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ВСТУП 
 

Анотація 
Освітніми програмами підготовки докторів філософії в галузі знань 13 – 

«Механічна інженерія» передбачено підготовка фахівців, які здатні розв’язувати 
комплексні проблеми суднобудування та водного транспорту, проводити оригінальні 
самостійні наукові дослідження, здійснювати науково-педагогічну діяльність 

Предметом вивчення навчальної дисципліни “Ризик орієнтовне проектування 
суден та морських плавучих споруд” є наукові основи ризик-орієнтовного 
проектування суден, морських плавучих споруд та засобів дослідження і освоєння 
Світового океану. 

Конкретизується загальна методика проектування суден з використанням ризик-
орієнтовного проектування, вивчаються кількісні та якісні методи оцінювання 
елементів ризику для суден, розглядається методологія оцінювання ефективності, 
надійності та безпеки суден та етапі концептуального проектування. 

Ключові слова: проектування, судно, морська плавуча споруда, ризик-
орієнтовне проектування. 

Annotation 
Educational programs for the training of doctors of philosophy in the field of knowledge 

13 - "Mechanical Engineering" provides training for professionals who are able to solve 
complex problems of shipbuilding and water transport, to conduct original independent 
research, to carry out scientific and pedagogical activities 

The subject of study of the discipline "Risk-Based design of ships and marine floating 
structures" is the scientific basis of risk-oriented design of ships, marine floating structures 
and tools for research and development of the oceans. 

The general method of ship design with the use of risk-oriented design is specified, 
quantitative and qualitative methods of assessing risk elements for ships are studied, the 
methodology of assessing the efficiency, reliability and safety of ships and the stage of 
conceptual design are considered. 

Keywords: design, ship, sea floating structure, risk-based design. 
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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 
показників 

Галузь знань, спеціальність 
(освітня програма), освітній 

рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів – 6,0 
Галузь знань 

 
13 - Механічна інженерія  

 
 

Вибіркова 

Модулів – 1 Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 2-й  2-й 

Електронний адрес 
РПНД на сайті 
Університету 
 

 

Семестр 

3-й 3-й 

Лекцій 

Індивідуальне науково-
дослідне завдання  

- Немає 

30 год. 30 год 

Практичні, семінарські 

- - 

Загальна кількість годин 
- 180 

Лабораторні 

30 год. 30 год 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних – 4; 
 
самостійної роботи 
здобувача – 8. 

Освітній рівень: 
Третій (освітньо-науковий)

Самостійна робота 

120 год. 120 год 

Індивідуальні завдання: 
- год. 

Вид контролю: залік 

Форма контролю: тестування
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2. Мета вивчення навчальної дисципліни 
Метою вивчення навчальної дисципліни “Ризик орієнтовне проектування суден 

та морських плавучих споруд” є формування у студентів таких компетентностей: 
1) Наявність глибоких обґрунтованих знань в галузі суднобудування, 

судноремонту та водного транспорту 
2) Знання сучасного стану, засад і принципів забезпечення безпеки та вимог 

міжнародного та національного законодавства в області суднобудування, 
судноремонту та водного транспорту 

 
3. Очікувані результати навчання 

Вивчення навчальної дисципліни “Ризик орієнтовне проектування суден та 
морських плавучих споруд” передбачає формування та розвиток у студентів таких 
результатів навчання: 

1) Демонструвати детальне розуміння методів проектування, оптимізації та 
удосконалення суден, морських, річкових плавучих споруд, засобів океанотехніки, 
підводних апаратів, суднових пристроїв та загальносуднових систем. 

2) Знати методи оцінки надійності при старінні та зношенні суден і суднових 
технічних засобів. 
 

4. Програма навчальної дисципліни 

 

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. [2], с. 8 – 20; [5], с. 22 – 
25; [4], с. 1 – 17; [10]; [11]. 
Тема 2. Аварійність суден на морі: статистика, аналіз, тенденції, причини виникнення. 
[3], с. 174 – 188; [1], с. 50 – 58; [13]; [14]. 
Тема 3. Людський фактор та його вплив на безпеку суден. [2], с. 30 – 32; [1], с. 60 – 61; 
[3], с. 101 – 102; [13]. 
Тема 4. Надійність системи людина-машина. [1], с. 59 – 61; [3], с. 189 – 190. 
Тема 5. Міжнародні стандарти в області аналізу та оцінювання безпеки. [3], с. 15 – 25; 
[13]. 
Тема 6. Моделювання різних типів аварійних ситуацій методом Монте-Карло. [4], с. 
195 – 303; [12]. 
Тема 7. Оцінювання ризику аварій при експлуатації суден. [2], с. 20 – 34; [3], с. 76 – 
132; [14]. 
Тема 8. Кількісні та якісні методи оцінювання елементів ризику для суден.  [4], с. 195 
– 303; [14]. 
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Змістовий модуль 2. Методи та інструменти ризик-орієнтованого проектування 
Тема 9. Методика формалізованої оцінки безпеки суден. [2], с. 34 – 51; [3], с. 15 – 20; 
[6]. 
Тема 10. Моделювання ризику та ризикових ситуацій. [4], с. 153 – 194; [6]. 
Тема 11. Оцінювання надійності суден по послідовно-паралельним логічних схемах. 
[18], с. 136 – 138.  
Тема 12. Логіко-ймовірнісний метод оцінювання надійності та безпеки суден. [5], с. 
139 – 236.  
Тема 13. Параметричний метод оцінювання надійності суден. [8–9]; [7].  
Тема 14. Методологія оцінювання ефективності, надійності та безпеки суден та етапі 
концептуального проектування. [4], с. 17 – 41; [6]. 
Тема 15. Теорія катастроф та її застосування при проектуванні суден. [15]; [16], [17];. 
 
 
 

Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

Денна та заочна форма 
усього у тому числі 

л л.р. с.р. 
1 2 3 4 5 

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 

10 2  8 

Тема 2. Аварійність суден на морі: статистика, аналіз, 
тенденції, причини виникнення. 

10 2 2 6 

Тема 3. Людський фактор та його вплив на безпеку 
суден. 

12 2  10 

Тема 4. Надійність системи людина-машина. 12 2  10 

Тема 5. Міжнародні стандарти в області аналізу та 
оцінювання безпеки. 

12 2  10 

Тема 6. Моделювання різних типів аварійних ситуацій 
методом Монте-Карло 

12 2 4 6 

Тема 7. Оцінювання ризику аварій при експлуатації 
суден 

10 2 4 4 

Тема 8. Кількісні та якісні методи оцінювання 
елементів ризику для суден. 

12 2 4 6 

Разом за змістовим модулем 1 90 16 14 60 
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1 2 3 4 5 
Змістовий модуль 2. Методи та інструменти ризик-орієнтованого проектування 

Тема 9. Методика формалізованої оцінки безпеки 
суден 

12 2 2 8 

Тема 10. Моделювання ризику та ризикових ситуацій. 12 2 2 8 

Тема 11. Оцінювання надійності суден по послідовно-
паралельним логічних схемах 

12 2 2 8 

Тема 12. Логіко-ймовірнісний метод оцінювання 
надійності та безпеки суден. 

12 2 2 8 

Тема 13. Параметричний метод оцінювання надійності 
суден. 

14 2 4 8 

Тема 14. Методологія оцінювання ефективності, 
надійності та безпеки суден та етапі концептуального 
проектування. 

14 2 4 8 

Тема 15. Теорія катастроф та її застосування при 
проектуванні суден. 

14 2  12 

Разом за змістовим модулем 2 90 14 16 60 

Усього годин 180 30 30 120 

 

Теми лабораторних робіт 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Статистичний аналіз аварійності суден світового флоту 2 

2 Розрахунок показників безпеки суден 4 
3 Визначення величини збитків від виникнення аварійної 

ситуації 
2 

4 Ідентифікація небезпек для суден 2 
5 Оцінювання ризику суден, які експлуатуються в льодових 

умовах 
4 

6 Оцінювання ризику суден за  методологією ФОБ 2 

7 Техніко-економічний аналіз суден та керування ризиками 2 
8 Аналіз видів, наслідків та критичності відмов 2 
9 Аналіз безпеки для суден вказаного типу 2 

10 Розрахунок параметричної надійності суден 4 

11 Вибір проектних характеристик суден із застосуванням ризик 
орієнтованого проектування 

4 

Разом 30 



 
 

9 
 

Самостійна робота 

Розподіл годин самостійної роботи 
№ 
з/п 

Вид роботи Кількість годин 
Норматив Денна та заочна форма 

1 Підготовка до лекційних занять  2 год. на 1 лек. 30 
2 Підготовка до лабораторних 

занять 
2 год. на 1 
заняття. 

30 

3 Підготовка до поточного 
модульного контролю 

до 30 год. на 1 
захід 

60 

 Разом  120 

5. Засоби діагностики результатів навчання та методи їх демонстрування 

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання є: 
• залік у формі стандартизованого комплексного тесту; 
• контрольні роботи за змістовими модулями. 
При вивченні даної дисципліни використовуються наступні методи навчання: 

пояснювально-ілюстративний, проблемного викладу, частково-пошуковий 
дослідницький. 

6. Форми поточного та підсумкового контролю  
Досягнення студента оцінюються за 100-бальною системою Університету. 
Підсумкова оцінка навчального курсу включає в себе оцінки з поточного 

контролю, оцінки контрольних робіт за змістовими модулями і оцінки заключного 
тесту. 

Питома вага заключного заліку - 40 балів. Право здавати залік дається студенту, 
якій з урахуванням максимальних балів проміжних оцінок набирає не менше 60 балів. 
Підсумкова оцінка навчального курсу є сумою проміжних оцінок і оцінки заліку.  

Поточний контроль проводиться на кожному практичному занятті та за 
результатами виконання завдань самостійної роботи. Він передбачає оцінювання 
теоретичної підготовки здобувачів вищої освіти із зазначеної теми (у тому числі 
самостійно опрацьованого матеріалу) під час виконання практичних завдань. 

Зарахування кредитів навчального курсу можливо тільки після досягнення 
результатів, запланованих РПНД, що виражається в одній з позитивних оцінок, 
передбачених чинним законодавством. 

 

Форми контролю результатів навчальної діяльності студентів та їх оцінювання 

Практичне завдання 
Бал Критерії оцінювання 

5-6 
Завдання виконане у встановлений термін, самостійно, чітко сформований 
алгоритм розв’язання завдання. Застосовувалися коректні методи отримання 
результатів, виконаний їх аналіз.  

3-4 
Завдання виконане з порушенням встановлених термінів. Студент виконав 
завдання після консультації викладача. Завдання виконане в цілому 
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правильно, але містить помилки, які суттєво не впливають на кінцевий 
результат.  

1-2 
Завдання виконане з порушенням встановлених термінів. Студент виконав 
завдання під керівництвом викладача. Отримані результати містять помилки, 
аналіз результатів відсутній. 

0 Завдання не виконувалося. 

 

Поточний модульний контроль у формі контрольної роботи (3 питання) 
Бал Критерії оцінювання 

7-9 
Подані правильні відповіді на всі контрольні питання, розкривають їх суть, 
викладені логічно, містять необхідні графічні ілюстрації, або приклади. 
Кожна відповідь закінчується короткими висновками.  

3-6 
Є відповіді на всі контрольні питання і достатньо розкривають їх суть. 
Відповіді можуть містити деякі неточності або помилки, містять необхідні 
графічні ілюстрації, або приклади.  

1-2 
Подані правильні, але неповні відповіді не менш ніж на 2/3 контрольних 
питань. Відповіді містять неточності або помилки, графічні ілюстрації або 
приклади відсутні. 

0 Контрольна робота не виконувалася. 

 
Форма контролю Максимальна кількість балів 

Виконання 
лабораторних робіт 

11 завд.  4 бали = 44 бали 

Поточний  
модульний контроль 

2 МКР  8 балів = 16 балів 

Всього 60 
Підсумковий контроль  

Підсумковий контроль складається з тестування (10 тестових завдань)  
Тестування 

Правильних 
відповідей, % 

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

Бал 40 36 32 28 24 20 16 12 8 4 
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7. Критерії оцінювання результатів навчання 

Складові 
модульного 
контролю 

Денна та заочна форма  

Вид роботи 
Кількість 
балів 

ЗМ 1 Т2 
Лабораторна 
робота № 1 

4 

Т6 
Лабораторна 
робота № 2 

4 

Т7 
Лабораторна 
робота № 3 

4 

Т7 
Лабораторна 
робота № 4 

4 

Т8 
Лабораторна 
робота № 5 

4 

ПМК МКР 1 8 

ЗМ 2 

Т9 
Лабораторна 
робота № 6 

4 

Т10 
Лабораторна 
робота № 7 

4 

Т11 
Лабораторна 
робота № 8 

4 

Т12 
Лабораторна 
робота № 9 

4 

Т13 
Лабораторна 
робота № 10 

 

Т14 
Лабораторна 
робота № 11 

4 

ПМК МКР 2 8 
Підсумковий 
контроль залік 

 
40 

Сума  100 

8. Засоби навчання 

Плакати (слайди) 
1. Формалізоване оцінювання безпеки суден (ФОБ). 
2. Методи розрахунку надійності суден. 
3. Методи розрахунку безпеки суден.. 
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9. Рекомендовані джерела інформації 

Основна 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. 
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] / 
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8.Інформаційні ресурси в інтернет 

1. Регістр судноплавства України, Київ: http://shipregister.ua  

2. Журнал «Судостроение и судоремонт»: http://sudostroy.com  

3. Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова: 
http://nuos.edu.ua  

 


