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ВСТУП 

Анотація 

Програма дисципліни «Загальносуднові системи й установки та їх 

експлуатація» має на меті сформувати у студентів систематизовані знання щодо 

призначення, складу та експлуатації загальносуднових систем і їх основного 

обладнання. Даний курс передбачає вивчення схемних рішень та складу 

спеціалізованого обладнання сучасних загальносуднових систем, будови та 

характеристик їх елементів, параметрів робочих середовищ і фізичних процесів, які 

протікають в системах при їх роботі; надбання знань і компетентності суднового 

механіка як на рівні управління, так і на рівні експлуатації згідно з актуальними 

вимогами Кодексу ПДНВ. 

Дисципліна розрахована на студентів, що вивчали вищу математику, фізику, 

хімію, інженерну та комп’ютерну графіку, теорію та будову суден і рушії. Курс 

«Загальносуднові системи й установки та їх експлуатація» носить міждисциплінарний 

характер і завершує підготовку студентів до здійснення практичної діяльності в 

рамках професійних обов’язків бакалавр з річкового та морського транспорту за 

спеціалізацією «Управління судновими технічними системами і комплексами».    

Ключові слова: судові насосні системи, трюмні системи, системи 

пожежогасіння, санітарні системи, спеціальні системи танкерів, системи 

мікроклімату. 

Annotation 

The program of the discipline "Ship Service Systems and Plants and Their 

Operation" aims to form in students a systematic knowledge of the purpose, design and 

operation of ship service systems and their main equipment. This course involves the study 

of schematics and the content of specialized equipment of modern ship service systems, the 

structure and characteristics of their parts, the parameters of working fluids and physical 

processes occurring in the systems during their operation; acquisition of knowledge and 

competence of a ship's mechanic both at the level of management and at the level of 

operation in accordance with the actual requirements of the STCW Convention. 

The course is designed for students who have studied Higher Mathematics, Physics, 

Chemistry, Engineering and Computer Graphics, Theory and Design of Ships and 

Propulsion. The course "Ship Service Systems and Plants and Their Operation" is 

interdisciplinary and completes the preparation of students for practical activities within the 

professional responsibilities of a bachelor of river and sea transport, specializing in "Ship 

Technical System and Complex Operation". 

Key words: ship piping systems, bilge systems, fire-fighting systems, sanitary 

systems, specialized tanker systems, microclimate systems. 
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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 

Галузь знань 

 

27 – Транспорт 

 

 

 

Обов'язкова 

Модулів – 2 Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 4-й  4-й 

Електронний адрес 

РПНД на сайті 

Університету 

 

 

Спеціальність  

271 – Річковий та морський 

транспорт 

 

 

Спеціалізація 

271.02 – Управління 

судновими технічними 

системами і комплексами 

 

Семестр 

8-й 8-й 

Лекцій 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання – курсовий 

проект (КП) 

30 год. 14 год.  

Практичні, семінарські 

15 год. 6 год. 

Загальна кількість 

годин – 180 

Лабораторні 

15 год. 6 год. 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 4; 

 

самостійної роботи 

студента – 8. 

Освітній рівень: 

перший (бакалаврський) 

 

Самостійна робота 

30 год. 154 год. 

Індивідуальні завдання: 

90 год. 

Вид контролю: екзамен, 

захист курсового проекту 

Форма контролю: 

комбінована 
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2. Мета вивчення навчальної дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Загальносуднові системи й 

установки та їх експлуатація» відповідно до ОПП є формування у студентів 

відповідно до освітньої програми таких компетентностей: 

ЗК4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК12. Прагнення до збереження навколишнього середовища. 

ЗФК1. Здатність забезпечити протипожежну безпеку та уміння боротися з 

пожежами на суднах. 

СК3. Здатність забезпечити планування та підготовку до роботи 

суднового енергетичного обладнання з урахуванням проектних параметрів 

силової установки та вимог рейсу. 

СК5. Здатність управляти операціями з експлуатації паливної, 

мастильної, баластної систем та інших насосних систем і пов'язаних з ними 

систем управління. 

СК11. Усвідомлення відповідальності та здатність до прийняття рішень у 

непередбачуваних та аварійних ситуаціях, пов’язаних з експлуатацією 

суднового енергетичного обладнання. 

СК12. Здатність розв’язувати складні непередбачувані задачі та проблеми 

експлуатації, обслуговування та ремонту суднових технічних засобів, систем і 

конструкцій. 

 

3. Передумови для вивчення дисципліни 

Передумовами для вивчення даної дисципліни є дисципліни: Вища 

математика; Фізика, Хімія, Теорія та будова суден і рушії. 

 

4. Очікувані результати навчання 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає відповідно до ОПП 

формування та розвиток у студентів таких  результатів навчання: 

РН2. Знання конструкції об’єктів суднових технічних засобів і систем, 

принципу їх роботи та розуміння процесів, що в них відбуваються. 

РН7. Уміння вести машинний журнал та журнал нафтових операцій. – 

частково. 

РН9. Знання заходів безпеки, яких необхідно дотримуватися під час 

несення вахти та негайні дії, яких необхідно вживати у разі пожежі чи аварії, 

особливо тих, які стосуються паливних та масляних систем. 

РН13. Знання безпечних та аварійних процедур експлуатації механізмів 

рухової установки та системи управління. 
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РН14. Уміння виконувати пуск та зупинку головної рухової установки та 

допоміжних механізмів та пов’язаних з ними систем. 

РН18. Знання технології матеріалів, фізичних та хімічних властивостей 

палива та мастильних матеріалів. 

РН22. Знання експлуатаційних характеристик та уміння забезпечити 

експлуатацію та технічне обслуговування насосів, систем трубопроводів та 

систем управління. 

РН23. Уміння здійснювати паливні та баластні операції із забезпечення 

безпеки судна та морського середовища. 

РН24. Знання вимог до сепараторів та до іншого подібного обладнання, 

уміння здійснювати його експлуатацію. 

РН26. Знання проектних характеристик установок високої напруги, 

пристроїв гідравлічного та пневматичного управління та системної 

конфігурації апаратури оперативного управління для електромоторів.  

РН33. Знання характеристик, властивостей та обмежень матеріалів і 

процесів, що використовуються під час побудови й ремонту суден, обладнання 

та суднових систем і компонентів. 

РН38. Уміння використовувати належні спеціалізовані інструменти та 

вимірювальні пристрої; читати схеми трубопроводів, гідравлічних і 

пневматичних систем, а також креслення і довідники, що стосуються 

механізмів. 

РН42. Знання та уміння щодо забезпечення проведення суднових робіт з 

додержанням техніки безпеки відповідно вимогам національного та 

міжнародного законодавства та вимогам щодо запобігання забрудненню 

морського середовища.  

РН43. Знання заходів застереження, які необхідно вживати для 

запобігання забрудненню морського середовища, уміння вживати заходи з 

боротьби із забрудненням та застосовувати відповідне обладнання. 

РН47. Знання видів пожежі, принципу дії систем пожежогасіння, уміння 

гасити пожежі із застосуванням належного обладнання, включаючи пожежі 

паливних систем; уміння організовувати навчання з боротьби з пожежею. 

РН51. Знання міжнародних вимог до суднових рятувальних засобів. 

РН52. Уміння використовувати рятувальні засоби та пристрої, 

протипожежні системи та інші системи безпеки та підтримувати їх в 

експлуатаційному стані. 
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5. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Основні відомості про загальносуднові системи 

Тема 1. Призначення та склад систем. 

Лекція 1. Мета та значення дисципліни у підготовці суднового механіка. 

Області застосування на суднах відповідних систем. Класифікація та 

склад систем.  

 Література: [5, c. 296-321; 7, c. 3-25]. 

Лекція 2.  Основні нормативні документи стосовно експлуатації систем. 

Функції та механізм автоматичного управління системами насосів і 

трубопроводів. 

 Література: [3, c. 21-24, 63-66; 6, c. 54-56, 263-268; 7, c. 25-36]. 

Тема 2. Основні характеристики систем та їх механізмів. 

Лекція 3.  Гідравлічні розрахунки систем. Втрати напору та їх визначення. 

 Література: [3, c. 82-104; 41-60]. 

Лекція 4. Проектні й експлуатаційні характеристики відцентрових насосів. 

Графічне визначення робочого режиму "насос-трубопровід". 

 Література: [3, c. 24-31; 6, c. 292-296]. 

Лекція 5. Послідовне та паралельне включення насосів і трубопроводів. 

Регулювання та способи забезпечення  безкавітаційної роботи 

насосів. 

 Література: [3, c. 48-54; 7, c. 41-60]. 

 

Змістовий модуль 2. Принципові й розгорнуті схеми та  

експлуатація загальносуднових систем 

Тема 3. Трюмні системи. 

Лекція 6. Осушувальна система: схеми, експлуатація, автоматизація. Заходи 

щодо боротьби із затопленням судна. Водовідливна система: схеми, 

експлуатація, автоматизація. 

 Література: [5, c. 328-331; 6, c. 57; 7, c. 60-70, 75-77]. 

Лекція 7.  Система нафтовмістних вод: схеми, експлуатація, автоматизація. 

Вимоги Конвенції MARPOL 73/78 до сепараторів льяльних вод, їх 

експлуатація. 

 Література: [5, c. 332-336; 6, c. 278-279]. 

Лекція 8.  Баластна система: схеми, експлуатація, автоматизація. Вимоги 

нормативних документів до обробки баластних вод. Установки 

очищення баласту на борту судна. 

 Література: [5, c. 340-345; 6, c. 57; 7, c. 71-75]. 
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Тема 4. Протипожежні системи. Методи та засоби запобігання, виявлення й 

гасіння пожежі. 

Лекція 9. Знання видів і хімічної природи загоряння. Методи та засоби 

запобігання пожежам.  Дії, які слід прийняти при виникненні пожеж. 

Вміння організовувати вчення по боротьбі з пожежами. 

 Література: [1, c. 87-103, 251-289, 321-331; 5, c. 17-27].  

Лекція 10. Системи протипожежна водяна, спринклерна, водорозпилення, 

піногасіння, парогасіння та вуглекислотного гасіння: схеми, 

експлуатація, автоматизація. 

 Література: [1, c. 200-238; 5, c. 72-102; 7, c. 82-101]. 

Лекція 11. Системи інертних газів, зрошення, гасіння хладонами, аерозольного 

та порошкового гасіння: схеми, експлуатація, автоматизація. 

Системи пожежної сигналізації. 

 Література: [1, c. 238-251; 5, c. 102-115; 7, c. 80-82, 101-104]. 

Тема 5. Санітарні системи та системи опалення. 

Лекція 12. Морські санітарні декларації і вимоги Міжнародних санітарних 

правил. Одержання питної води із забортної, вимоги до її обробки та 

зберігання на суднах. Система побутового водопостачання; схеми, 

експлуатація, автоматизація.  

 Література: [2, c. 5-55; 6, c. 58; 7, c. 104-116]. 

Лекція 13. Стічні та фанові системи: схеми, експлуатація, автоматизація. 

Вимоги Конвенції MARPOL 73/78 до обладнання для очищення 

стічних вод. Системи  опалення: схеми, експлуатація, автоматизація. 

 Література: [2, c. 62-86, 4, c. 91-121; 6, c. 58-59; 7, c. 116-145]. 

Тема 6. Спеціальні системи танкерів. 

Лекція 14. Системи вантажні і зачисні танкерів: схеми, експлуатація, 

автоматизація. Способи зачищення танків вантажними насосами. 

 Література: [3, c. 105-129; 5, c. 345-347; 6, c. 60-63; 7, c. 181-193]. 

Лекція 15. Системи підігріву вантажу, миття танків і газовідводу: схеми, 

експлуатація, автоматизація. 

 Література: [3, c. 129-156, 167-187; 5, c. 347-363; 6, c. 60-63; 7, c. 196-203]. 

 

 



10 
 

Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма заочна форма* 

усього у тому числі усього у тому числі 

л пр. лаб. с.р. л пр. лаб. с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Змістовий модуль 1. Основні відомості про загальносуднові системи 

Тема 1. Призначення та склад систем. 12 4 2 2 4 12 2 1 1 8 

Тема 2. Основні характеристики систем та їх механізмів. 18 6 3 3 6 18 4 1 1 12 

Разом за змістовим модулем 1 30 10 5 5 10 30 6 2 2 20 

Змістовий модуль 2. Принципові й розгорнуті схеми та  

експлуатація загальносуднових систем 

Тема 3. Трюмні системи. 16 6 2 2 6 16 2 1 1 12 

Тема 4. Протипожежні системи. Методи та засоби запобігання, 

виявлення й гасіння пожежі. 

17 6 3 2 6 17 2 1 1 13 

Тема 5. Санітарні системи та системи опалення. 12 4 2 2 4 12 2 1 1 8 

Тема 6. Спеціальні системи танкерів. 15 4 3 4 4 15 2 1 1 11 

Разом за змістовим модулем 2 60 20 10 10 20 60 8 4 4 64 

Усього годин 90 30 15 15 30 90 14 6 6 64 

Примітка. Для студентів заочної форми навчання читаються оглядові лекції за темами змістових модулів в обсягах відповідно до таблиці
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Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

денна  

форма 

заочна  

форма 

1 Конструктивні елементи і арматура суднових 

трубопроводів 
2 1 

2 Гідравлічні розрахунки та побудова напірно-витратної 

характеристики трубопроводу.  
3 1 

3 Конструктивні схеми обладнання для обробки льяльних і 

баластних вод. Вимоги до нафтоводяних сепараторів. 

Нормативні вимоги (МК МАРПОЛ 73/78) 

2 1 

4 Схеми і спеціалізовані елементи протипожежних систем 3 1 

5 Конструктивні схеми обладнання для обробки стічних вод. 

Нормативні вимоги (МК МАРПОЛ 73/78) 
2 1 

6 Експлуатація та технічне обслуговування суднових систем 

(з насосами й трубопроводами).  
3 1 

Разом 15 6 

 

Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

денна  

форма 

заочна  

форма 

1 Аналіз конструктивних ознак шляхових з`єднань 

трубопроводів суднових систем 
2 1 

2 Випробування арматури загальносуднових систем 3 1 

3 Розробка ескізів, зняття й обробка показань приладів на 

конкретному судні для однієї з трюмних систем (за 

вибором студента і погодженням з викладачем) 

2 1 

4 Розробка ескізів, зняття й обробка показань приладів на 

конкретному судні для однієї з протипожежних систем (за 

вибором студента і погодженням з викладачем)  

2 1 

5 Розробка ескізів, зняття й обробка показань приладів на 

конкретному судні для однієї з санітарних систем або 

системи опалення (за вибором студента і погодженням з 

викладачем) 

2 1 

6 Аналіз документів і записів у вахтовому машинному 

журналі стосовно виконання правил технічної експлуатації 

та технічного обслуговування загальносуднових систем 

конкретного судна 

4 1 

Разом 15 6 
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Самостійна робота 

Розподіл годин самостійної роботи 

№ 

з/п 

Вид роботи Кількість годин 

денна форма заочна форма 

1 Підготовка до практичних занять  6 (6 х 1 год.) 12 (6 х 2 год.) 

2 Підготовка до лабораторних занять 6 (6 х 1 год.) 12 (6 х 2 год.) 

3 Виконання контрольної роботи – 20 

4 Підготовка до ПМК 8 – 

5 Підготовка до екзамену 10 20 

Разом 30 64 

6. Засоби діагностики результатів навчання та методи їх демонстрування 

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання є: 

• комплексний іспит; 

• стандартизовані тести; 

• завдання на лабораторному обладнанні та захист їх результатів; 

• виконання практичних завдань; 

• курсовий проект. 

7. Форми поточного та підсумкового контролю  

Досягнення студента оцінюються за 100-бальною системою 

Університету. 

Підсумкова оцінка навчального курсу включає в себе оцінки з поточного 

контролю і оцінки заключного іспиту. 

Питома вага заключного іспиту в загальній системі оцінок – 40 балів. 

Право здавати заключний іспит дається студенту, якій з урахуванням 

максимальних балів проміжних оцінок і заключного іспиту набирає не менше 

60 балів. Підсумкова оцінка навчального курсу є сумою проміжних оцінок і 

оцінки іспиту.  

Поточний контроль проводиться на кожній лабораторній роботі чи 

практичному занятті, а також за результатами виконання завдань самостійної 

роботи. Він передбачає оцінювання теоретичної підготовки здобувачів вищої 

освіти із зазначеної теми шляхом тестування (у тому числі, самостійно 

опрацьованого матеріалу) та набутих практичних навичок під час виконання 

лабораторних робіт та завдань для практичних занять. Підсумкова оцінка з 

дисципліни складається з оцінок, отриманих за поточний модульний контроль у 

формі тестування, результатів виконання лабораторних робіт і практичних 

занять та екзамену. 

Зарахування кредитів навчального курсу можливо тільки після 

досягнення результатів, запланованих РПНД, що виражається в одній з 

позитивних оцінок, передбачених чинним законодавством. 
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Форми контролю результатів навчальної діяльності студентів 

та їх оцінювання 

Лабораторна робота 

Бал Критерії оцінювання 

3 

Робота виконана у встановлений термін. Виконана самостійно, чітко 

сформульовані цілі, завдання та гіпотеза досліджень. Застосовувалися 

коректні методи обробки отриманих результатів. У висновках 

проведена коректна інтерпретація результатів.  

2 

Робота виконана у встановлений термін. Студент виконує лабораторну 

роботу згідно з інструкцією, іноді після консультації викладача; описує 

спостереження; складає звіт, що містить неточності у висновках та 

невеликі помилки. 

1 

Робота виконана з порушенням встановлених термінів. Студент 

виконує лабораторну під керівництвом викладача; складений звіт 

містить неточності у висновках та помилки. 

0 Робота не виконувалася. 

Практична робота 

Бал Критерії оцінювання 

3 
Студент самостійно виконав практичну роботу та добре володіє 

матеріалом відповідно до теми практичного заняття. 

2 
Практичну роботу виконано в основному вірно, студент має уявлення 

про базовий матеріал відповідно до теми практичного заняття. 

1 

Практична робота виконана з суттєвими помилками, студент має 

уявлення про базовий матеріал відповідно до теми практичного 

заняття. 

0 Робота не виконувалася. 

Поточний модульний контроль у формі тестування 

Правильних 

відповідей, % 

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 

Бал 12 11 10 9 8 6 5 4 3 2 

 

Форма контролю 
Максимальна кількість балів 

Денна форма Заочна форма 

Виконання  

лабораторних робіт 
6 роб.  3 бали = 18 балів 6 роб.  3 бали = 18 балів 

Виконання та захист 

практичних робіт 
6 роб.  3 бали = 18 балів 6 роб.  3 бали = 18 балів 

Поточний  

модульний контроль 
2МКР  12 балів = 24 балів – 

Виконання  

контрольних робіт 

– 1 роб.  24 балів = 24 балів 

Всього 60 60 
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Контрольна робота (для заочної форми) 

Бал Критерії оцінювання 

24 

Робота виконана у встановлений термін. Матеріал викладено у 

достатньому обсязі, аргументовано. Використані не тільки 

рекомендовані джерела інформації, а й новітні, самостійно знайдені у 

періодичних виданнях та в інтернет-ресурсах. Правильно 

сформульовані висновки. Робота достатньо ілюстрована, оформлена 

акуратно, з дотриманням вимог до технічної документації. Під час 

захисту роботи студент вільно орієнтується в матеріалах. 

18 

Робота виконана у встановлений термін. Матеріал викладено у 

достатньому обсязі, логічно. Використані рекомендовані джерела 

інформації. Правильно сформульовані висновки. Робота оформлена 

акуратно, з дотриманням вимог до технічної документації. Під час 

захисту роботи студент орієнтується в матеріалах. 

12 

Робота виконана з порушенням встановлених термінів. Матеріал 

викладено у правильній послідовності, але недостатньо повно. 

Недостатньо використані рекомендовані джерела інформації. Висновки 

сформульовані формально. В оформлені роботи є порушення вимог до 

технічної документації. Під час захисту роботи студент в цілому 

орієнтується в матеріалах, у відповідях є помилки та неточності. 

6 

Робота виконана з порушенням встановлених термінів. Матеріал 

викладено безсистемно, висновки сформульовані формально або 

відсутні. Робота оформлена неохайно, з порушенням вимог до 

технічної документації. Під час захисту роботи студент слабо 

орієнтується в матеріалах, у відповідях є помилки.  

0 Роботу не виконано 

 

Підсумковий контроль у формі комплексного іспиту 

Підсумковий контроль складається з тестування (20 тестових завдань) та 

усної відповіді на 2 контрольних  питання. 

Тестування 

Правильних 

відповідей, % 

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 

Бал 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 

 

Усна відповідь (1 питання - 10 балів) 

Бал Критерії оцінювання 

10 

Студент вільно володіє матеріалом, знає призначення, склад та 

принцип експлуатації всіх загальносуднових систем, що вивчаються в 

курсі, знає та вільно орієнтується в основних нормативних документах 

стосовно експлуатації систем,  може кількісно та якісно оцінити 

основні характеристики систем та їх механізмів. 
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8 

Студент володіє матеріалом, знає призначення, склад та принцип 

експлуатації всіх загальносуднових систем, що вивчаються в курсі, знає 

основні нормативні документах стосовно експлуатації систем,  може 

кількісно та якісно оцінити основні характеристики систем та їх 

механізмів. 

6 

Студент володіє матеріалом, знає призначення, склад та принцип 

експлуатації більшості загальносуднових систем, що вивчаються в 

курсі, знає основні нормативні документах стосовно експлуатації 

систем,  може кількісно оцінити основні характеристики систем та їх 

механізмів. 

4 

Студент володіє матеріалом, знає призначення, склад та принцип 

експлуатації найбільш розповсюджених загальносуднових систем, що 

вивчаються в курсі, має уявлення про основні нормативні документах 

стосовно експлуатації систем,  може кількісно оцінити основні 

характеристики систем та їх механізмів. 

2 

Студент знає призначення, склад та принцип експлуатації основних 

загальносуднових систем, має уявлення про основні нормативні 

документах стосовно експлуатації систем, знає про основні 

характеристики систем та їх механізмів. 

0 
Студент не орієнтується у матеріалах питання, не може відповісти на 

додаткові питання за змістом навчальної дисципліни 

 

8. Критерії оцінювання результатів навчання 

№№ змістового 

модуля і теми 

Денна форма  Заочна форма  

Вид роботи 
Кількість 

балів 
Вид роботи 

Кількість 

балів 

ЗМ 1 

Т1 

Лабораторна 

робота № 1 
3 

Лабораторна 

робота № 1 
3 

Практична 

робота № 1 
3 

Практична 

робота № 1 
3 

Т2 

Лабораторна 

робота № 2 
3 

Лабораторна 

робота № 2 
3 

Практична 

робота № 2 
3 

Практична 

робота № 2 
3 

ПМК Тест № 1 12 – 

ЗМ 2 

Т3 

Лабораторна 

робота № 3 
3 

Лабораторна 

робота № 3 
3 

Практична 

робота № 3 
3 

Практична 

робота № 3 
3 

Т4 

Лабораторна 

робота № 4 
3 

Лабораторна 

робота № 4 
3 

Практична 

робота № 4 
3 

Практична 

робота № 4 
3 

Т5 
Лабораторна 

робота № 5 
3 

Лабораторна 

робота № 5 
3 



16 
 

Практична 

робота № 5 
3 

Практична 

робота № 5 
3 

Т6 

Лабораторна 

робота № 6 
3 

Лабораторна 

робота № 6 
3 

Практична 

робота № 6 
3 

Практична 

робота № 6 
3 

ПМК Тест № 2 12 – 

– – – 
Контрольна 

робота 
24 

Підсумковий 

контроль 

Екзамен,  

в т.ч. 
40 

Екзамен,  

в т.ч. 
40 

Тестування 20 Тестування 20 

Усна відповідь 20 Усна відповідь 20 

Сума  100  100 

 

9. Індивідуальне науково-дослідне завдання 

Індивідуальним науково-дослідним завданням для студентів денної та 

заочної форм навчання є курсовий проект, який складається з розрахунково-

пояснювальної записки та графічної частини з двох аркушів (формат А1, А2 або 

А3). Тема та зміст курсового проекту пов’язані зі стислим аналізом усіх 

загальносуднових систем і детальною проектною розробкою й аналізом вимог 

та порядку експлуатації однієї із цих систем. Основою для курсового проекту є 

лекційний матеріал, нормативи класифікаційних товариств, ДСТУ тощо, 

документація проектних організацій та правила технічної експлуатації 

суднових технічних засобів (СТЗ).  

Пояснювальна записка та графічна частини курсового проекту 

виконуються згідно з вимогами ЄСКД й іншими нормативними документами. 

Підсумкова оцінка за курсовий проект складається включає в себе 

оцінювання розрахунково-пояснювальної записки (до 40 балів), графічної 

частини (до 20 балів) та захисту проекту (до 40 балів). 

Бланк завдання на курсовий проект подано у Додатку 1. 

Критерії оцінювання виконання та захисту курсового проекту 

Параметри 

оцінювання 

Кількість 

балів 

Критерії оцінювання за бальною шкалою 

Розрахунково-

пояснювальна 

записка 

40 Зміст проекту повністю відповідає обраній темі та 

бланку завдання; наявні посилання на використану 

літературу; оформлення проекту відповідає 

стандарту; під час виконання активно 

використовувалися нормативні документи та 

технічна документація для реальних суден; 

розрахункова частина виконана без помилок з 
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вибором найбільш відповідних обчислювальних 

методик; пояснювальна записка достатньо 

ілюстрована; висновки повністю відповідають меті 

та завданням проекту.     

Проект виконувався систематично та вчасно 

поданий на перевірку керівнику у відповідності із 

планом виконання курсового проекту. 

35 Зміст проекту повністю відповідає обраній темі та 

бланку завдання; наявні посилання на використану 

літературу; оформлення проекту відповідає 

стандарту; під час виконання використовувалися 

додаткові нормативні документи та технічна 

документація для реальних суден; розрахункова 

частина виконана без помилок з вибором 

відповідних обчислювальних методик; 

пояснювальна записка достатньо ілюстрована; 

висновки відповідають меті та завданням проекту.     

Проект виконувався не систематично та поданий на 

перевірку керівнику з порушенням плану 

виконання курсового проекту. 

30 Змість проекту відповідає обраній темі, але 

виконаний поверхнево; не використовувалася 

додаткова література; пояснювальна записка не 

достатньо ілюстрована; наявні невеликі помилки 

при оформлення проекту відповідно до стандарту. 

Проект виконувався не систематично та поданий на 

перевірку керівнику з порушенням плану 

виконання курсового проекту. 

20 Проект оформлено за вимогами, які 

пред’являються до курсових проектів, але має 

недостатню проробку та аналіз необхідної 

літератури, матеріал викладено непослідовно та 

необґрунтовано. 

Основні розділи проекту виконані, але недостатньо 

обґрунтовані та нечітко сформульовано прийняті 

технічні рішення, висновки, пропозиції і 

рекомендації. 

15 Студент відтворює значну частину теоретичного 

матеріалу, виявляє знання і розуміння основних 

положень, але лише за допомогою викладача може 

виконувати розрахункові розділи та виправляти 

помилки, серед яких є значна кількість суттєвих. 

5 Проект виконано зі значними помилками; відсутній 

аналіз необхідного обсягу літературних джерел; не 

відповідає вимогам, які пред’являються до 
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курсових проектів; розрахункова частина виконана 

з грубими помилками. У роботі немає висновків 

або вони носять декларативний характер. 

Графічна 

частини 

20 Графічна частина виконана в повному обсязі, 

відповідає діючим стандартам ЄСКД та виконана з 

використанням однієї з CAD-систем; при виконанні 

креслень та їх представленні студент демонструє 

глибокі технічні знання та розуміння відповідно до 

тематики проекту.    

15 Графічна частина виконана в повному обсязі, 

відповідає діючим стандартам ЄСКД та виконана з 

використанням однієї з CAD-систем; при виконанні 

креслень та їх представлені студент демонструє 

задовільні технічні знання та розуміння відповідно 

до тематики проекту. 

10 Графічна частина виконана формально, є невеликі 

відхилення від діючих стандартів ЄСКД; при 

розробці креслень студент потребував активної 

консультації з керівником проекту; при 

представлені креслень студент демонструє 

поверхневі технічні знання та розуміння відповідно 

до тематики проекту. 

5 Графічна частина виконана на низькому рівні, при 

розробці креслень студент потребував активної 

консультації з керівником проекту; при 

представлені креслень студент демонструє 

обмежені технічні знання та розуміння відповідно 

до тематики проекту. 

Захист 

проекту 

40 Доповідь логічно побудована, студент чітко та 

стисло викладає основні результати проекту, 

показує глибокі знання з питань теми, оперує 

розрахунковими даними, вносить пропозиції по 

темі дослідження, під час доповіді вміло 

використовує графічний та ілюстративний 

матеріал, впевнено і докладно відповідає на 

поставлені запитання. 

35 Студент спроможний чітко та стисло викласти 

основні результати виконаного проекту, дає 

правильні відповіді на всі запитання, але не завжди 

упевнений в обґрунтуванні, чи не завжди коректно 

його формулює. 

30 Студент спроможний чітко та стисло викласти 

основні результати проекту, належно обґрунтовує 

прийняті технічні рішення, але допускає неточності 

у відповідях на запитання. 
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25 Студент спроможний чітко та стисло викласти 

основні результати проекту, але допускає суттєві 

неточності у відповідях на запитання, не завжди 

належно обґрунтовує прийняті технічні рішення. 

20 Студент невпорядковано викладає основні 

результати проекту, намагається дати відповідь на 

поставлені запитання і робить спроби обґрунтувати 

прийняті технічні рішення. 

15 Студент невпорядковано викладає основні 

результати проекту робить спроби обґрунтувати 

прийняті технічні рішення, надає неповні, 

поверхові, необґрунтовані відповіді на поставлені 

питання. 

10 Студент демонструє задовільні знання з теми 

проекту, але не може впевнено й чітко відповісти 

на додаткові запитання членів комісії, та належно 

обґрунтувати прийняті технічні рішення. 

5 Студент невпорядковано викладає основні 

результати проекту, не спроможний дати відповідь 

на запитання, відстоювати свою позицію 

 

10. Засоби навчання 

1. Стенди: 

– тарировки реле тиску; 

– аеродинамічного випробовування мережі трубопроводів; 

– перевірки герметичності суднових трубопроводів. 

2. Комплект запірної арматури. 

3. Комплект фасонних частин та шляхових з’єднань. 

4. Кодоскоп. 

5. Комплект учбових плакатів зі схемами загальносуднових систем. 

6. Проекційна апаратура (проектори та екрани).  

7. Ноутбуки для відтворення аудіо- та відеофайлів. 

 

11. Рекомендовані джерела інформації 

Основна література 

1. Брейди, Д. Р. Пожарная безопасность на судах [Текст]: перевод 

с английского / Д. Р. Брейди. – Л.: Судостроение, 1987. – 407 с. 

2. Гуськов, М. Г. Санитарные системы морских судов [Текст]: учебное 

пособие / М. Г. Гуськов и др. – Л.: ЛКИ, 1989. – 112 с. 

3. Кутыркин, В. А. Специальные системы нефтеналивных судов [Текст]: 

справочник / В. А. Кутыркин, В. И. Постников. – М.: Транспорт, 1983. – 192 с. 
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4. Макаров, В. Г. Судовые системы микроклимата. Вентиляция и отопление 

помещений [Текст]: учебное пособие / В. Г. Макаров, Л. С. Ситченко, П. И. 

Плесевичюс. – СПб: ГМТУ, 1993. – 125 с. 

5. Правила класифікації та побудови морських суден [Текст]. Том 3 – К.: 

Регістр судноплавства України, 2020. – 630 с. 

6. РД 31.21.30-97. Правила технической эксплуатации судовых технических 

средств [Текст]. – СПб.: АОЗТ ЦНИИМФ, 1997. – 185 с. 

7. Чиняев, И. А. Судовые системы [Текст] / И. А. Чиняев. – М.: Транспорт, 

1984. – 216 с. 

Допоміжна література 

8. Международная конвенция по охране человеческой жизни на море 

1974 г. SOLAS-74 [Текст] – СПб.: ЗАО "ЦНИИМФ", 2008. 

9. Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов 

1973 г. МАРПОЛ 73/78 (MARPOL 73/78) [Текст] – СПб.: ЗАО "ЦНИИМФ", 

2012. – 768 с. 

10. Міжнародна конвенція про підготовку і дипломування моряків та 

несення вахти 1978 року (консолідований текст з манільськими поправками) 

[Текст]. – К.: ВПК "Експрес-Поліграф", 2012. – 568 с. 

11. Мітєнкова В.С. Методичні вказівки до вивчення дисципліни 

«Загальносуднові системи» для студентів заочної форми навчання / В. С. 

Мітєнкова. – Миколаїв : НУК, 2013. – 56 с. 

12.  Судовой механик [Текст]: справочник / авт. кол.; под ред. А. А. Фока. 

– В 3-х томах. – Т.2. – Одесса: Фенікс, 2010. – 1032 с. 

 

Інформаційні ресурси в інтернет  

1. http://www.nuos.edu.ua/  

2. https://www.marineinsight.com/  

3. https://www.twirpx.com/files/science/transport/shipbuilding/systems/  

 

 

 

Розробник: 

 

доцент каф. ЕСЕУ та ТЕ       _______________    к.т.н., доцент Мітєнкова В.С. 

  

http://www.nuos.edu.ua/
https://www.marineinsight.com/
https://www.twirpx.com/files/science/transport/shipbuilding/systems/
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Додаток 1 

до робочої програми навчальної дисципліни  

«Загальносуднові системи й установки та їх експлуатація» 
 

Міністерство освіти і науки 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

Машинобудівний навчально-науковий інститут 

 

Кафедра експлуатації суднових і стаціонарних  

енергетичних установок та теплоенергетики 

 

ЗАВДАННЯ 
на виконання курсового проекту з дисципліни 

«Загальносуднові системи й установки та їх експлуатація» 

 

Тема: «Розробка та експлуатація баластної системи судна типу «Мarko Polo» 

Дані для виконання КП: базове судно контейнеровоз "Мarko Polo" 

ЗМІСТ І ОБСЯГ ПРЕКТУ 

1. Пояснювальна записка 

Вступ. 

1. Загальна характеристика судна – контейнеровоз «Мarko Polo» 

2. Вимоги основних нормативних документів, що пред’являються до системи. 

3. Підбір і опис елементів системи (шляхових з’єднань, арматури, апаратів тощо із наведенням 

ескізів). 

4. Розробка розгорнутої схеми баластної системи та вибір й обґрунтування основних 

розрахункових параметрів. 

5. Гідравлічний розрахунок ділянки системи, підбір механізмів. 

6. Розрахунок основних параметрів обраного механізму.  

7. Формалізація основних положень технічної експлуатації та технічного обслуговування баластної 

системи. 

7.1. Підготовка до роботи, запуск і вихід на режим обладнання, контрольовані параметри та 

«зупинка» баластної системи. 

7.2.  Технічне обслуговування баластної системи. 

 Висновок. 

 Список використаної літератури. 

2. Графічна частина 

Розгорнута схема баластної системи («вписана» у корпус судна), основне обладнання 

баластної системи та його характеристики й контрольовані робочі параметри. 

Загальні вимоги до курсового проекту 

1. Обсяг пояснювальної записки –  20..35 сторінок  тексту на аркушах формату А4; графічна частина –  

        2 арк. – формат А1, А2 або А3. 

2. Пояснювальна записка та графічна частина повинні бути виконані згідно з вимогами ЄСКД. Посилання на 

використані літературні джерела – обов’язково. 

 

Завдання видано          "____" _______________ 202__  р. 

Плановий термін захисту курсового проекту "____" _______________ 202__  р. 

Виконавець – студент гр. ______  _____________  _______________________ 

                                                                  (підпис)                                      (прізвище та ініціали)    

 Консультант _________________ ________________________ 

                                    (підпис)                                      (прізвище та ініціали)    

 Керівник        _________________ ________________________ 

                                    (підпис)                                      (прізвище та ініціали)    


