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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 – 3 

Галузь знань 

27 Транспорт 

Вильного вибру студентів Спеціальність підготовки 

271 Річковий та морський 

транспорт 

Модулів – 1 Спеціалізація  

Навігація і управління 

морськими судами  

Освітня програма Безпека 

судноплавства 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 1 п’ятий   

Індивідуальне науково-

дослідне завдання немає 
Семестр 

Загальна кількість годин 

– 90 

 10  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 2,6 

самостійної роботи 

студента – 3 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

Магістр 

 16  

Практичні, семінарські 

 8  

Лабораторні 

 -  

Самостійна робота 

 66  

Індивідуальні завдання:  

-  

Вид контролю: 

диференційований залік 

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 1/1,04 

для заочної форми навчання – 1/6,5 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета:є набуття здобувачами вищої освіти знань, розумінь, умінь та 

інших компетентностей, необхідних для: зайняття посад осіб командного 

складу морських та річкових суден (за спеціалізацією); роботи на 

підприємствах, установах та організаціях, що забезпечують експлуатацію 

флоту; продовження навчання на другому рівні вищої освіти, у тому числі: - 

забезпечення набуття здобувачами вищої освіти компетентностей відповідно 

до стандартів компетентності, визначених вимогами правил ІІ/1, ІІ/2, І/12, 

ІV/2, VI/1, VI/2, VI/3, VI/4, VI/6 Міжнародної конвенції про підготовку і 

дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з поправками; 

Статус навчальної дисципліни: вільного вибору студента. 

Навчальна дисципліна забезпечує набуття перелічених нижче 

компетентностей та досягнення програмних результатів навчання.  

Інтегральна: Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та 

практичні проблеми у сфері судноводіння, обробки та розміщення вантажів; 

управління операціями судна та піклуванні про людей на судні, що 

передбачає застосування теорій і методів наук про устрій судна, навігацію, 

технологію перевезення вантажів, комерційну експлуатацію засобів 

транспорту, управління ресурсами. 

Загальні: 

ЗК2 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК3  Здатність планувати та управляти часом 

ЗК10  Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

ЗК12  Здатність до адаптації та дії в новій ситуації 

ЗК15Здатністьприйматиобґрунтованірішення.  

ЗК16Здатність працювати в команді. 

  Загально фахові:  

- Визначення місцезнаходження й точність результатів визначення 

місцезнаходження різними способами. 

- Визначення та врахування поправок компасу. 

- Забезпечення безпечного плавання шляхом використання інформації від 

навігаційного обладнання та систем, що полегшують процес прийняття 

рішення. 
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Програмні результати навчання: 

- Вміння здійснювати оптимальне використання всіх навігаційних даних, 

наявних для здійснення плавання. Управління експлуатаційними 

процедурами, системними файлами і даними. Використання функцій 

відтворення ЕКНІС для огляду та планування рейсу та огляду функцій 

системи 

- Глибоке знання змісту, застосування та цілей Міжнародних правил 

запобігання зіткненню суден у морі 1972 року, з поправками. 

- Загальне знання морських технічних термінів 

- Здатність аналізувати, прогнозувати і керувати розвитком, технічною 

експлуатацією та застосуванням флоту, а також здатність вживати 

необхідних організаційно-технічних заходів для забезпечення безпеки 

судноплавства 

- Знання похибок системи та глибоке розуміння експлуатаційних аспектів 

навігаційних систем. 

- Знання конструкція судна, зокрема засобів боротьби за живучість. 

магнітних та гірокомпасів Знання правил маневрування та управління 

судном у будь-яких умовах 

- Вміння оцінювати навігаційну інформацію, отримувану з усіх джерел, 

зокрема радіолокатора та ЗАРП, з метою прийняття рішень та виконання 

команд для уникнення зіткнення та для управління безпечним плаванням 

судна 

- Уміння визначати та враховувати поправки магнітних та гірокомпасів 

 

Завдання: 

Мета вивчення дисципліни «Технічні засоби судноводіння»полягає у 

вивченні принципу дії приладів, в аналізі точності їхфункціонування в різних 

обставинах плавання, деяких обмежень,що визначають сферу використання 

приладів, і методів визначення і контролюзалишкових похибок;  знання 

конструкції кожного приладу, його технічнихданих і характеристик, знання і 

вміння використовувати функціональні таелектричні схеми, аналіз 

інформації, одержуваної від приладу з метоюподальшого правильного його 

застосування, а також здатність виконувати веськомплекс робіт пов'язаних з 

технічною експлуатацією та навігаційнимвикористанням приладу. 

Завданням викладання дисципліни є підготовка компетентногофахівця 

та оволодінням ним теоретичних і практичних основ 

експлуатаціїелектронавігаційних приладів, що встановлюються на сучасних 

морськихсуднах 

В результаті вивчення навчальної дисципліни «Технічні засоби 

судноводіння» студент повинен: 
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вміти: 

 

 - обчислювати інерційну похибка I і II роду; 

 - включати і зупиняти гірокомпаси; 

 - використовувати основні навички при роботі з лагами; 

 - працювати з ехолотом і правильно використовувати отриману інформацію 

 (Таблиця А-II / 1); 

 - включати, перевіряти і регулювати ехолот; 

 - використовувати суднові магнітні компаси; 

 - визначати поправки магнітних компасів з використанням засобів 

морехідноїастрономії і наземних орієнтирів, і враховувати такі поправки 

(Таблиця А-II / 1); 

 

знати: 

 

 - принципи роботи гірокомпасів (Таблиця А-II / 1); 

 - основні властивості гіроскопа; 

 - принцип використання гіроскопа як курсовказівника; 

 - класифікацію похибок гірокомпасу і причини їх виникнення; 

 - класифікацію гірокомпасів і основні конструктивні вимоги до них; 

 - основні технічні характеристики, комплектація гірокомпасу, їх 

призначення і пристрій; 

 - устрій приладів гірокомпасу, їх взаємодія, правила експлуатації, 

регулювання і перевірки; 

 - склад комплекту установки типу «SperryMarine» і особливості устрою 

основних приладів і систем, правила підготовки гірокомпасу до пуску, 

особливостіобслуговування та експлуатації; 

 - теорію навігаційних гіроазімуткомпасів, їх функціональну схему; 

 - основи теорії і експлуатаційні параметри лагів; 

 - устрій, принцип дії і правила експлуатації гідродинамічних лагів; 

 - устрій, принцип дії і правила експлуатації індукційних електронних 

лагов; 

 - принцип акустичного вимірювання глибин; 

 - функціональну схему навігаційного ехолота; 

 - особливості застосування ехолота; 

 - загальні відомості про земний магнетизм, магнітне поле судна і девіації 

компасу; 

 - принципи дії магнітних компасів (Таблиця А-II / 1); 

 - устрій і правила експлуатації морського магнітного компасу; 

 - девіації суднових магнітних компасів. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

 

Тема 1.Загальні відомості про земний магнетизм 

 

Вступ.  Загальні відомості про магнетизм. Поняття про діамагнетиках, 

парамагнетиках, феромагнетиках.Намагнічення феромагнітних тіл.  м'яке 

і тверде в магнітному відношенні залізо. Земний магнетизм. Магнітна вісь 

Землі, магнітні полюси Землі, їх географічне положення. Елементи земного 

магнетизму, їх взаємозв'язок.Обчислення складових Н і Z земного 

магнетизму за формулами тригонометрії. Поняття про магнітної широті. 

Горизонтальна складова Н магнітного поля Землі. Магнітний меридіан. 

 

Тема 2.Магнітне поле судна 

 

Магнітне поле судна. М'яке і тверде суднове залізо.  Розподіл усьогозаліза на 

судні на поздовжні, поперечні і вертикальні бруски.Додаткове магнітне поле, 

яке створене судновим залізом. Сумарнемагнітне поле.Рівняння Пуассона і їх 

перетворення.  Вплив складовихмагнітного поля Землі на м'яке суднове 

залізо.  Виникнення векторів аХ, bY,cZ,dX, eY, fZ, gX, hY, kZ.  Створення 

вектору Н '.  Визначення напрямкукомпасного меридіана. Девіація 

магнітного компасу.  Перетворення рівняньX 'і Y' шляхом їх проектування на 

магнітний меридіан і «магнітну паралель»Девіація магнітного компасу.  

Отримання рівняння рівнодіючої сили.Точне рівняння девіації.  Основне 

рівняння девіації.  Коефіцієнти А, В, С,D, Е девіації.  Поняття про постійну, 

напівкругову і четвертну девіаціїмагнітного компасу.  Обчислення девіації 

магнітного компасу. Навігаційніспособи обчислення девіації магнітного 

компасу за формулами: б = МП - КП;  б =МК - КК. 

 

Тема 3 Точність роботи магнітних компасів 

 

Способи визначення магнітних курсів і пеленгів. Спосіб звіреннякомпасу з 

гірокомпасом. Спосіб восьми пеленгів віддаленого орієнтиру.Обчислення 

наближених коефіцієнтів девіації. Обчислення таблицізалишкової девіації.  

Знищення девіації.  Принцип знищення девіаціїмагнітного компасу.  Спосіб 

Ері знищення коефіцієнтів В і С девіаціїначотирьох головних магнітних 

курсах. Переваги та недоліки. Пристрій дефлектораКолонга. Знищення 

магнітного поля Землі за допомогою дефлектора Колонга.Знищення 

коефіцієнтів В і С девіації способом Колонга на чотирьох головних 
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компасних курсах.  Переваги методу і його недоліки.  Шляхи підвищення 

точностіроботи МК.  Дистанційні МК.  Електронний горизонт-компас. 

 

Тема 4. Перетворення гіроскопу у гірокомпас 

 

Деякі поняття теоретичної механіки.  Центр обертання, вісь 

обертання.Кутова швидкість, вектор кутової швидкості. Взаємозв'язок між 

кутовий ілінійної швидкостями. Момент сили, вектор моменту сили.  

Кількість руху,момент кількості руху, кінетичний момент тіла, що 

обертається.Теоремапро зміну кінетичного моменту. Теорема Резаля. Типи 

підвісів, застосованих в гіроскопії, карданів підвіс, рідинний 

підвіс,електромагнітний підвіс, комбінований підвіс. 

 

Тема 5. Гірокомпаси та альтернативні системи курсовказання 

 

Сучасна класифікація гірокомпасів.Особливості пристрою гіроскопу з 

динамічним налагоджуванням.  Інерційна девіація I, II роду.Основні 

закономірності поведінки чутливого елемента корегованих гірокомпасів.  

Перспективні способи визначення курсусудна.Перспективні способи 

визначення курсу судна.  GPS -компаси, принципїх дії, точність показань 

GPS -компасів, основні переваги танедоліки. 

 

Тема 6.Судові вимірники швидкості 

 

Класифікація лагів.  Поняття про планширний лаг.  Відносні і абсолютні 

лаги.Принцип дії застарілих типів лагов. Лаг забортний механічнийЛЗМ.  

Особливості установки датчика швидкості і пройденої 

відстані.Гідродинамічний лаг.Пристрій датчика швидкості.  Трубка Піто. 

Сильфонний апарат. Індукційні лаги. Принцип дії утворення 

штучногоелектромагнітного поля, основні математичні залежності, що 

дозволяютьвизначити швидкість судна. Гідроакустичні (Допплерівські) 

лаги.Принцип устрою і дії допплерівського двопроменевого лагу, основні 

математичні залежності. Багатопроменеві допплерівські лаги, визначення 

швидкості дрейфу суднаі швидкості зближення судна з причалом. 

Кореляційні лаги. Термін «кореляція», принцип дії кореляційного лага. 

Точність показань і причини виникнення похибок укореляційних лагах. 
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4. Структура навчальної дисципліни. 
 

Назви модуля і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усьог

о 

 у тому числі 

усього 

у тому числі 

лекц. пр. лаб. с. р. лекц

. 

пр. с. р. 

 Модуль 1. 

Тема 1.Загальні 

відомості про земний 

магнетизм 

12 2 - - 10     

Тема 2.Магнітне поле 

судна 
14 2 2 -   10     

Тема 3.Точність роботи 

магнітних компасів 
14 2 2 - 16     

Тема 4 Перетворення 

гіроскопу у гірокомпас 
14 4 - - 10     

Тема 5. Гірокомпаси та 

альтернативні системи 

курсовказання 

22 4 2 - 10     

Тема 6. Судові 

вимірники швидкості 
14 2 2 - 10     

Усього за модуль  90 16 8 - 66     

5. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

1 

Способи визначення магнітних курсів і 

пеленгів. Способи звірення компасу з 

гірокомпасом. 

2 - 

2 Девіація МК та способи ії знищення. 2 - 

3 Лаги та особливості їх використання. 2 - 

4  Модульна контрольна робота 2  

Разом 8 - 

 

6. Самостійна робота 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 
Модуль 1.  

1 

Елементи земного магнетизму, їх взаємозв'язок. 

Обчислення складових Н і Z земного магнетизму 

за формулами тригонометрії. Поняття про 

магнітної широті. Горизонтальна складова Н 

магнітного поля Землі. 

10 
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2 

Визначення напрямку компасного меридіана.  

Девіація магнітного компасу.  Перетворення 

рівнянь X 'і Y' шляхом їх проектування на 

магнітний меридіан і «магнітну паралель» 

Девіація магнітного компасу.  Отримання 

рівняння рівнодіючої сили. Точне рівняння 

девіації.   

10 

 

3 

Пристрій дефлектора Колонга. Знищення 

магнітного поля Землі за допомогою дефлектора 

Колонга. Знищення коефіцієнтів В і С девіації 

способом Колонга на чотирьох головних 

компасних курсах.  Переваги методу і його 

недоліки 

16 

 

4 
Теорема Резаля. Типи підвісів, застосованих в 

гіроскопії, карданів підвіс, рідинний підвіс, 

електромагнітний підвіс, комбінований підвіс. 

10 
 

5 
Перспективні способи визначення курсу судна.  

GPS -компаси, принцип їх дії, точність показань 

GPS -компасів, основні переваги та недоліки. 

10 
 

6 

Кореляційні лаги. Термін «кореляція», принцип 

дії кореляційного лага. Точність показань і 

причини виникнення похибок у кореляційних 

лагах. 

10 

 

Разом 66  

 

7. Методи навчання 

 

Основними формами викладання навчального матеріалу з дисципліни 

«Технічні засоби судноводіння» є лекції, практичні заняття та самостійна 

робота студентів з навчальною та довідковою літературою. 

Методи навчання, що застосовуються при викладенні матеріалу 

дисципліни «Технічні засоби судноводіння», за характером подачі 

навчального матеріалу є словесні, наочні та практичні. За організаційним 

характером навчання є інтерактивними методами навчання. В умовах 

карантину спричиненим корона вірусу (COVID-19) лекційні заняття 

проводятьсядистанційно в системі «MOODLE». 

Практичні заняття проводяться по вузловим і найбільш складним 

питанням (тем) 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. 
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8. Методи контролю 

 

Передбачено два види контролю знань студентів: поточний і 

підсумковий, перший із яких проводиться на практичних заняттях з метою 

перевірки рівня якості навчання, зокрема і самостійної роботи. Засвоєння 

практичних вмінь та навичок контролюється під час проведення поточних 

занять. 

Підсумковий контроль здійснюється по закінченню навчання з 

дисципліни М-1 і включає семестровий залік з охопленням усього переліку 

питань теоретичної і практичної підготовки студентів. 

Підсумкова поточна оцінка Модуля з дисципліни «Технічні засоби 

судноводіння» складається з оцінок: 

1. написання модульної контрольної роботи (МКР), максимальна 

оцінка – 60 балів. 

2. обов’язкового виконання поточних контрольних завдань (ПК-1, ПК-

2, ПК-3,) на практичних заняттях (40 балів); 

В модульну контрольну роботу (МКР-1) входить 4 задачі. Задачі 

підбираються таким чином, щоб охопити основні теми дисципліни, 

включаючи практичні заняття, були однакової складності для всіх студентів, 

за ними можливо було оцінити знання студентів щодо всього матеріалу 

дисципліни.  

Письмова модульна контрольна робота (МКР) має навчальний 

характер, її використання сприяє формуванню у студентів навичок 

самостійної роботи. 

Підсумкова, тобто залікова, письмова робота проводиться під час 

заліку для перевірки і оцінювання підсумкових знань студентів. 

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. 

 

9. 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 
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0-34 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

 

10. Методичне забезпечення 

 

1. Учбові фільми з фільмофонду кафедри «Судноводіння і морська безпека» 

2. Теми самостійної роботи. 

3. Електронні варіанти текстів лекцій. 

5. Методичнівказівки до виконання практичних робіт. 

6. Теми самостійної роботи. 

7. Питання контрольно-модульної роботи. 

8. Питання до підсумкового заліку. 

 

11. Рекомендована література 

 

Базова 

 

1. Технічні засоби судноводіння: навчальний посібник / П.О.Чапчай –Одеса: 

НУ«ОМА», 2019. – 288 с. 

2. Судноводіння на внутрішніх і прибережних морських шляхах. / В. Звітаєв 

– Ліра-К, 2019. – 280 с. 

3. Смирнов, Е.Л. Техническиесредствасудовождения. Том 1: учебник для 

вузов / Е.Л.Смирнов, А.В. Яловенко, В.В. Воронов. - СПб.: «Элмор», 1996. 

- 544с. 

4. Смирнов, Е.Л. Техническиесредствасудовождения. Том 2. Конструкция и 

эксплуатация:учебник для вузов / Е.Л. Смирнов, А.В. Яловенко, В.К. 

Перфильев, В.В. Воронов, В.В. Сизов. -СПб.: «Элмор», 2000. - 656с. 

5. Нечаев, П.А. Электронавигационныеприборы: учебник для 

студентоввысшихучебныхзаведений / П.А. Нечаев, Н.Б. Кудревич – М.: 

Транспорт, 1974. – 400 с. 

6. Электронавигационныеприборы: учебник для студентоввысшихучебных 

заведений / И.А.Блинов, А.В. Жерлаков, В.К. Перфильев и др. 4-е изд., 

перераб и доп. – М.: Транспорт, 1980. – 447с. 

7. Нечаев, П.А. Магнитно-компасноедело: учебник для мореходных училищ / 

П.А. Нечаев,В.В. Григорьев – М.: «Транспорт», 1983. – 239 с. 

8. Клещев, А.А. Основыгидроакустики: учебник для 

студентоввысшихучебных заведений /А.А. Клещев, И.И. Клюкин – Л.: 

Судостроение, 1987. – 224 с. 

9. Вагущенко, Л.Л. Интегрированныесистемы ходового мостика / Л.Л. 

Вагущенко. Одесса:Латстар, 2003 - 170 с. 

10. Вагущенко, Л.Л. Судовыенавигационно – информационныесистемы/ Л.Л. 

Вагущенко.Одесса: Феникс, 2004 – 303 с. 
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Допоміжна 

 

11. Международнаяконвенция по подготовке и дипломированиюморяков 

ПДМНВ 78/95 иКодекс ПДМНВ 95 / Пер с англ. ИМО Лондон, 1995. – 376 

с. 

12. Международнаяконвенция по охранечеловеческойжизни на море СОЛАС 

– 74 / Пер сангл. ИМО Лондон, 1999. – 573 с. 

13. Смирнов, Е.Л. Техническиесредствасудовождения: Конструкция и 

эксплуатация / Том 2 //Учебник для вузов / Е.Л. Смирнов, А.В. Яловенко, 

В.В. Воронов, В.К. Перфальев, В.В. Сизов –СПб.: «Элмор», 2000. – 656 с. 

14. Воронов, В.В. Техническиесредствасудовождения: Конструкция и 

эксплуатация / В.В.Воронов, В.К. Перфильев, А.В. Яловенко – М.: 

Транспорт, 1988. – 336 с. 

15. Коган, В.М., Чихинадзе М.В. Судовойгироазимуткомпас «Вега» / В.М. 

Коган, М.В.Чихинадзе – М.: Транспорт, 1983. 

16. Кузнецов, С.А. Радионавигационныеприборы и системы: Учебноепособие. 

/ С.А.Кузнецов. Херсон: Олди-плюс,2007,-154. 

17. Байрашевский, А.М. Судовыерадиолокационныесистемы: Учебник для 

морскихвузов - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Транспорт,1982, 317 с. 

 

Інформаційні ресурси 

 

1. Офіційний сайт Президента України. – http://www.president.gov.ua/ru/ 

2. Офіційний сайт Верховної Ради України. – http://iportal.rada.gov.ua/ 

3. Офіційний сайт Кабінету Міністрів України. – http://www.kmu.gov.ua 

4. Міністерство інфраструктури України http://www.mtu.gov.ua/ 

5. Рада національної безпеки і оборони Україниhttp://www.rainbow.gov.ua/ 
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