, зокрема надання допомоги 

морському чи повітряному судну, яке зазнає лиха; буксирування; засоби 

утримання некерованого судна у безпечному положенні відносно хвилі, 

зменшення дрейфу та використання мастила; 

.13 заходи застереження при маневруванні з метою спуску чергових шлюпок, 

рятувальних шлюпок або плотів у штормову погоду; 

.14 способи підйому людей, що залишилися в живих, з чергових шлюпок, 

рятувальних шлюпок або плотів на борт судна;  

.15 уміння визначати маневрені характеристики та характеристики рухової 

установки звичайних типів суден, звертаючи особливу увагу на гальмівні 

шляхи та діаметр циркуляції при різних осадках та швидкостях; 

.16 важливість плавання зі зниженою швидкістю для уникнення пошкоджень, 

спричинених попутною хвилею свого судна; 

.17 практичні заходи, яких вживають під час плавання у льодах або поблизу 

льоду, чи в умовах обледеніння судна; 

.18 користування системами розподілу руху та системами управління рухом 

суден (СРС) та маневрування під час плавання у них чи поблизу них. 

 

           Функція: Управління операціями судна та піклування про людей на судні на    

           рівні управління 

 



у сфері компетентності щодо «управління операціями судна та піклування про  

людей на судні на рівні управління»: 

 

❖ використання навичок керівника та організатора; 

знання проблем управління персоналом на судні та його підготовки; 

знання відповідних міжнародних морських конвенцій, рекомендацій та 

національного законодавства; 

уміння застосовувати методи управління задачами та робочим 

 навантаженням, у тому числі: 

.1 планування та координація; 

.2 призначення персоналу; 

.3 обмеження часу та ресурсів; 

.4 визначення черговості; 

 

знання методів ефективного управління ресурсами та вміння їх застосовувати: 

.1 розподіл особового складу, покладення обов’язків та встановлення 

черговості використання ресурсів; 

.2 ефективний зв’язок на судні та на березі; 

.3 прийняття рішень з урахуванням досвіду роботи в команді; 

.4  впевненість та  керівництво, у тому числі мотивація; 

.5 досягнення і підтримання інформованості про ситуацію; 

 

знання методів прийняття рішень та уміння їх застосовувати: 

.1 оцінка ситуації та ризику; 

.2 виявлення і розгляд вироблених варіантів; 

.3 вибір курсу дій; 

.4 оцінка ефективності результату. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

  

• відповідні міжнародні і національні правила і стандарти, що стосуються організації 

управлення  судном у різних умовах плавання; 

• складові фактори людського елементу та їх вплив на безпеку мореплавства та 

організацію управлення судном у різних умовах плавання судна; 

• розуміти принцип оцінки ризику та його вплив на організацію ходового містка; 

• принципи організації управління судном під час пошуково-рятувальної операції; 

• принципи організації управління судном під час плавання у різних умовах плавання; 

• порядок організації управління судном під час дій при аваріях; 

• залежність загальної безпеки судноплавства від належної організації управління 

судном, яка, в свою чергу, базується на якісно виконаному плануванню рейсу. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти: 

 

• безпомилково застосовувати існуючі міжнародні правила і стандарти при плануванні 

і виконанні рейсу, з урахуванням існуючих умов плавання судна; 

• якісно виконувати належно планування рейсу; 

• розуміти і застосовувати на практиці вимоги людського елемента для забезпечення 

безпеки судна; 

• виконувати оцінку ризику в кожній судновий операції, особливо при плаванні в 

складних умовах, постійно погоджуючи ступінь ризику з урахуванням факторів 

людського елемента; 



• правильно організовувати пошуково-рятувальні операції за допомогою одиночного 

судна і групи судів; 

• забезпечувати належну організацію управління судном під час плавання у різних  

умовах плавання; 

• забезпечувати належну організацію управління судном під час дій при аваріях; 

 

3. Програма навчальної дисципліни. 

 

1 семестр 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Планування рейсу з урахуванням особливостей людського 

елемента і оцінки ризику. 

 

Тема 1.1  Перелік головних нормативних документів ІМО. Виконання планування   

рейсу (2 години) 

 

Перелік нормативних документів ІМО та національних актів на яких базується дисципліна 

«Організація управління судном» (Міжнародних конвенцій SOLAS-74, STCW-78, COLREG-

72, SAR-79, MARPOL 73/78, MLC-2006; Міжнародних кодексів STCW, ISM, IAMSAR, Intact 

Stability, ISPS; IMO resolutions A.893 (1999), А.947 (2003); IMO Model courses: 1.22; 1.29; 1.39; 

1.40; 3.15; 6.09; 7.01). 

 

Виконання планування рейсу, відповідно до вимог ІМО resolution A.893 (1999). 

Використання посібника «Ship’s routing », відповідних лоцій району плавання судна, 

інформації від метеорологічного центру.  

 

Тема 1.2  Людський елемент та його складові фактори  (2 години) 

 

СТРЕС (Stress). Знайомство з цим фактором. Види стресу. Вплив стресу на прийняття рішень 

під час маневрування судна (розуміння терміну «Tunnel vision»). Негативний та позитивний 

стрес. Фактори, які впливають на підвищення рівня стресу. Практичні способи зниження 

рівня стресу.  

 

ВТОМА (Fatigue). Знайомство з цим фактором. Види втоми. Вплив втоми на здатність 

вахтового помічника виконувати свої обов'язки і здатність приймати рішення. Діючи 

міжнародні вимоги щодо регулювання втоми. Практичні способи зниження рівня втоми.               

             

              Тема 1.3  Людський елемент та його складові фактори  (2 години) 

 

КУЛЬТУРНІ ВІДМІННОСТІ (Culture diversity). Знайомство з цим фактором. Характер 

прояви цього фактору на борту судна. Небезпеки та складність роботи в багатонаціональних 

екіпажах. Можливі наслідки від нехтування до цього фактору. 

 

СПІЛКУВАННЯ (Communication). Знайомство з цим фактором. Види спілкування (пряме і 

непряме спілкування). Формати спілкування - жести, міміка обличчя, кивки голови, 

тональність голосу і т.д. Необхідність постійного контролю того, що підлеглий правильно 

зрозумів сенс команди, повідомлення. Особливості непрямого спілкування. необхідність 

постійного контролю виконання поданої команди  

ЛІДЕРСТВО (Leadership). Існуючі типи лідерства. Користь і небезпека лідерства. 

Необхідність постійного використання цього феномена для забезпечення безаварійної 

роботи судна. 

 



Тема 1.4 Оцінка ризику. Виконання оцінки ризику під час плавання судна у різних 

умовах (2 години) 

 

Загальні відомості про оцінку ризику та методика її проведення на борту судна. Критерії 

оцінки ризику. Використання суднового посібника з оцінки ризику, розробленого 

судноплавною компанією. Суднові форми по оцінки ризику. Дії керівника у випадках, коли, 

незважаючи на всі вжиті заходи, ступінь ризику, при виконанні операції, продовжує 

залишатись високою. Виконання оцінки ризику під час входу / виходу з порту, плаванні в 

обмежених умовах, плаванні в обмеженої видимості, плаванні в обмежених умовах / 

системах поділу руху, плаванні в штормову погоду, при постановці / знятті з якоря. 

 

             Тема 1.5  Загальні принципи організації вахти на морському судні. (2 години) 

 

Вимоги Конвенції STCW-78 щодо організації належної вахти. 9 золотих правил по 

організації вахти. Необхідність враховувати вплив людського елементу на формування 

складу вахти. Важливість культивації у вахтової служби духу командної роботи. Ведення 

контролю за часами праці та відпочинку. 

 

Практичне заняття 1:  
Організація належної вахти під час плавання навантаженого судна у відкритому морі: 

• в темний час доби, в умовах штормової погоди; 

• в світлий час доби; 

• при плаванні в узкостях і системах поділу руху суден; 

• при плаванні в умовах обмеженої видимості. 

 При організації вахти, звертати особливу увагу на дотримання вимог до безпеки по 

людському елементу 

 

Практичне заняття 2:  
Контрольна робота. Модуль 1 

 

Модуль 2 

Змістовий модуль 2. Організація управління судна під час пошуково-рятувальної 

операції за допомогою одиночного судна і групи судів; 

 

Тема 2.1  Нормативна база щодо організації та проведення пошуково-рятувальних 

операцій. Устрій Міжнародного Кодексу IAMSAR vol. III (2 години) 

 

Конвенція SAR-79, Значення цієї конвенції в плані упорядкування проведення 

аварійно-рятувальних операцій. Поділ відповідальності держав у водах Світового океану з 

надання допомоги судам, що зазнали лиха і рятування людей. Знайомство з найбільш 

важливими районами з надання допомоги потерпілим судам. Організація зв'язку при плаванні 

в цих районах. Кодекс IAMSAR. Його устрій та правила користування цим кодексом. Функції 

Берегової рятувальної станції (RCC). Процедура проходження сигналу «Лихо». Дії судового 

екіпажу під час прийому сигналу «Лихо». 

 

Тема 2.2  Організація управління судном під час прийому сигналу «Лихо» (2 години) 

 

Вимоги до маневрування судна після прийому сигналу «Лихо». Маневрування одиночного 

судна. Схеми маневрування одиночного судна. Маневрування суден у складі групи. Схеми 

маневрування суден у складі групи. Роль і функція командувача операцією (Commander on 

scene). Канали для підтримки зв'язку в період рятувальної операції. Організація навігаційного 

містку під час проведення рятувальної операції. 



 

Тема 2.3  Виконання маневрування у разі падіння людини за борт (2 години) 

 

Першочергові дії вахтового помічника при падінні людини за борт. Схеми маневрування 

судна для виконання порятунку людини, яка впала за борт судна. Переваги та недоліки кожній 

зі схем. Особливості перекладу головного двигуна з ходового режиму в маневрений режим 

при виконанні рятувальної операції з підйому людини, що впала за борт, та існуючи при цьому 

загрози. Практичне виконання переходу з важкого на легке паливо. 

 

Тема 2.4  Виконання рятувальної операції за допомогою рятувального гвинтокрила і / 

або судна (2 години) 

 

Ситуації, які вимагають залучення додаткових ресурсів для успішного завершення 

рятувальної операції. Взаємодія між судном і гвинтокрилом. Підготовка судна до проведення 

посадки гвинтокрила на палубу. Підготовка судна до передачі людей на борт завислого 

гвинтокрила. Схеми маневрування судна під час взаємодії та перелік необхідного обладнання 

для проведення цієї операції. Схеми маневрування судна під час взаємодії з рятувальним 

судном. Порядок проведення операції та перелік необхідного обладнання. 

 

Тема 2.5  Організація управління суднам під час плавання на мілководді (2 години) 

  

Поняття мілководдя, вузькості. Існуюча різниця в управлінні судном на глибокій воді і на 

мілководді. Поняття критичної швидкості, її небезпека для управління судном та порядок 

розрахунку критичної швидкості під час планування рейсу. Поняття статичної та динамічної 

осадки судна. Перелік факторів, які змінюють статичну осадку в динамічну. Виконання 

розрахунків зміни осадки судна від впливу просідання, крену, хвилювання моря, щільності 

води, температури зовнішнього повітря. 

 

            Практичне завдання 3.  

Контрольна робота. Модуль 2  

 

Тема 2.6  Організація управління судном під час посадки на мілину. (2 години) 

 

Організація навігаційного містка під час посадки судна на мілину. Першочергові дії, які 

потрібно виконати під час посадки на мілину. Розумне використання ресурсів, розподіл 

обов’язків, швидкість виконання первинних дій, розуміння власної відповідальності – є 

запорукою успіху усієї операції. Сила реакції грунту (тиск ваги судна на ґрунт). Сила 

присмоктування грунту. Сила ударів хвиль. Сила ударів об ґрунт внаслідок зибі або 

хвилювання. Сила вітрового тиску. Необхідність проведення тренувань командного складу 

судна по первинним діям при посадці судна на мілину.      

 

Тема 2.7  Організація управління судном під час  зйомки судна з мілини (2 години) 

 

Загальна умова зйомки судна з мілини. Використання різних засобів по зйомки судна з мілини. 

Виконання комбінованого способу. Роль капітана судна в прийнятті правильного рішення по 

зйомці судна з якоря. Приклади виконання розрахунків по виконанню маневру зйомки судна 

з мілини. 

2 семестр 

 

Модуль 3 

Змістовий модуль 3. Маневрування та управління судному у будь-яких умовах 

 



Тема 3.1 Маневрування при наближенні до лоцманської станції та під час посадки чи 

висадки лоцманів з урахуванням погоди, стану припливу, вибігу та гальмівного шляху (2 

години) 

 

Особливості маневрування судів на обмеженій акваторії. Організація навігаційного містка 

при підході до лоцманської станції. Виконання процедур перевірки готовності судна до 

прийому лоцмана (check-list), запропонованих Главою 7 кодексу ISM (SMS). Міжнародні 

вимоги до стану, кріпленню і порядку зустрічі лоцмана на борту судна (IMO Resolution 

A.1045(27) 2011). Існуючи небезпеки під час прийому лоцману та шляхи їх запобігання. 

Вимоги до зв’язку під час виконання операції.  

 

Тема 3.2  Організація управління судном під час плавання річками, естуаріями та 

обмеженими водами, з урахуванням впливу течії, вітру та обмежених вод на керованість. (2 

години) 

 

Вплив донного рельєфу на керованість судна в річках, естуаріях, каналах. Специфіка 

організації управлення судном та організації ходової навігаційної вахти під час плавання в 

річках, естуаріях, каналах, виконання підготовки судна к проходженню району (check-list). 

Важливість розуміння принципу дії (напрям, швидкість) течії для безпечного маневрування. 

Необхідність знайомства з місцевими сигналами щодо регулювання руху, інформації о течії 

та т.c.  

 

Практичне заняття 4:  

Виконання оцінки ризику, якщо необхідно провести в темний час доби виміри баластних 

танків при: 

• проходженні судна в обмежених водах; 

• під час плавання у відкритому морі; 

•  на підході до порту. 

Склад вахти на містку - 2 людини. 

 

Тема 3.3  Використання техніки постійної кутової швидкості повороту. (2 години) 

 

Характеристика руху суден по криволінійній траєкторії. Розрахунок куту дрейфу при русі по 

криволінійній траєкторії. Точка обертання судна (Pivot point). Визначення смуги акваторії, яку 

займе корпус судна при повороті. Сенс використання техніки постійної кутової швидкості 

повороту. Техніка підвищення ефективності повороту шляхом зменшення швидкості руху 

перед поворотом з різким збільшенням її в момент повороту.    

 

Тема 3.4  Взаємодія між суднами, що рухаються, а також взаємодія власного судна з 

прилеглими берегами (канальний ефект) (2 години) 

 

Сутність взаємодії між судами, що рухаються, а також взаємодія власного судна з прилеглими 

берегами (канальних ефект). Позитивні і негативні сторони цього явища. Загальні правила 

розходження суден, що йдуть зустрічними курсами на малих відстанях. Контроль за 

швидкістю судна і роботою рульового. 

 

 

Практичне заняття 5:  

Виконання розрахунку критичної швидкості та динамічної осадки судна під час підходу до 

порту Очаків: 

• виконати розрахунок критичної швидкості; 

• виконати розрахунок динамічної осадки судна відповідно до вихідних даних  



     завдання; 

• надати приклад безпечної організації навігаційного містка та виконати аналіз  

     ризику при підході к порту. 

 

Тема 3.5  Організація швартування та відшвартування з буксирами чи без буксирів за 

різних умов вітру, течії та припливу. (2 години) 

 

Підготовка судна до швартових операцій (check-list), проведення інструктажів з учасниками 

швартових операцій, брифінг з командирами носової і кормової швартових команд. Контроль 

і перевірка очікуваної метеорологічної обстановки на сцені, швидкістю судна і трафіком в 

районі швартування. Розбір різних схем виконання швартування: самостійно, з 

використанням якоря, з використанням одного або двох буксирів. 

 

Тема 3.6  Організація взаємодії судна та буксиру. (2 години) 

 

Належна організація взаємодії судна та буксиру – це одна з основних задач персоналу містка 

в процесі швартування. Дані світової статистики з причин навалів судів на причали при 

швартуванні (швидкість, стан буксирних кінців, зв'язок). Підтримка надійного зв'язку, 

обговорення резервних каналів, видів зв'язку. Ведення постійного контролю за швидкістю 

судна, підтримка належного зв’язку – це головне завдання команди навігаційного містку.    

         

              Практичне заняття 6: 

Контрольна робота. Модуль 3   
 

 Тема 3.7  Використання рухової установки та систем маневрування. (2 години) 

 

Розгляд використання класичної механічної установки з фіксованим пропелером, установки з 

гвинтом регульованого кроку, електронного двигуна, азіподного двигуна. Гідність і недоліки 

всіх перерахованих вище типів силових установок при проведенні швартових операцій. 

Використання підрулюючих пристроїв, поворотних насадок для поліпшення маневреності 

суден у портових водах 

 

Модуль 4 

Змістовий модуль 4. Маневрування та управління судному у будь-яких умовах 

 

Тема 4.1  Вибір якірної стоянки; постановка на один чи два якорі на обмеженій якірній 

стоянці та чинники, що впливають на визначення необхідної довжини якірного ланцюга. (2 

години) 

 

 Критерії щодо вибору якірної стоянки. Підготовка судна до постановки на якір чи два якоря. 

Схема організації містка при постановці на якір. Використання гідрометеорологічних 

чинників в період постановки на якір. Правила віддачі якоря в залежності від глибини моря і 

характеру ґрунту. Розрахунок необхідної довжини якірного ланцюга. Розрахунок необхідної 

довжини радіуса якірної стоянки.  

 

Тема 4.2  Ситуація «якір не тримає», очищення якоря. Постановка в сухий док 

пошкодженого та непошкодженого судна. (2 години) 

 

Організація несення безпечної вахти на якорі. Використовувані технічні засоби за контролем 

місця розташування судна. Першочергові дії вахтового помічника при виявленні дрейфу 

судна на якорі. Сутність терміну "якір не чистий". Порядок дій з очищення якоря. Процедура 



постановки судна в док (сухий / плавучий). Порядок підготовки судна до постановки. Основні 

небезпеки для судна при постановці в док. 

 

Практичне заняття 7: 
Організація постановки на якір на великих глибинах. Визначення необхідної довжини 

якірного ланцюга та виконання розрахунки радіуса якірної стоянки: 

• Довжина судна - 240 м; 

• Глибина моря – 72 м; 

• Метеорологічні умови – добрі. 

 

Тема 4.3 Організація управління  і маневрування судном в штормових умовах. (2 

години) 

 

Фактори, що впливають на судно у штормових умовах. Загальні відомості про вітер і 

хвилювання. Підготовка до плавання в штормову погоду. Вплив штормових умов на 

морехідні якості судна. Організація навігаційного містка під час плавання в штормових 

умовах. 

Вибір курсу і швидкості при плаванні у штормових умовах. Штормове плавання судна на 

попутному хвилюванні. Існуюча небезпека цього методу. Зміна курсу судна у штормових 

умовах. Засоби утримання некерованого судна у безпечному положенні відносно хвилі, 

зменшення дрейфу та використання мастила. Заходи щодо забезпечення безпеки судна при 

плаванні в шторм. 

 

Практичне заняття 8:  

Вибір курсу і швидкості при плаванні в штормових умовах. Заняття розраховано на 

використання штормової діаграми Ю.Ремеза, та зарубіжних аналогів цієї діаграми. 

 

Тема 4.4  Заходи застереження при маневруванні з метою спуску чергових шлюпок, 

рятувальних шлюпок або плотів у штормову погоду. (2 години) 

 

Загальні правила спуску рятувальних засобів з борта судна. Особливості виконання операції 

в умовах штормової погоди. Організація маневрування судна для полегшення безпечного 

спуску рятувальних засобів. Найбільш часто використовувані маневри для полегшення спуску 

рятувальних засобів на воду. Використання масла для заспокоєння качки. Плюси і мінуси 

цього методу. 

 

Тема 4.5   Практичні заходи, яких вживають під час плавання у льодах або поблизу 

льоду, чи в умовах обледеніння судна. (2 години) 

 

Навігаційні характеристики морських льодів. Класифікація суден і криголамів. Знайомство з 

Полярним кодексом, головні вимоги по організації підготовки суден до плавання в полярних 

водах. Особливості підготовки судна до плавання в льодах. Самостійне плавання 

транспортного судна в льодах. Швидкість льодового плавання. Криголамна проводка 

транспортних суден. Робота криголама при проводці суден у льодах. Організація управління 

транспортним судном, що рухається в каравані.  

 

Практичне заняття 9:  

Підготовка судна до плавання в льодах. Самостійне плавання транспортного судна в льодах. 

 

Тема 4.6  Способи підйому людей, що залишилися в живих, з чергових шлюпок, 

рятувальних шлюпок або плотів на борт судна. (2 години) 

 



Головна правила прийому на борт судна осіб, які пережили аварію корабля. Використання 

відповідного розділу Міжнародного кодексу з пошуку і рятування (IAMSAR). Основні 

небезпеки, які слід враховувати при виконанні даної операції. Як вийти з ситуації, якщо на 

судні відсутня необхідна обладнання для виробництва безпечної приймання людей.  

 

.Практичне заняття 10: 

Визначення маневрених елементів та характеристики рухової установки в суднових умовах 

 

Тема 4.7  Уміння визначати маневрені характеристики та характеристики рухової 

установки звичайних типів суден, звертаючи особливу увагу на гальмівні шляхи та діаметр 

циркуляції при різних осадках та швидкостях. (2 години) 

 

Існуючі способи визначення маневрених характеристик судна (аналітичний, практичний). 

Необхідні умови для практичного виконання замірів даних маневрених елементів судна і 

характеристики головного двигуна. Перелік способів по виробництву визначень. Перелік 

способів по виробництву визначень. Виконання вимірювань в сучасний період, з 

використанням новітнього електронного обладнання. 

 

Практичне заняття 11:  

Розбір найбільш резонансних аварій за останній час 

 

Тема 4.8  Користування системами розподілу руху та системами управління рухом 

суден (СРС) та м.аневрування під час плавання у них чи поблизу них. (2 години) 

 

Вимоги Правила 10 МППЗС-72, з поправками. Організація входу в відповідну смугу руху на 

будь-якій ділянці системи розподілу руху. Правило з прокладання курсу судна в смузі руху 

судна. Практичне перетин смуги руху. Організація містка при плаванні системою розподілу 

руху. Вихід із системи при виникненні необхідності. Швидкість руху судна, вимоги до неї. 

Підтримка стійкого радіозв'язку з береговими центрами управління рухом суден. Контроль за 

роботою станції АІС. Маневрування судів при виникненні загрози зіткнення. 

 

Практичне заняття 12: 

Контрольна робота. Модуль 4 

 

 

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 Перелік головних нормативних 

документів ІМО. Виконання планування   

рейсу. 

5 2 - - - 3 



А)Перелік нормативних документів 

ІМО та національних актів на яких 

базується дисципліна «Організація 

управління судном» (Міжнародних 

конвенцій SOLAS-74, STCW-78, 

COLREG-72, SAR-79, MARPOL 73/78, 

MLC-2006; Міжнародних кодексів 

STCW, ISM, IAMSAR, Intact Stability, 

ISPS; IMO resolutions A.893 (1999), 

А.947 (2003); IMO Model courses: 1.22; 

1.29; 1.39; 1.40; 3.15; 6.09; 7.01). 

В) Виконання планування рейсу, 

відповідно до вимог ІМО resolution 

A.893 (1999). Використання посібника 

«Ship’s routing », відповідних лоцій 

району плавання судна, інформації від 

метеорологічного центру. 

Тема 1.2 Людський елемент та його 

складові фактори. 

А) СТРЕС (Stress). Знайомство з цим 

фактором. Види стресу. Вплив стресу на 

прийняття рішень під час маневрування 

судна (розуміння терміну «Tunnel 

vision»). Негативний та позитивний 

стрес. Фактори, які впливають на 

підвищення рівня стресу. Практичні 

способи зниження рівня стресу.  

В) ВТОМА (Fatigue). Знайомство з цим 

фактором. Види втоми. Вплив втоми на 

здатність вахтового помічника 

виконувати свої обов'язки і здатність 

приймати рішення. Діючи міжнародні 

вимоги щодо регулювання втоми. 

Практичні способи зниження рівня 

втоми.               

               

6 2 - - - 4 

Тема 1.3 Людський елемент та його 

складові фактори. 

А) КУЛЬТУРНІ ВІДМІННОСТІ 

(Culture diversity). Знайомство з цим 

фактором. Характер прояви цього 

фактору на борту судна. Небезпеки та 

складність роботи в багатонаціональних 

екіпажах. Можливі наслідки від 

нехтування до цього фактору. 

В) СПІЛКУВАННЯ (Communication). 

Знайомство з цим фактором. Види 

спілкування (пряме і непряме 

спілкування). Формати спілкування - 

жести, міміка обличчя, кивки голови, 

тональність голосу і т.д. Необхідність 

постійного контролю того, що 

підлеглий правильно зрозумів сенс 

команди, повідомлення. Особливості 

6 2 - - - 4 



непрямого спілкування. необхідність 

постійного контролю виконання 

поданої команди  

ЛІДЕРСТВО (Leadership). Існуючі типи 

лідерства. Користь і небезпека 

лідерства. Необхідність постійного 

використання цього феномена для 

забезпечення безаварійної роботи 

судна. 

   

Тема 1.4 Оцінка ризику. Виконання 

оцінки ризику під час плавання судна у 

різних умовах. 

Загальні відомості про оцінку ризику та 

методика її проведення на борту судна. 

Критерії оцінки ризику. Використання 

суднового посібника з оцінки ризику, 

розробленого судноплавною 

компанією. Суднові форми по оцінки 

ризику. Дії керівника у випадках, коли, 

незважаючи на всі вжиті заходи, ступінь 

ризику, при виконанні операції, 

продовжує залишатись високою. 

Виконання оцінки ризику під час входу 

/ виходу з порту, плаванні в обмежених 

умовах, плаванні в обмеженої 

видимості, плаванні в обмежених 

умовах / системах поділу руху, плаванні 

в штормову погоду, при постановці / 

знятті з якоря. 

6 2 - - - 4 

Тема 1.5 Загальні принципи організації 

вахти на морському судні. 

Вимоги Конвенції STCW-78 щодо 

організації належної вахти. 9 золотих 

правил по організації вахти. 

Необхідність враховувати вплив 

людського елементу на формування 

складу вахти. Важливість культивації у 

вахтової служби духу командної 

роботи. Ведення контролю за часами 

праці та відпочинку. 

8 2 2 - - 4 

Модульна контрольна робота зі 

змістових модулів. 
2 - 2 - - - 

Разом за змістовим модулем 1 33 10 4 - - 19 

Модуль 2 

Змістовий модуль 2  

Тема 2.1 Нормативна база щодо 

організації та проведення пошуково-

рятувальних операцій. Устрій 

Міжнародного Кодексу IAMSAR vol.III 

Конвенція SAR-79, Значення цієї 

конвенції в плані упорядкування 

проведення аварійно-рятувальних 

операцій. Поділ відповідальності 

6 2 - - - 4 



держав у водах Світового океану з 

надання допомоги судам, що зазнали 

лиха і рятування людей. Знайомство з 

найбільш важливими районами з 

надання допомоги потерпілим судам. 

Організація зв'язку при плаванні в цих 

районах. Кодекс IAMSAR. Його устрій 

та правила користування цим кодексом. 

Функції Берегової рятувальної станції 

(RCC). Процедура проходження 

сигналу «Лихо». Дії судового екіпажу 

під час прийому сигналу «Лихо». 

Тема 2.2 Організація управління судном 

під час прийому сигналу «Лихо». 

Вимоги до маневрування судна після 

прийому сигналу «Лихо». 

Маневрування одиночного судна. 

Схеми маневрування одиночного судна. 

Маневрування суден у складі групи. 

Схеми маневрування суден у складі 

групи. Роль і функція командувача 

операцією (Commander on scene). 

Канали для підтримки зв'язку в період 

рятувальної операції. Організація 

навігаційного містку під час проведення 

рятувальної операції. 

6 2 - - - 4 

Тема 2.3 Виконання маневрування у разі 

падіння людини за борт. 

Першочергові дії вахтового помічника 

при падінні людини за борт. Схеми 

маневрування судна для виконання 

порятунку людини, яка впала за борт 

судна. Переваги та недоліки кожній зі 

схем. Особливості перекладу головного 

двигуна з ходового режиму в 

маневрений режим при виконанні 

рятувальної операції з підйому людини, 

що впала за борт, та існуючи при цьому 

загрози. Практичне виконання переходу 

з важкого на легке паливо. 

6 2 - - - 4 

Тема 2.4 Виконання рятувальної 

операції за допомогою рятувального 

гвинтокрила і / або судна. 

Ситуації, які вимагають залучення 

додаткових ресурсів для успішного 

завершення рятувальної операції. 

Взаємодія між судном і гвинтокрилом. 

Підготовка судна до проведення 

посадки гвинтокрила на палубу. 

Підготовка судна до передачі людей на 

борт завислого гвинтокрила. Схеми 

маневрування судна під час взаємодії та 

перелік необхідного обладнання для 

проведення цієї операції. Схеми 

5 2 - - - 3 



маневрування судна під час взаємодії з 

рятувальним судном. Порядок 

проведення операції та перелік 

необхідного обладнання. 

Тема 2.5 Організація управління суднам 

під час плавання на мілководді. 

Поняття мілководдя, вузькості. Існуюча 

різниця в управлінні судном на глибокій 

воді і на мілководді. Поняття критичної 

швидкості, її небезпека для управління 

судном та порядок розрахунку 

критичної швидкості під час планування 

рейсу. Поняття статичної та динамічної 

осадки судна. Перелік факторів, які 

змінюють статичну осадку в динамічну. 

Виконання розрахунків зміни осадки 

судна від впливу просідання, крену, 

хвилювання моря, щільності води, 

температури зовнішнього повітря. 

6 2 - - - 4 

Тема 2.6 Організація управління судном 

під час посадки на мілину. 

Загальна умова зйомки судна з мілини. 

Використання різних засобів по зйомки 

судна з мілини. Виконання 

комбінованого способу. Роль капітана 

судна в прийнятті правильного рішення 

по зйомці судна з якоря. Приклади 

виконання розрахунків по виконанню 

маневру зйомки судна з мілини. 

6 2 - - - 4 

Тема 2.7 Організація управління судном 

під час  зйомки судна з мілини. 

Загальна умова зйомки судна з мілини. 

Використання різних засобів по зйомки 

судна з мілини. Виконання 

комбінованого способу. Роль капітана 

судна в прийнятті правильного рішення 

по зйомці судна з якоря. Приклади 

виконання розрахунків по виконанню 

маневру зйомки судна з мілини. 

5 2 - - - 3 

Модульна контрольна робота зі 

змістових модулів. 
2 - 2 - - - 

Разом за змістовим модулем 2 42 14 2 - - 26 

Усього годин за 1 семестр. 75 24 6   45 

2 семестр 

Модуль 3 

Змістовий модуль 3 

Тема 3.1 Маневрування при наближенні 

до лоцманської станції та під час 

посадки чи висадки лоцманів з 

урахуванням погоди, стану припливу, 

вибігу та гальмівного шляху. 

Особливості маневрування судів на 

обмеженій акваторії. Організація 

4 2 - - - 2 



навігаційного містка при підході до 

лоцманської станції. Виконання 

процедур перевірки готовності судна до 

прийому лоцмана (check-list), 

запропонованих Главою 7 кодексу ISM 

(SMS). Міжнародні вимоги до стану, 

кріпленню і порядку зустрічі лоцмана на 

борту судна (IMO Resolution A.1045(27) 

2011). Існуючи небезпеки під час 

прийому лоцману та шляхи їх 

запобігання. Вимоги до зв’язку під час 

виконання операції. 

Тема 3.2 Організація управління судном 

під час плавання річками, естуаріями 

та обмеженими водами, з урахуванням 

впливу течії, вітру та обмежених вод 

на керованість. 

Вплив донного рельєфу на керованість 

судна в річках, естуаріях, каналах. 

Специфіка організації управлення 

судном та організації ходової 

навігаційної вахти під час плавання в 

річках, естуаріях, каналах, виконання 

підготовки судна к проходженню 

району (check-list). Важливість 

розуміння принципу дії (напрям, 

швидкість) течії для безпечного 

маневрування. Необхідність знайомства 

з місцевими сигналами щодо 

регулювання руху, інформації о течії та 

т.c. 

6 2 2 - - 2 

Тема 3.3 Використання техніки 

постійної кутової швидкості повороту. 

Характеристика руху суден по 

криволінійній траєкторії. Розрахунок 

куту дрейфу при русі по криволінійній 

траєкторії. Tочка обертання судна (Pivot 

point). Визначення смуги акваторії, яку 

займе корпус судна при повороті. Сенс 

використання техніки постійної кутової 

швидкості повороту. Техніка 

підвищення ефективності повороту 

шляхом зменшення швидкості руху 

перед поворотом з різким збільшенням 

її в момент повороту.    

3 2 - - - 1 

Тема 3.4 Взаємодія між суднами, що 

рухаються, а також взаємодія власного 

судна з прилеглими берегами (канальний 

ефект) 

Сутність взаємодії між судами, що 

рухаються, а також взаємодія власного 

судна з прилеглими берегами 

(канальних ефект). Позитивні і 

негативні сторони цього явища. 

6 2 2 - - 2 



Загальні правила розходження суден, 

що йдуть зустрічними курсами на малих 

відстанях. Контроль за швидкістю судна 

і роботою рульового. 

Тема 3.5 Організація швартування та 

відшвартування з буксирами чи без 

буксирів за різних умов вітру, течії та 

припливу. 

Підготовка судна до швартових 

операцій (check-list), проведення 

інструктажів з учасниками швартових 

операцій, брифінг з командирами 

носової і кормової швартових команд. 

Контроль і перевірка очікуваної 

метеорологічної обстановки на сцені, 

швидкістю судна і трафіком в районі 

швартування. Розбір різних схем 

виконання швартування: самостійно, з 

використанням якоря, з використанням 

одного або двох буксирів. 

4 2 - - - 2 

Тема 3.6 Організація взаємодії судна та 

буксиру.  

Належна організація взаємодії судна та 

буксиру – це одна з основних задач 

персоналу містка в процесі 

швартування. Дані світової статистики з 

причин навалів судів на причали при 

швартуванні (швидкість, стан 

буксирних кінців, зв'язок). Підтримка 

надійного зв'язку, обговорення 

резервних каналів, видів зв'язку. 

Ведення постійного контролю за 

швидкістю судна, підтримка належного 

зв’язку – це головне завдання команди 

навігаційного містка. 

4 2  - - 2 

Тема 3.7 Використання рухової 

установки та систем маневрування. 

Розгляд використання класичної 

механічної установки з фіксованим 

пропелером, установки з гвинтом 

регульованого кроку, електронного 

двигуна, азіподного двигуна. Гідність і 

недоліки всіх перерахованих вище типів 

силових установок при проведенні 

швартових операцій. Використання 

підрулюючих пристроїв, поворотних 

насадок для поліпшення маневреності 

суден у портових водах 

4 2 - - - 2 

Модульна контрольна робота зі 

змістових модулів. 
2 - 2 - - - 

Разом за змістовим модулем 3 33 14 6 - - 13 

Модуль 4 

Змістовий модуль 4. Управління судном в аварійних ситуаціях. 



Тема 4.1 Вибір якірної стоянки; 

постановка на один чи два якорі на 

обмеженій якірній стоянці та чинники, 

що впливають на визначення необхідної 

довжини якірного ланцюга. 

Критерії щодо вибору якірної стоянки. 

Підготовка судна до постановки на якір 

чи два якоря. Схема організації містка 

при постановці на якір. Використання 

гідрометеорологічних чинників в період 

постановки на якір. Правила віддачі 

якоря в залежності від глибини моря і 

характеру ґрунту. Розрахунок 

необхідної довжини якірного ланцюга. 

Розрахунок необхідної довжини радіуса 

якірної стоянки. 

4 2 - -  2 

Тема 4.2 Ситуація «якір не тримає», 

очищення якоря. Постановка в сухий 

док пошкодженого та непошкодженого 

судна. 

Організація несення безпечної вахти на 

якорі. Використовувані технічні засоби 

за контролем місця розташування судна. 

Першочергові дії вахтового помічника 

при виявленні дрейфу судна на якорі. 

Сутність терміну "якір не чистий". 

Порядок дій з очищення якоря. 

Процедура постановки судна в док 

(сухий / плавучий). Порядок підготовки 

судна до постановки. Основні небезпеки 

для судна при постановці в док. 

6 2 2 - - 2 

Тема 4.3 Організація управління  і 

маневрування судном в штормових 

умовах. 

Фактори, що впливають на судно у 

штормових умовах. Загальні відомості 

про вітер і хвилювання. Підготовка до 

плавання в штормову погоду. Вплив 

штормових умов на морехідні якості 

судна. Організація навігаційного містка 

під час плавання в штормових умовах. 

Вибір курсу і швидкості при плаванні у 

штормових умовах. Штормове плавання 

судна на попутному хвилюванні. 

Існуюча небезпека цього методу. Зміна 

курсу судна у штормових умовах. 

Засоби утримання некерованого судна у 

безпечному положенні відносно хвилі, 

зменшення дрейфу та використання 

мастила. Заходи щодо забезпечення 

безпеки судна при плаванні в шторм. 

6 2 2 - - 2 

Тема 4.4 Заходи застереження при 

маневруванні з метою спуску чергових 
3 2 - - - 1 



шлюпок, рятувальних шлюпок або 

плотів у штормову погоду. 

Загальні правила спуску рятувальних 

засобів з борта судна. Особливості 

виконання операції в умовах штормової 

погоди. Організація маневрування 

судна для полегшення безпечного 

спуску рятувальних засобів. Найбільш 

часто використовувані маневри для 

полегшення спуску рятувальних засобів 

на воду. Використання масла для 

заспокоєння качки. Плюси і мінуси 

цього методу. 

Тема 4.5 Практичні заходи, яких 

вживають під час плавання у льодах або 

поблизу льоду, чи в умовах обледеніння 

судна. 

Навігаційні характеристики морських 

льодів. Класифікація суден і криголамів. 

Знайомство з Полярним кодексом, 

головні вимоги по організації 

підготовки суден до плавання в 

полярних водах. Особливості 

підготовки судна до плавання в льодах. 

Самостійне плавання транспортного 

судна в льодах. Швидкість льодового 

плавання. Криголамна проводка 

транспортних суден. Робота криголама 

при проводці суден у льодах. 

Організація управління транспортним 

судном, що рухається в каравані. 

6 2 2 - - 2 

Тема 4.6 Способи підйому людей, що 

залишилися в живих, з чергових шлюпок, 

рятувальних шлюпок або плотів на 

борт судна. 

Головна правила прийому на борт судна 

осіб, які пережили аварію корабля. 

Використання відповідного розділу 

Міжнародного кодексу з пошуку і 

рятування (IAMSAR). Основні 

небезпеки, які слід враховувати при 

виконанні даної операції. Як вийти з 

ситуації, якщо на судні відсутня 

необхідна обладнання для виробництва 

безпечної приймання людей. 

5 2 2 - - 1 

Тема 4.7 Уміння визначати маневрені 

характеристики та характеристики 

рухової установки звичайних типів 

суден, звертаючи особливу увагу на 

гальмівні шляхи та діаметр циркуляції 

при різних осадках та швидкостях. 

Існуючі способи визначення 

маневрених характеристик судна 

(аналітичний, практичний). Необхідні 

6 2 2 - - 2 



умови для практичного виконання 

замірів даних маневрених елементів 

судна і характеристики головного 

двигуна. Перелік способів по 

виробництву визначень. Перелік 

способів по виробництву визначень. 

Виконання вимірювань в сучасний 

період, з використанням новітнього 

електронного обладнання. 

Тема 4.8 Користування системами 

розподілу руху та системами 

управління рухом суден (СРС) та 

маневрування під час плавання у них чи 

поблизу них. 

Вимоги Правила 10 МППЗС-72, з 

поправками. Організація входу в 

відповідну смугу руху на будь-якій 

ділянці системи розподілу руху. 

Правило з прокладання курсу судна в 

смузі руху судна. Практичне перетин 

смуги руху. Організація містка при 

плаванні системою розподілу руху. 

Вихід із системи при виникненні 

необхідності. Швидкість руху судна, 

вимоги до неї. Підтримка стійкого 

радіозв'язку з береговими центрами 

управління рухом суден. Контроль за 

роботою станції АІС. Маневрування 

судів при виникненні загрози зіткнення. 

4 2 - - - 2 

Модульна контрольна робота зі 

змістових модулів. 
2 - 2 - - - 

Разом за змістовим модулем 4 42 16 12 - - 14 

Усього годин за 2 семестр. 75 30 18 - - 27 

Усього годин за навчальний рік 150 54 24 - - 72 

 

 

                                                                              5. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

денна форма 

1 
Організація належної вахти під час плавання навантаженого судна у 

відкритому морі: 
2 

2 Модульна контрольна робота № 1 2 

3 Модульна контрольна робота № 2 2 

4 
Виконання оцінки ризику, якщо необхідно провести в темний час доби 

виміри баластних танків 
2 

5 
Виконання розрахунку критичної швидкості та динамічної осадки судна 

під час підходу до порту Очаків 
2 

6 Модульна контрольна робота № 3 2 



7 

Організація постановки на якір на великих глибинах. Визначення 

необхідної довжини якірного ланцюга та виконання розрахунки радіуса 

якірної стоянки 

2 

8 

Вибір курсу і швидкості при плаванні в штормових умовах. Заняття 

розраховано на використання штормової діаграми Ю.Ремеза, та 

зарубіжних аналогів цієї діаграми. 

2 

9 
Підготовка судна до плавання в льодах. Самостійне плавання 

транспортного судна в льодах. 
2 

10 
Визначення маневрених елементів та характеристики рухової установки в 

суднових умовах 
2 

11 Розбір найбільш резонансних аварій за останній час 2 

12 Модульна контрольна робота № 4 2 

 Разом 24 

 

6. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

денна форма 

Самостійне опрацювання теоретичного матеріалу: 

1 
Головних нормативні документи ІМО. Виконання планування рейсу. Розбір 

Резолюції ІМО А.893(21) 1999р. 
3 

2 
Людський елемент та його складові фактори. Розбір Резолюції ІМО А.947(23) 

2003р. 
4 

3 
Людський елемент та його складові фактори. Розбір Модельних курсів ІМО 

1.29; 1.39; 1.40 
4 

4 
Знайомство з системами оцінки ризики провідних судноплавних компаній 

світу. Самостійне заповнення форми по розрахунку оцінки ризику.   
4 

5 
Загальні принципи організації вахти на морському судні. Повтор положень 

Міжнародної конвенції STCW-78, з поправками (Глава VIII, розділ A-VIII/2) 
4 

6 
Нормативна база щодо організації та проведення пошуково-рятувальних 

операцій. Робота з Конвенцією SAR-79 та Кодексом IAMSAR volume III  
4 

7 
Самостійний розбір схем маневрування одиночного судна під час пошукової 

операції (IAMSAR 2019) 
4 

8 
Першочергові дії вахтового помічника при падінні людини за борт. Розібрати 

виконання маневру Вільямса, Чорнова, прямого повороту (IAMSAR) 
4 

9 
Виконання рятувальної операції за допомогою рятувального гвинтокрила і / 

або судна. (IAMSAR) 
3 

10 
Організація управління суднам під час плавання на мілководді. Виконання 

розрахунків збільшення осадки від Squat, Heel, Swell, Density, Temperature 
4 

11 
Використання різних засобів по зйомки судна з мілини. Виконання 

комбінованого способу. 
4 

12 

Порядок виконання розрахунків по зйомки судна з мілини. Визначення 

остаточного варіанту зйомки після порівняння необхідного зусилля з 

потужністю головного двигуна.  

3 

13 
Знайомство з Резолюцію ІМО А.1045(27) від 2011 року відносно вимог до 

лоцманського трапу та його підготовки к прийому лоцмана. 
2 

14 
Система МАМС, значення сигналів з регулювання руху суден у водах 

північно-західної Європи.  
2 

15 
Маневрові характеристики судна. Резолюція ІМО А. 601(15) від 11 листопада 

1987 року. 
1 



16 
Розбір причин зіткнень суден, що йдуть паралельними курсами в 

сінгапурський протоці за останній час. 
2 

17 

Виконати схему швартування судна з гвинтим правого кроку лівим бортом 

до причалу, без допомоги буксирів, с по-кроковим описом необхідних дій, 

команд і т.с. 

2 

18 
Головні команди с містка судна по організації належної роботи портового 

буксиру в різних схемах швартування. 
2 

19 
Ознайомитися з пристроєм азіподного двигуна. Переваги та недоліки даного 

типу двигуна.  
2 

20 
Накреслити схему постановки на 2 якоря, з поетапним поясненням дій, що 

робляться. Розібратися, де ефективне застосування даної схеми 
2 

21 
Визначення місця віддачі якоря. Вимоги Конвенції STCW-78, з поправками 

щодо несення вахти на якорі (Глава VIII, розділ A-VIII/2 частина 5) 
2 

22 
Правила визначення безпечних курсів і швидкостей при плаванні в штормову 

погоду. діаграма Ю.Ремеза. 
2 

23 
LSA Code (2017) Його устрій. Самостійне знайомство с частинами 4, 5, 6 

(рятувальні шлюпки, чергові шлюпки, рятувальні плоти) 
1 

24 
Устрій та зміст Полярного кодексу ІМО. Вимоги Конвенції ПДНВ-78, з 

поправками до кваліфікації судноводіїв, які працюють у полярних водах. 
2 

25 
Устаткування для виробництва евакуації з судна за допомогою гелікоптера 

чи іншого судна 
1 

26 
Виконання натурних визначень маневрених елементів судна практичним 

способом і характеристик роботи головного двигуна. 
2 

27 
Знайомство зі статистикою аварій, що сталися під час плавання по системах 

розподілу руху суден. Аналіз помилок, скоєних судноводіями. 
2 

 Разом   

 

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 

середнє значення з оцінок двох модулів : Σ = 
100+100

2
= 100 



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 

середнє значення з оцінок двох модулів : Σ =
(65+65)+70

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. 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточне тестування та самостійна робота 
Сума 

Модуль 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 Сума 

Модуль 3 Модуль 4 

ЗМ-3 
МКР-3 

ЗМ-4 
МКР-4 

70 100 ПК-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. Шарлай Г. Н. Маневрування і управління морським судном. 

2. Учбові фільми з фільмофонду кафедри «Охорона та безпека на морі» 

3. Теми самостійної роботи. 

4. Питання контрольно-модульних робіт. 

5. 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 Convention on Search & Rescue, 1979 (SAR-79), as amended. Edition 1979 

5.  International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973/1978 (MARPOL  

     73/78), as amended. Edition 2017 

6.  Maritime Labour Convention, 2006 (MLC-2006), as amended. Edition 2016 

7.  International Code on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for  

     Seafarers, (STCW code), as amended. Edition 2013  

8.  International Safety Management Code, 2018 (ISM Code) 

9.  International Aeronautical and Maritime Search and Rescue Code, 2018 (IAMSAR) 

     volume III. Edition 2018 

10.International Life-Saving Appliances Code (LSA Code). Edition 2017 

11.International Intact Stability Code, as amended. Edition 2008  

12. International Ship and Port Facility Security Code (ISPS Code), as amended. Edition 2012 

13.IMO Model course 1.22 “Ship simulator and bridge teamwork”. Edition 2002 

14.IMO Model course 1.29 “Proficiency in crisis management and human behavior ….”. Ed.2002 

15.IMO Model course 1.39 “Leadership and teamwork”. Edition 2014 

16.IMO Model course 1.40 “Use of leadership and managerial skills”. Edition 2018  

17.IMO Model course 3.15 “SAR, on-scene coordinator”. Edition 2014 

18.IMO Model course 6.09 “Training course for instructor”. Edition 2017 

19.IMO Model course 7.01 “Master and chief mate”. Edition 2014 

20.IMO resolution A.893(21) “Guidelines for voyage planning”. Edition 1999  

21. IMO Resolution А.947(23) “Human element vision, principles and goal for the organization.     



      Edition 2003 

22. IMO Resolution A.1045(27) ”Pilot Transfer Arrangement” Edition 2011 

23. David J.House.”Ship handling. Theory and practice”. 30 Corporate Drive, Suite 400,  

      Burlington MA 01803, USA. Edition 2007 

24. Управление судном. Учебник./ Под редакцией В.И. Снопкова. Учебник для ВУЗов. 3-е    

      переработанное и дополненное.- Санкт-Петербург: АНО НПО «Профессионал», 2004 г.,  

      536 стр. 

25. Алексишин В.Г., Козырь Л.А., Короткий Т.Р. Международные и национальные  

      стандарты безопасности мореплавания. – Одесса: Латстар, 2002. – 257 с. 

26. Шарлай Г. Н. Маневрирование и управление морским судном. Типография МГУ им.  

      адм. Г.И. Невельского, 2015.- 566 с. 

27. Шарлай Г. Н. Управление морским судном. Типография МГУ им. адм. Г.И.  

      Невельского, 2010. – 509 с. 

28. Алексеев Л. Л., Казаков А. Т. Практика управления морским транспортным судном.  

      Мортехинформреклама», 1984. – 92 с. 

29. Козырь Л. А. Аксютин Л. Р. Управление судами в шторм. Транспорт, 1973. – 113 с. 

30. Пламмер К. Дж. Маневрирование судов в узкостях Судостроение, 1986. – 80 с. 

31. Драчѐв В. Н. Учет циркуляции при плавании в стесненных районах. МГУ им. адм. Г.И.  

      Невельского, 2008. – 104 с. 

 

Допоміжна 

 

1. Алексєєв Л. Л.. Практичний посібник з управління морським судном. СПб, ЗАТ  

    ЦНИИМФ. 1996. – 188с. 

2. Голиков В.В. Национальная морская система поиска и спасення: монографія/ В.В.  

     Голиков, В.Д. Репетей. – Одесса: ОНМА, 2013. – 220 с. 

3. Дейнего Ю. Р. Охорона людського життя на морі. СОЛАС-74 М. "МОРК-НИГА" 2010,. – 

    88 с.  

4. Овчинников Р. М. "Про Міжнародний кодекс з управління безпекою (МКУБ). Коментарі,  

    переконання і роздуми, нормативна база", - СПб.: Санкт-Петербурзька ТПП, 2004 р. – 112  

5. Сизов В.Г. Теория корабля: Учебн. пособ. / Одесск. национальн. морская акад. - Одесса:  

    ФЕНЖС, 2003. - 284 с. 

6. Панченко Ю. П. Пошук і рятування на морі. Координація пошуково-рятувальних  

    операцій. судів: Навчальний посібник Владивосток: МДУ їм. Адмірала Р. Н.  

    Невельського, 2010-64с. 

7. Довідник капітана далекого плавання під редакцією Ермолаева Г.Р. М. Транспорт 1988 –  

    248с. 

8. Ольшамовский С. Б. Підвищення безпеки мореплавства. (в 3-х частинах) Частина 3.-2-е  

    изд., перероблене і доповнене. - Новоросійськ: НГМА, 2000.-142 с. 

9. Стадніченко С. М. Людський фактор на море: Навчально-методичний посібник. - Одеса.:  

    Астропринт, 2003. – 192 с. 

10.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 

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/ 

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/ 

 


