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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, рівень 

вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів 4  

Галузі знань: 

27 «Транспорт» 

Нормативна Спеціальності: 

271 «Річковий та 

морський транспорт» 

Модулів 1 Спеціалізації: 

Навігація і управління 

морськими суднами  

Освітня програма 

«Безпека судноплавства» 

Рік підготовки 

1-й - 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання – немає 

Семестр 

Загальна кількість 

годин 120 

1-й - 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних 4 

самостійної роботи 

студента 4 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

магістр 

26 год. - 

Практичні заняття 

14 год. - 

Самостійна робота 

80 год.  

Вид контролю:  

екзамен - 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної 

роботи становить (%): 

для денної форми навчання –57 

для заочної форми навчання  

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Формування у студентів знань і умінь в області гідрометеорологічної науки для 

безпечного плавання судна в різних районах Світового океану. 

      Основними завданнями при освоєнні курсу є: освоєння понятійного апарату 

гідрометеорологічного забезпечення судноплавства; придбання знань про 

закономірності розвитку фізичних процесів, що відбуваються в атмосфері і океані і на 

межі розділу двох середовищ; прищеплення навичок орієнтування при фактичних і 
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очікуваних погодних умов; навчання виконання суднових гідрометеорологічних 

спостережень, використання навігаційних гідрометеорологічних посібників; оцінка 

ступеня впливу гідрометеорологічних процесів на морехідні якості судна; облік 

гідрометеорологічної ситуації для забезпечення безпеки судноплавства, розрахунку 

найвигіднішого маршруту плавання в залежності від прогнозованих і спостережуваних 

гідрометеорологічних умов. 
 

      Місце дисципліни в навчальному плані 

 

Попередніми дисциплінами є «Фізика», «Математика», «Вступ до спеціальності», 

«Географія водних шляхів», «Математичні основи судноводіння». Дисципліна є 

попередньою для дисциплін: «Навігація та лоція», «Маневрування і керування 

судном», «Безпека плавання».  
 

      Знання, вміння і навички, отримані в результаті освоєння дисципліни  

 

Знати: основи гідрометеорологічного забезпечення судноводіння;  

гідрометеорологічні спостереження на судах, характеристики різних систем 

погоди;  

вплив гідрометеорологічних умов на плавання судна, порядок передачі 

метеорологічних  повідомлень і системи запису інформації;  

основні поняття великомасштабного взаємодії атмосфери і океану як фізичного  

процесу; джерела енергії та гарячої води в атмосфері;  

повітряні маси і баричні освіти; циркуляцію повітряних мас;  

фізичні і хімічні властивості морської і прісної води; основні властивості хвиль, 

течій, льодових явищ, коливань рівня води; 

 пристрій і правила експлуатації приладів для вимірювання гідрометеорологічних 

параметрів. 

      Вміти: використовувати і тлумачити інформацію, що отримується від суднових 

метеорологічних приладів, застосовувати наявну метеорологічну інформацію, 

виконувати суднові гідрометеорологічні спостереження і складати відповідні звіти;  

      використовувати в навігаційні практиці інформацію зведень погоди і штормових 

попереджень системи НАВАРЕА, національних систем, згідно зон відповідальності, 

які закріплені Всесвітньою метеорологічною організацією (ВМО);  

      аналізувати і грамотно інтерпретувати фактичні і прогностичні карти погоди, 

володіти гідрометеорологічної термінологією;  

користуватися гідрометеорологічними довідниками, атласами, таблицями 

припливів і течій. 

      Володіти: навичками використання гідрометеорологічної інформації, отриманоі 

від суднових гідрометеорологічних приладів і з зовнішніх джерел;  

оцінкою різнобічного впливу небезпечних і особливо небезпечних 

гідрометеорологічних явищ на живучість судна;  

способами вибору оптимального шляху і стратегії поведінки судна в умовах 

штормової погоди. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль№1. Океанографічні особливості світового океану. 

 

Тема1. ВСТУП. Планетарна система вітру і тиску. 

Загальна циркуляція атмосфери — складне і важливе явище природи, яке зумовлює 

щоденні зміни погоди й формування кліматів земної кулі. Під загальною циркуляцією 

атмосфери розуміють рух повітряних течій, який охоплює всю атмосферу і здійснює 

обмін теплом, вологою та зваженими в повітрі домішками між окремими поясами 

земної кулі. 

У приземному шарі тропосфери тиск розподіляється інакше. У полярних регіонах 

він вищий, в екваторіальній смузі знижений і змінюється від полюсів до екватора 

нерівномірно. У приземному шарі його розподіл визначається неоднаковим 

нагріванням суші й моря, нерівностями рельєфу, які затримують рух повітря, тощо. В 

результаті в одні місця повітря надходить, з інших — відтікає. Так утворюються зони 

високого і низького тиску. Вони розташовуються так над поверхнею Землі, що 

утворюють уздовж паралелей смуги високого і низького тиску, які чергуються по 

широті.  

У загальній циркуляції атмосфери добре простежується зональність в розподілі 

вітрів: у низьких широтах переважає східний тропічний перенос повітря, у середніх — 

західний, у високих — полярна циркуляція з переважно північно-східними вітрами у 

Північній півкулі і південно-східними — в Південній. 

 

Тема 2. Кліматичні зони атмосфери. Тропічна зона. Зона пасатних  вітрів. 

Субтропічна зона підвищеного тиску. Зона зниженого тиску. Зона підвищеного 

тиску в Арктиці та Антарктиці. Мусонна циркуляція. 

Повітряні течії, які властиві атмосфері Землі, сприяють переносу повітряних мас з 

різними фізичними властивостями, формуючи погодні умови, а через це, і клімат 

різних регіонів Земної кулі. Завдяки сезонним змінам притоку сонячної радіації 

відбувається загальне зміщення планетарних зон тиску до полюсу влітку відповідної 

півкулі і до екватора взимку. Говорячи про ЦДА зазначимо, що сталі центри дії мають 

місце над океанами, а сезонні – над материками. 

 

Тема 3. Світовий океан і його основні характеристики. 

Світовий океан – безперервна водна оболонка Землі, яка оточена материками та 

островами і володіє спільністю сольового складу.  

Океан – частина Світового океану, яка розміщена між материками, має великі 

розміри, самостійну циркуляцію вод і атмосфери та особливий гідрологічний режим. 

Якщо так важко дійти  єдиної думки щодо поділу Світового океану на окремі 

океани, то  ще складнішою є справа з виділенням морів, заток і проток. За даними 

Географічного управління виділено 140 морів, заток і проток, із них 44 належить до 

Атлантичного, 29 – до Північного Льодовитого, 50 – до Тихого і 17 – до Індійського 

океану. 

Складовими частинами океанів є моря, затоки, протоки. 
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Земна кора під морями та океанами складається з двох шарів: осадового і 

магматичного (базальтового). Загальна товща земної кори під океаном – близько 6км; 

товща в п’ять разів менша, ніж під материками. Середня потужність океанічних осадів 

– від 300 до 1000м, але є місця, де їх дуже мало чи зовсім немає, як, наприклад,  

серединно-океанічні хребти. Потужність базальтового шару на континентах досягає 

40км, а за його межами – від 3 до 10км.  

 

Тема 4.Течії світового океану. 

Поступальний рух води з одного місця океану в інше називають течією. В океані 

течії охоплюють величезні водні маси і рухаються широкою смугою на значні відстані. 

На великих глибинах і на дні також є течії, однак вони повільні і рухаються у 

зворотному напрямі до поверхневих. 

Головним збудником течій у Світовому океані є вітер.  

Океанічні течії мають важливе значення в житті океану і всієї планети. Вони 

сприяють між широтному розподілу тепла й водних мас, руйнують береги, впливають 

на циркуляцію атмосфери і клімат різних частин земної кулі.  

 

Тема 5. Хвилі в морях і океанах. 

Хвилювання–  це один із різновидів хвильових рухів, які існують в океані, і 

супроводжується відхиленням поверхні від своєї рівноваги. 

Морські хвилі за походженням бувають: вітрові; припливно-відпливні, що 

виникають під дією сил притягання Місяця і Сонця; сейсмічні (цунамі), що виникають 

у результаті динамічних процесів у земній корі (землетруси, вулканічні виверження); 

анемобаричні, які пов’язані зі зміною поверхні океану від положення рівноваги під 

дією вітру й атмосферного тиску; корабельні, що утворюються при русі корабля. 

За розміщенням відносно вільної поверхні рідини хвилі розрізняють: 

хвилі, що утворилися на поверхні моря, – поверхневі хвилі; 

хвилі, що виникають на деякій глибині і майже не проявляються  

на поверхні розділу маси рідини, – внутрішні хвилі. 

Внутрішні хвилі в Світовому океані, зустрічаються так само часто, як і поверхневі. 

За формою розрізняють хвилі поступальні (прогресивні), в яких спостерігається 

видиме переміщення хвилі, і стоячі (типу сейші), у яких такого переміщення не буває. 

За обрисом хвильового профілю хвилі бувають: 

-плоскі, чи двомірні хвилі, елементи яких визначаються координат 

тами на площині (у двох вимірах); 

-просторові, чи тримірні хвилі, елементи яких змінюються за  

усіматрьома координатами. 

Вітрові хвилі бувають: 

-капілярні вітрові хвилі – це щойно народжені хвилі, які мають ви- 

гляд рябі; існування таких хвиль пов’язане з поверхневим натягом; 

-гравітаційнівітрові хвилі– капілярні хвилі при стійкому вітрі  

інтерферуються, збільшуються за розміром, перш за все по довжині.  

Хвилі ще поділяються на короткі – довжина хвилі менша за глибину моря і 

довгі–довжина хвилі більша  за глибину моря. 
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Тема 6. Лід в морях і океанах. 

Площа, яка зайнята кригою в Арктиці досягає майже 11 млн км2, в Антарктиці –  

майже 20 млн км2. Морська вода, на відмінну від прісної, немає визначеної точки 

замерзання, але вона завжди нижча 0°С. Температура замерзання морської води 

залежить від її солоності:чим більша солоність, тим нижча температура замерзання. 

Температура найбільшої відносної щільності і температури замерзання морської 

води зі збільшенням солоності знижуються.  

Морський лід є складним фізичним тілом, яке складається із кристаликів прісного 

льоду, розсолу, пухирців повітря і різних побічних домішок. Однією з найважливіших 

фізико–хімічних властивостей морського льоду є його солоність. Другою важливою 

властивістю морського льоду є щільність.  

Механічні властивості морського льоду визначаються ступенем її солоності, 

температурою, густиною тощо.  Морський лід   порівняно з прісноводним, 

відрізняється більшою пружністю й пластичністю. 

 

Тема 7. Припливи і відпливи. 

Припливи і відпливи– це складні хвильові рухи водної товщі, що зумовлені 

силами всесвітнього тяжіння і виражені в періодичних змінах рівня та течій, які 

зумовлені гравітаційним тяжінням Місяця і Сонця. Наочно це явище спостерігається у 

вигляді періодичних коливань рівня біля берегів, де саме відбувається то підвищення 

рівня – приплив, то зниження – відплив. 

Найвищий рівень води, що спостерігається за добу або половину доби під час 

припливу, називається повною водою. Найнижчий рівень під час відпливу –малою 

водою. Різниця цих рівнів називається величиною припливу. 

Період припливу– проміжок часу між двома послідовними повними чи малими водами. 

Вертикальні коливання рівня води під час припливів і відпливів пов’язані з 

горизонтальним переміщенням водної маси відносно берега. Ці процеси 

ускладнюються вітровим нагоном, річковим стоком та іншими чинниками. 

Горизонтальні переміщення водної маси в береговій зоні називають припливними (або 

припливно-відпливними) течіями, тоді як вертикальні коливання рівнів води – 

припливами і відпливами. Всі явища, пов’язані з припливами і відпливами, 

характеризуються періодичністю. 

 

Тема 8. Синоптичні карти погоди. 

Сукупність значень метеорологічної величини у всіх точках  простору називається 

метеорологічним полем. Найбільш широко розглядається в метеорології баричне поле. 

До баричних системам зниженого тиску відносяться депресії, улоговини, вторинні 

циклони. У центрах барических систем ставлять букви В (висока) і Н (низький), в 

англійському варіанті - відповідно Н і L. 

Географічні карти, на які цифрами і умовними позначками  наносяться результати 

одночасних спостережень на мережі метеорологічних станцій, в тому числі і суднові 

спостереження, називаются синоптичними. 

Розрізняють приземні карти погоди і карти баричної топографіі (висотні). У морі 

можна також отримувати карти (фотографії) з метеорологічних супутників. 
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Тема 9. Тропічні циклони. 

Тропіч́ний цикло́н — тип циклону або погодної системи низького тиску, що 

виникає над теплою морською поверхнею та супроводжується потужними грозами, 

випадінням зливових опадів і вітрами штормової сили.  

Тропічні циклони — відносно компактні шторми досить правильної форми, що 

дмуть по спіралі, що закручується навколо центральної ділянки дуже низького 

атмосферного тиску. За рахунок сили Коріоліса, вітри відхиляються від напрямку 

баричного градієнту й закручуються проти годинникової стрілки в Північній півкулі 

та за годинниковою стрілкою — у Південній. 

Більшість тропічних циклонів у світі формуються в межах Екваторіальної 

конвергентної зони або її продовження під дією мусонів — мусонної зони низького 

тиску. Через відсутність ефекту Коріоліса в екваторіальній зоні, тропічні циклони дуже 

рідко формуються ближче 5 градусів від екватору. 

 

 

Структура навчальної дисципліни: 

 

Назви модуля і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього у тому числі усього у тому числі 

лекц. пр. с. р. лекц. пр. с. р. 

Модуль№1. 

Тема1 ВСТУП. Планетарна 

система вітру і тиску. 

 

11 2 - 9 - - - - 

Тема 2. Кліматичні зони 

атмосфери. Тропічна зона. 

Зона пасатних  вітрів. 

Субтропічна зона підвищеного 

тиску. Зона зниженого тиску. 

Зона підвищеного тиску в 

Арктиці та Антарктиці. 

Мусонна циркуляція. 

17 6 2 9 - - - - 

Тема 3. Світовий океан і його 

основні характеристики. 
11 2 - 9     

Тема 4. Течії світового океану. 15 4 2 9 - - - - 

Тема 5. Хвилі в морях і 

океанах. 
13 2 2 9 - - - - 

Тема 6. Лід в морях і океанах.  13 2 2 9 - - - - 

Тема 7. Припливи і відпливи. 10 2 - 8 - - - - 

Тема 8. Синоптичні карти 

погоди. 
15 4 2 9     

Тема 9. Тропічні циклони. 13 2 2 9     

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D1%94%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%B0
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Модульна контрольна робота 

№1 
2 - 2 - - - - - 

 120 26 14 80     

 

3. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

денна 

форма 

заочн

а 

форма 

1 Кліматичні зони атмосфери. 2 - 

2 Течії світового океану. 2 - 

3 Хвилі в морях і океанах. 2 - 

4 Лід в морях і океанах.  2 - 

5 Синоптичні карти погоди. 2 - 

6 Тропічні циклони. 2 - 

7 Модульна контрольна робота 2 - 

Разом 14 - 

4. Самостійна робота 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочн

а 

форма 

1 Тема 1. Планетарна система вітру і тиску. 

 

9 - 

2 Тема 2. Кліматичні зони атмосфери. Тропічна зона. 

Зона пасатних  вітрів. Субтропічна зона підвищеного 

тиску. Зона зниженого тиску. Зона підвищеного 

тиску в Арктиці та Антарктиці. Мусонна циркуляція. 

9 - 

3 Тема 3. Світовий океан і його основні 

характеристики. 

9 - 

4 Тема 4. Течії світового океану. 9 - 

5 Тема 5. Хвилі в морях і океанах. 9 - 

6 Тема 6. Лід в морях і океанах. 9 - 

7 Тема 7. Припливи і відпливи. 8 - 

8 Тема 8. Синоптичні карти погоди. 9 - 

9 Тема 9. Тропічні циклони. 9 - 

Разом 80 - 

5. Методи навчання 
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Основними формами викладання навчального матеріалу з дисципліни є лекції, 

практичні заняття та самостійна робота студентів з навчальною та довідковою 

літературою. 

Методи навчання, що застосовуються при викладенні матеріалу дисципліни,за 

характером подачі навчального матеріалу є словесні, наочні та практичні. За 

організаційним характером навчання є інтерактивними методами навчання. 

Використовуються: метод обговорення (заняття із включеними бесідами, дискусіями, 

обговореннями, діалогами "питання – відповідь", дискусії із провокаційними 

запитаннями); метод показу (демонстрація зразків техніки, пристроїв, приладів, показ 

прийомів і дії за принципом навчання «роби як я», застосування технічних засобів: 

кіно, телебачення, імітаторів); метод вправ (багаторазове свідоме повторення 

розумових і практичних дій в умовах послідовного ускладнення обставин з метою 

формування і закріплення навичок і вмінь). За логікою сприймання та засвоєння 

навчального матеріалу методи навчання єіндуктивно-дедукційні, репродуктивні, 

прагматичні. 

6. Методи контролю 

Передбачено два види контролю знань студентів: поточний і підсумковий, 

перший із яких проводиться на практичних заняттях з метою перевірки рівня якості 

навчання. Підсумковий контроль здійснюється по закінченню навчання з дисципліни і 

включає екзамен з охопленням усього переліку питань теоретичної і практичної 

підготовки студентів. 

Засвоєння практичних вмінь та навичок контролюється під час проведення 

практичних занять. 

Письмові модульні контрольні роботи мають навчальний характер, їх 

використання сприяє формуванню у студентів навичок самостійної роботи.  

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

 

Бали за всі 

види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

екзамену 
для заліку 

90 - 100 А відмінно 

зараховано 

82 - 89 В 
добре 

74 - 81 С 

64 - 73 D 
задовільно 

60 - 63 Е 

35 - 59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0 - 34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 



11 

  

повторним вивченням 

дисципліни 

7. Методичне забезпечення 

 

1.Метеорологічні посібники (карти, атласи, лоції). 

2.Факсимільні карти. 

3.Синоптичні карти. 

4.Конспекти лекцій. 

5.Підручники. 

6.Методічні вказівки до виконання практичних робіт. 

7.Теми самостійної роботи. 

8.Питання до контрольно-модульної роботи. 

 

Інформаційне забезпечення 

 

Основна література 

1.Гордиенко А.И.,  Дремлюг В.В. Гидрометеорологическое обеспечение 

судовождения.- М.: Транспорт, 1989. –  240 с.  

 

Додаткова література 

1. Дмитриев В.И., Леонов В.Е., Химич П.Г., Ходаковский В.Ф., Куликова Л.Б. 

Обеспечение безопасности плавання судов и предотвращение загрязнения 

окружающей среди. Монография: под редакцией к.т.н., проф. Дмитриева В.И., 

д.т.н.,проф. Леонова В.Е. Херсон: ИЦ ХДМА. 2012 – 397с. : рос. мовою.  

2. Леонов В.Е., Ходаковский В.Ф., Куликова Л.Б. Основы экологии и охрана 

окружающей среды. Монография: под редакцией д.т.н., проф. Леонова В.Е.- Херсон: 

Издательство Херсонского государственного морского института. 2010 – 352 с.: рос. 

мовою.  

3. Леонов В.Е., Соляков О.В., Химич П.Г., Ходаковский В.Ф. Обеспечение 

экологической безопасности судоходства: монография /под ред. Профессора Леонова 

В.Е. Херсон – ВЦ ХДМА . 2014  – 188 с.  

4. Лєонов В.Є., Александова Н.Г., Чабан В.О., Методичні рекомендації до виконання 

розділу  «Охорона праці, навколишнього середовища та екіпажу в надзвичайних 

ситуаціях » у випускних роботах курсантів (студентів) освітньо-кваліфікаційного рівня 

«магістр», «спеціаліст» Херсон: ВЦ ХДМА, 2011 – 68 с.  

5. №9015 Руководство «Океанские пути мира» 1980 . -204 с.   

6. Мартыненко В.Т., Цымбал Н.Н. География морского судоходства. Учебное пособие. 

// Одесская национальная морская академия. Одесса.: Фенікс, 2006.-248 с.   

7. Гордиенко А.И.,  Дремлюг В.В. Гидрометеорологическое обеспечение 

судовождения.- М.: Транспорт, 1989. –  240 с.  

8. Кисельов В.П. Метеорологія та океанографія для судноводіїв.- Одеса.: Латстар, 2001. 

– 291 с.  
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9. Стехновский Д.И., Зубков А.Е. Навигационная гидрометеорология.- М.: Транспорт, 

1977. –  264 с.  

10. Гордиенко А.И. Гидрометеорологическое обеспечение мореплавания: 

Методические указания к практическим работам №1-10.-С-Пб.: ГМА им. адм. 

С.О.Макарова, 2005. – 112 с.  

11. Глухов В.Г., Шаронов А.Ю., Ганчурин В.А. Морская метеорология. Ч.1. Общие 

закономерности атмосферных процессов: Учеб. пособие. СПб.: ГМА 

им.адм.С.О.Макарова, 2003. – 56с.  

12. Глухов В.Г., Гордиенко А.И., Шаронов А.Ю., Шматков В.А. Морская 

метеорология: Учебное пособие.-Ч.2. Атмосферные процессы над водной 

поверхностью. – Ч.3. Гидрометеорологическое обеспечение морской деятельности. – 

СПб.: ГМА им. Адм.. С.О.Макарова. 2004. – 86 с.  

13. Бояринов А.М., Гордиенко А.И. Гидрометеорологическое обеспечение 

мореплавания,- СПб.: ГМА им.  адм. Макарова С.О., 2003.– 248 с.  

14. Васильев К.П. Что должен знать судоводитель о картах погоды и состоянии моря.-

Л.: ГМИ,  1980. –  232 с.  

15. Гордиенко А.И. Кодирование судовой гидрометеорологической информации:   

Метод. указания к практическим работам. – СПб.:ГМА им. адм. Макарова С.О., 2002.-

16 с.  

16. Наставление гидрометеорологическим станциям и постам Вып. 9 Ч.III.М.: 

Росгидромет, 1999.- 196 с.  

17. Бояринов А.М. О применении формул расчета ходкости судов при ветре и волнении 

// Сб. науч.-исслед. работ ГМА им. адм. С.О.Макарова. – СПб.: ГМА им. адм. 

С.О.Макарова, 2001. – 47÷55 с.  

18. Admiralty. Charts and publications. The mariner,s handbook. NP 100, Eighth Edition 

2004  

19. Морской энциклопедический словарь / Под ред.. д.т.н. В.В.Дмитриева.- В 3-х 

т.,1994.-448 с.  

20. № 3008. Расписание факсимильных гидрометеорологических радиопередач. Л: 

УНиО МО РФ, 2007.  

21. Атласы океанов.- Л.: ГМИ, 1978. – 268 с.  

22. №3012. Расписание передач навигационных предупреждений и 

гидрометеорологических сообщений радиостанциями Северного Ледовитого океана и 

северной части Атлантического океана. УНиО МО РФ, 2010.  

23. № 9023. Руководство по службе НАВТЕКС. – Л.: ГУНиО МО РФ,2006.   

24. Варбанец Т.В. Метеорология.Учебное пособие.Одесса «Феникс». 2008 232с. 25. 

В.А. Катенин, А.В.Зернов, М.В.Журавлев, В. И. Дмитриев 

Навигационногидрографическое и гидрометеорологическое обеспечение 

судовождения на внутренних водных путях. С-Пб: «Элмор» 2011. – 230с.  

26. Weaher FACSIMSLE SYMBOLS. Anglo-Eastern Group. Sur international.  

27. National Weather Servise Observing Hand book  №01 U.S. DEPARTMENT OF 

COMMERCE.  

28. Weather for the mariner.U.S.Naval Institut Annapolis, Mary land Admiralty List of Radio 

Signals:  

29.  NP  281     Maritime Radio Stations  
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30. NP  282     Radio Aids to Navigations. Satellite Navigation Systems, Legal Time, Radio 

Time Signals and Electronic Position Fixing Systems  

31. NP  283     Maritime Safety Information Services  

32. NP  284     Meteorological Observation Stations  

33. NP  285     Global Maritime Distress and Safety Systems (GMDSS)  

34. NP  286     Pilot Services, Vessel Traffic Services and Port Operations  

35. Admiralty List vols №285.  

36. Admiralty List vols №286.  

37. Mariners weather log. 40. Jetstrem-AnOnline School for Weather.  

  

 


