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Вступ 
 

Програма вивчення варіативної навчальної дисципліни “Ризик 

орієнтовне проектування суден та морських плавучих споруд” складена 

відповідно до освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії в 

галузі 13 “Механічна інженерія”, спеціальності 135 “Суднобудування”. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є наукові основи ризик-

орієнтовного проектування суден, морських плавучих споруд та засобів 

дослідження і освоєння Світового океану. 

Міждисциплінарні зв’язки: Навчальна дисципліна базується на 

набутих компетентностях в результаті вивчення таких дисциплін як 

Методологія наукових досліджень та Сучасні проблеми теорії корабля та  

проектування суден. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Основні принципи ризик орієнтованого проектування суден морських 

плавучих споруд та засобів дослідження і освоєння Світового океану. 

2. Методи та інструменти ризик орієнтованого проектування. 

 
1. Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач 

 
ПК5. Наявність глибоких обґрунтованих знань в галузі суднобудування, 

судноремонту та водного транспорту 

ПК6. Знання сучасного стану, засад і принципів забезпечення безпеки та 

вимог міжнародного та національного законодавства в області 

суднобудування, судноремонту та водного транспорту. 

 

2. Програмні результати навчання 
РН1. Демонструвати детальне розуміння методів проектування, оптимізації 

та удосконалення суден, морських, річкових плавучих споруд, засобів 

океанотехніки, підводних апаратів, суднових пристроїв та загальносуднових 

систем. 



  4

РН9. Знати методи оцінки надійності при старінні та зношенні суден і 

суднових технічних засобів. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 7 кредитів ЄКТС. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Модуль 1. 

Змістовий модуль 1. Основні принципи ризик орієнтованого 

проектування суден морських плавучих споруд та засобів дослідження і 

освоєння Світового океану 

Тема 1.  
Основні поняття теорії надійності, безпеки та ризику 
Тема 2.  
Аварійність суден на морі: статистика, аналіз, тенденції. 
Тема 3.  
Кількісне та якісне оцінювання елементів ризику для суден 
Тема 4.  
 
Змістовий модуль 2. Методи та інструменти ризик орієнтованого 

проектування 

Тема 5.  
Методика формалізованої оцінки безпеки суден. 
Тема 6.  
Моделювання ризику та ризикових ситуацій. 
Тема 7.  
Оцінювання надійності суден: по послідовно-паралельним логічних 
схемах, логіко-ймовірнісний метод, параметричний метод. 
Тема 8 
Методологія оцінювання ефективності, надійності та безпеки суден та 
етапі концептуального проектування. 

 

3. Рекомендована література 

 

1. Егоров, Г. В. Анализ риска транспортных судов смешанного плавания : 

учеб. пособие [Текст] / Г. В. Егоров. – Николаев: НУК, 2006. – 72 с. 

2. Егоров, Г. В. Проектирование судов ограниченного района 

плавания на основе теории риска : учеб. пособие  [Текст] / Г. В. Егоров.  – 

Николаев : НУК, 2006. – 68 с. 
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3. Егоров, Г. В. Проектирование судов ограниченных районов 

плавання на основании теории риска [Текст] / Г. В. Егоров.  – СПб.:  

Судостроение, 2007. – 384 с. 

4. Papanikolaou, A. Risk-Based Ship Design. Methods, Tools and 

Applications [Text] / A. Papanikolaou. – Springer, 2009. – 379 р. 

5. Рябинин И.А.  Надежность и безопасность структурно-сложных 

систем  [Текст] / И.А.  Рябинин. – Санкт-Петербургский Университет, 2007. 

– 276 с. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік. 

5. Засоби діагностики успішності навчання – захист лабораторних 

робіт, поточний модульний контроль (тестування), захист індивідуального 

завдання. 

 



Програма підготовки докторів філософії 
Ризик орієнтовне проектування суден та морських плавучих споруд 

210 год. / 7 кредитів ЕКТС 
(15 год лекцій, 30 год. лабораторних робіт) 

 
 
 
 
 

Теми лабораторних занять 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Аналіз аварійності суден світового флоту 2 
2 Оцінювання ризику суден за  методологією ФОБ 2 
3 Розрахунок параметричної надійності суден 2 
4 Розрахунок показників безпеки суден 2 
5 Визначення величини збитків від виникнення аварійної 

ситуації 
2 

6 Аналіз видів, наслідків та критичності відмов 2 
7 Оцінювання ризику суден, які експлуатуються в льодових 

умовах 
2 

8 Ідентифікація небезпек для суден 4 
9 Аналіз ризику суден вказаного типу 4 

10 Техніко-економічний аналіз суден та керування ризиками 4 
11 Вибір проектних характеристик суден із застосуванням 

ризик орієнтованого проектування 
4 

 Усього 30 
 



Завдання для поточного контролю 
Ризик орієнтовне проектування суден та морських плавучих споруд 

210 год. / 7 кредитів ЕКТС 
(15 год лекцій, 30 год. лабораторних робіт) 

 
1. Назвіть основні показники надійності суден (морської техніки). 
2. Назвіть основні показники безпеки суден (морської техніки). 
3. Які критерії оцінювання ефективності та безпеки суден Ви знаєте? 
4. Назвіть методи якісного оцінювання ризику суден (морської техніки). 
5. Назвіть методи кількісного оцінювання ризику суден (морської 
техніки). 
6. Назвіть методи змішаного оцінювання ризику суден (морської 
техніки). 
7. Назвіть основні стани об’єкта. 
8. Які аспекти безпеки Ви знаєте? 
9. Принципи теорії керування ризиками. 
10. Дайте визначення параметричної надійності. 
11. Назвіть соціальні аспекти безпеки. 
12. Назвіть економічні аспекти безпеки. 
13. Людський фактор та його вплив на рівень надійності і безпеки суден. 
14. Вкажіть основні категорії аварій морських транспортних суден. 



Програма підготовки докторів філософії 
Ризик орієнтовне проектування суден та морських плавучих споруд 

210 год. / 7 кредитів ЕКТС 
(15 год лекцій, 30 год. лабораторних робіт) 

 
 

Самостійна робота з курсу «Ризик орієнтовне проектування суден та 
морських плавучих споруд» включає такі форми: 
– опрацювання лекційного матеріалу; 
– підготовка до практичних занять; 
– виконання індивідуальних наукових завдань та науково-дослідних робіт. 

 
Завдання для самостійної роботи 

 
1. Методи розрахунку надійності суден. 
2. Способи оцінювання ризику для прийняття рішень. 
3. Формалізоване оцінювання безпеки суден (ФОБ). 
4. Економічний аспект проблеми покращення надійності суден. 
5. Аналіз аварійності суден. 
6. Міжнародні стандарти в області аналізу та оцінювання безпеки. 
7. Теорія катастроф та її застосування при проектуванні суден. 
8. Логіко-ймовірнісні методи дослідження надійності структурно-складних 
систем. 
9. Логіко-ймовірнісні методи дослідження безпеки структурно-складних 
систем. 
10. Надійність системи людина-машина. 
11. Моделювання різних типів аварійних ситуацій методом Монте-Карло. 
12. Оцінювання ефективності заходів щодо підвищення безпеки суден. 
13.Оцінювання ризику аварій при експлуатації суден. 
14. Методи розрахунку безпеки суден. 


