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вступ

Анотацiя

Щисциплiна спрямована на вивчення конструкцii, основ проектування,

експлуатацii та технiчного обслуговування суднових паро - та газотурбiнних

установок.

Внаслiдок вивчення дисциплiни студент одержить професiйнi знання про

ПРИЗНачення тУрбiнних агрегатiв у складi суднових енергетичних установок; про

бУдовУ турбоагрегатiв, ik систем i головних складових елементiв; про фiзичну
СУТЪ ПРОЦеСiв, Що МаЮть мiсце в турбiнних установках; про основи i сучаснi

МеТОДИ ПРОеКТУВання турбiнних установок; про принципи функцiонування
турбоагрегатiв, основи ix технiчноi експлуатацii та режими роботи.

Ключовi слова: парова турбiна, газотурбiнний агрегат, конструкцiя,

експлуатацiя, технiчне обслуговування, режими роботи.

Abstract

The discipline is aimed at studying the structure and the basic elements of design,

operation and maintenance of mаriпе steam - and gas turbine роwеr plants.

As а result of studying the discipline, the student will gain professional knowledge

about the purpose of turbine units in mаriпе роwеr plants; on the structure оf turbines,

their systems and main components; about the physical essence of the processes that

take рlасе in turbine plants; about bases and mоdеrп methods оf designing of turbine

роWеr plants; on the operation principles of steam and gas turbines, the basics of their

technical maintenance and modes of operation.

Keywords: steam turbine, gas turbine unit, design, operation, maintenance,

operating modes.



1. Опис навчальноI дисциплiни

Найменування показникiв
Галузь знань, спецiальнiсть
(освiтня програма), освiтнiй

piBeHb

Характеристика навча-пьноi
дисциплiни

денна форма
навчання

заочна форма
навчання

Кiлькiсть кредитiв - 3

Галузь знань: 27 "Транспорт"
обов'язкова

Модулiв - 1 PiK пiдготовки:
Змiстових модулiв - 2 5-и 5-и

Електронний адрес РПНД
на сайтi Унiверситету

Спецiальнiсть: 27 | "Рiчковий та
морський транспорт"

Освiтня програ]\{а: "Управлiння
судновими технiчними

системами i комшлексами"

Семестр

6-й 5-й

Лекцiй
Iндивiдуальне науково-
дослiдне завдання
(назва)

30 год 16 год

Практичнi, ceMiHapcbKi

I5 год 6 год

Загальна кiлькiсть годин -
90

Лабораторнi

Тижневих годин для денноi
форми навчання:
аудиторних - З;
самостiйноТ роботи
студента - 3

Освiтнiй piBeHb: перший
(бакалаврський)

Самостiйна робота
45 год 68 год

Iндивiдуа-шьнi завдання: -
Вид контролю: залiк

Форма контролю: усна

спiввiдношення кiлькостi годин аудиторних занять до самостiйноi та
iндивiдуальноi роботи становитъ (%):

для денноi форми навчання - 100%;

для заочноi форми FIавчання - З2%.

2. Мета вивчення навчальноi дисциплiни

метою вивчення навч€ulьноi дисциплiни "судновi турбiннi установки та ii
експлуаТацiя" е формуваннЯ У студентiВ вiдповiдно до освiтньо-професiЙноТ
програми таких компетентностей :

ЗК4. Вмiння виявляти, ставити та вирiшувати проблеми;

ЗК12. Прагнення до збереження навколишнього середовища;



ЗФК1. ЗДатнiсть забезпечити протипожежну безпеку та умiння боротися з

пожежами на суднах;

СК2. ЗДатнiсть здiйснювати експлуатацiю, спостереження, оцiнку роботи та
безпечне обслуговування руховоi установки без обмеження if потужностi та

ДОПОМiЖних Механiзмiв i пов'язаних з ними систем управлiння та управляти
роботою механiзмiв руховоТ установки;

СК11. Усвiдомлення вiдповiдальностi та здатнiсть до прийняття рiшень у
непередбачуваних та аварiйних ситуацiях, гlов'язаних з експлуатацiею суднового
енергетичного обладнання;

СК12. ЗДатнiсть розв'язувати складнi непередбачуванi задачi та проблеми
еКСпЛУатацii, обслуговування та ремонту суднових технiчних засобiв, систем i

конструкцiй.

3. Передумови для вивчення дисциплiни

Передумовами для вивчення дисциплiни "Судновi турбiннi установки та ix
експлуатацiя" с дисциплiни:

- "Прикладна MexaHiKa";

- "Технiчна термодинамiка та теплопередача";

- "Теорiя та будова суден i рушii".

4. Очiкуванi результати цавчання

Вивчення навчальноi дисциплiни "Судновi турбiннi установки та ik
еКСПЛУаТаЦiя" передбачас формування та розвиток у студентiв таких програмних

результатiв навчання:

РН2. Знання конструкцii об'ектiв суднових технiчних засобiв i систем,
принципу ik роботи та розумiння lтроцесiв, що в них вiдбуваються;

РН13. Знання безпечних та аварiйних процедур експлуатацii механiзмiв

руховоi установки та системи управлiння;
РН14. Умiння виконувати пуск та зупинку головноi руховоi установки та

допомiжних механiзмiв та пов'язаних з ними систем;

РН15. Умiння оцiнювати ефективнiсть роботи, виконувати спостереження за

станом головного двигуна та пiдтримувати безпеку енергетичноi руховоi
установки та допомiжних механiзмiв в процесi експлуатацii;



РН17. Знання пропульсивних характеристик дизелiв, парових i газових

турбiн;

РН18. Знання технологii матерiалiв, фiзичних та хiмiчних властивостей

пчuIива та мастильних матерiалiв;

РН19. Знання сучасних методiв спостереження, опису, iдентифiкацii,

класифiкацii та виявлення несправностей суднового обладнання;

РН21. Умiння перевiряти, наiIаштовувати суднове обладнання та здiйснювати

метрологiчну повiрку основних засобiв вимiрювань;

РН25. Знання проектних характеристик та системноi конфiгурацii апаратури

автоматичного контролю та захисних пристроiв для головного двигуна, суднового

котла, генератора та системи розподiлу.

5. Програма навчальноi дисциплiни

Змiстовий модуль 1. Будова турбiнних установок та ik застосування в

судновiй енергетицi

Тема 1. Будова та принцип дii паровоi турбiни. Поняття про паротурбiнну

установку. Особливостi застосування парових турбiн у судновiй енергетицi

[1]. стр. 49-77, [2]. стр.278-284, [4]. стр.90-110.

Тема 2. Термодинамiчнi цикли та cTpyкTypHi схеми суднових паротурбiнних

УсТановок. Паровi турбiни систем утилiзацii тепла. Системи, що обслуговують
паровi турбiни [1]. стр. 77-85, [2]. стр. 284-З0З, [4]. стр. 110-125.

Тема 3. Будова та принцип дii газотурбiнного агрегату простого

термодинамiчного циклу. Особливостi застосування газотурбiнних агрегатiв у
судновiй енергетицi [2]. стр. 307-ЗЗ7,|4]. стр. 50-б4, [6]. стр. З-15.

Тема 4. CTpyKTypHi схеми суднових г€}зотурбiнних установок. Системи, що
обслуговують газотурбiннi агрегати [2]. стр. 337 -З7З.

Тема 5. Використання г€вових турбiн в системах наддуву дизельних двиryнiв
та в системах утилiзацiT тепла [4]. стр. 252-255, [6]. стр. 75-81.

Змiстовий модуль 2. Основи експлуатацii та технiчного обслуговування

суднових турбiнних установок



Тема б. Пiдготовка до роботи i пуск головного парового турбоагрегату

[4]. стр. 2З5-2З8, [5]. стр. ||7-|26.
Тема 7. Обслуговування головного парового турбоагрегату пiд час роботи i

беЗДiяльностi. Контроль та регулювання параметрiв робочого процесу

[4]. стр. 238-24З, [5]. стр. |26-t40.

Тема 8. обслуговування допомiжних парових турбiн [5]. стр. |40-144.
Тема 9. Обслуговування парових турбоагрегатiв на режимах i умовах,

вiдмiнних вiд нормальних. Аварiйнi режими роботиL2J. стр. 1 44-t48.
Тема 10. XapaKTepHi несправностi i неполадки в роботi парових

турбоагрегатiв, ix причини та способи усунення [5]. стр. 153-169.

Тема 11. Пiдготовка до роботи i пуск суднового газотурбiнного агрегату

[З]. стр. 45-56.

Тема 12. Обслуговування суднового газоryрбiнного агрегату пiд час роботи i
беЗдiяльностi. Контроль та регулювання параметрiв робочого процесу

[3]. стр. 56-75.

Тема 13. Обслуговування суднових г€}зотурбiнних агрегатiв на режимах i
умовах, вiдмiнних вiд норм€LJIьних. АварiЙнi режими роботи [3]. стр. 76-87.

Тема 14. XapaKTepHi несправностi i неполадки в роботi суднових
газотурбiнних агрегатiв, ix причини та способи усунення [3]. стр. l05-125.

ТеМа 15. Особливостi експлуатацii та технiчного обслуговування г€lзових

тУрбiн систем наддуву дизельних двигунiв та систем утилiзацii тепла [3]. стр. 126-

t29.

Тематичций план навчальноiдисциплiни

Назви змiстових модулiв i тем

Кiлькiсть годин

денна форма заочна форма

цодоь

у тому числ1 оtr
дох

у тому числ1

а ю q
о

q \о
сdн а

о

Змiстовий моДУль 1. Булова турбiнних установок та ik застосування в судновiй енергетицi

Тема 1. Булова та принцип дii паровоi
турбiни. Поняття про паротурбiнну
установку. Особливостi застосуванЕя
парових турбiн у сулновiй енергетицi.

6 2 2 2 6 2 2 2

Тема 2. Термодинамiчнi цикJIи та
cTpyкTypнi схеми суднових

6 2 4 6 6



Назви змiстових модулiв i тем

Кiлькiсть годин

денна форма заочна форма

оц
доь

у тому числr о
tiо
ох

у тому числ1

ýн ю
сd а.

о
ts а ю

.d
F с)

паротурбiнних установок. Паровi
турбiни систем утилiзацii тепла.
Системи, що обслуговують паровi
турбiни.

Тема 3. Булова та принцип дii
газотурбiнного агрегату простого
термодинамiчного циклу. Особливостi
застосування гalзотурбiнних агрегатiв у
судновiй енергетицi.

6 2 2 2 6 2 4

Тема 4. CTpyKTypHi схеми суднових
газотурбiнних установок. Системи, що
обслуговують гчвотурбiннi агрегати.

6 2 4 6 6

Тема 5. Використання гtвових турбiн в
системах наддуву дизельних двигунiв та
в системах утилiзацii тепла.

6 2 2 2 6 2 4

Разом за змiстовим модулем l 30 10 6 l4 з0 6 2 22

Змiстовий модуль 2. Основи експлуатацiТ та технiчного обслуговування суднових турбiнних
установок

Тема б. Пiдготовка до роботи i пуск
головного парового турбоагрегату. 6 2 aJ 6 2 4

Тема 7. Обслуговування головного
парового турбоагрегату пiд час роботи i
бездiяльностi. Контроль та регулювання
параметрiв робочого процесу.

6 2 4 6 2 4

Тема 8. Обслуговування допомiжних
парових турбiн. 6 2 4 6 6

Тема 9. Обслуговування парових
турбоагрегатiв на режимах i умовах,
вiдмiнних вiд нормальних. Аварiйнi
режими роботи.

6 2 4 6 2 4

Тема 10. XapaKTepHi несправностi i
неполадки в роботi парових
турбоагрегатiв, ik причини та способи
усунення.

6 2 2 2 6 6

Тема 11. Пiдготовка до роботи i пуск
суднового газотурбiнного агрегату.

6 2 4 6 2 4

Тема 12. Обслуговування суднового
газотурбiнного агрегату пiд час роботи i
бездiяльностi. Контроль та регулювання

6 2 2 2 6 2 4



Назви змiстових модулiв i тем

Кiлькiсть годиЕ

денна форма заочна форма

оLо
оь

у тому числi оri
доь

у тому числl

tr qн ю
бз а

Q
ýн to

н а
о

параметрiв робочого процесу.

Тема 13. Обслуговування суднових
газотурбiнних агрегатiв на режимах i

умовах, вiдмiнних вiд норма_ltьних.
Аварiйнi режими роботи.

6 2 4 6 2 4

Тема 14. XapaKTepHi несправностi i
неполадки в роботi суднових
газотурбiнних агрегатiв, ix причини та
способи усунення.

6 2 2 2 6 6

Тема 15. Особливостi експлуатацii та
технiчного обслуговуваIIня гi}зових
турбiн систем наъ,Iуву дизельних
двигунiв та систем утилiзацii тепла.

6 2 4 6 2 4

Разом за змiстовим модулем 2 60 20 9 31 60 10 4 46

Усього годин 90 30 15 45 90 16 6 68

Теми практичних занять

Jф

з/п
назва теми

Кiлькiсть годин

денна

форма

заочна

форма

1
Особливостi конструкцii парових турбiн та ix головних стр}ктурних
елеиентiв. 2 2

2
Особливостi конструкцii газотурбiнних агрегатiв та ix головних
структурних елеиентiв. 2

J
Особливостi конструкцii газових турбiн систем наддуву дизельних
двигунiв та систем утилiзацii тепла. 2

4 Правила технiчноi експлуатацii суднових парових турбоагрегатiв. a
J 2

5
XapaKTepHi несправностi i неполадки в роботi парових
турбоагрегатiв. 2

6 Правила технiчноТ експлуатацii сулнових газоryрбiнних агрегатiв. 2 2

,7 XapaKTepнi несправностi i неполадки в роботi газотурбiнних
агрегатiв. 2

рАзом 15 6
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Самостiйна робота

Розподiл годин самостiйноi роботи для студентiв денноi форми навчання:

-пiдготовка до лекцiйних занять - 0,5 год/1 год. занять (1 година на 1

лекцiю);

- пiдготовка до практичних занять - |-2 год/1 заняття;

- пiдготовка до семiнарсъких занять- 2-4 годl1 заняття;

- пiдготовка до лабораторних робiт -2-З год/1 робота;

-написання рефератiв, есе, виконання розрахункових, розрахунково-
графiчних або графiчних робiт, домашньоi контрольноi роботи, перекладу,

аналiтичниЙ огляд, аналiз практичних, проблемних ситуацiй (обсяг однiеi роботi
10-20 аркушiв А4) - MiHiMyM 15 годин на 1 роботу;

- пiдготовка до контрольних заходiв - (15-30) год. на 1 захiд.

Розцодiл часу самостiйноi роботи

б. Засоби дiагностики результатiв навчання та методiв Iх

демонструванця

Засобами оцiнювання та методами демонстрування результатiв навчання з

дисциплiни "Судновi турбiннi установки та ik експлуатацiя" е:

- ycHi вiдповiдi на практичних заняттях;

- пiдготовка рефератiв;

ll

]ф

з/п
Вид роботи

Кiлькiсть годиЕ

денна

форма

заочна

форма

1 Пiдготовка до лекцiй 15 8

2 Пiдготовка до практичних занять 15 6

J Пiдготовка рефератiв 24

4 Пiдготовка до залiку 15 30

рАзом 45 б8

- залiк.
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7. Форми поточного та пiдсумкового контролю

Щосягнення студента оцiнюються за 1 00-бальною системою Унiверситету.
Пiдсумкова оцiнка навч€lJIьного курсу включае в себе оцiнки з поточного

КОНТРОЛЮ i оцiнки заключного залiку. У кожного компонента своя частка в

ЗаГаЛьнiЙ системi оцiнок. У промiжних оцiнках студент може набрати максимум
70 балiв. Пiд компонентом промiжних оцiнок розумiються поточнi оцiнки
ПРОТяГоМ семестру (активнiсть, участь в дискусiях; виконання завдань та iнше).

Питома вага заключного залiку в заг€Lльнiй системi оцiнок - 30 балiв. Право
ЗДаВаТи ЗаключниЙ залiк надаетъся студенту, якiЙ з урахуванням отриманих балiв
ПРОмiжних оцiнок i заключного залiку може набрати р€вом не менше б0 балiв.
Пiдсумкова оцiнка навчапьного курсу е сумою промiжних оцiнок i оцiнки залiку.

ЗалiК вiдбУваеться у уснiй формi шляхом вiдповiдi на 3 питання залiкового
бiлетУ. За вiдповiдь на кожне питання студент може отримати максимум 10 балiв.

Поточний контролъ проводиться на кожному практичному заняттi та за
реЗУльтатами виконання завдань самостiйноТ роботи. BiH передбачае оцiнювання
ТеОРеТиЧноТ пiдготовки здобувачiв вищоТ освiти iз зазначеноi теми (у тому числi,
СаМОСтiЙно опрацьованого матерiалу) пiд час роботи на практичних заняттях.

ЗарахУвання кредитiв навчаJIьного курсу можливо тiльки пiсля досягнення

РеЗУЛЬТаТiв, запланованих РПНД, що виражасться в однiй з позитивних оцiнок,
передбачених чинним законодавством.

Вiдповiдi на
практичних

заняттях
Критерii оцiнювання

10

Вiдповiдь правильнq повна, логiчна,
узагальнення, використанi мiжпредметнi
висновки.

мiстить аналiз, систематизацiю,
зв'язки, мiстить аргументованi

8
Вiдповiдь в цiлому правильна, достатньо повна, логiчна; допущенi HecyTTeBi
помилки та неточностi у викладеннi матерiалу

6 Вiдповiдь частково Iтравильна, мiстить неточностi, недостатньо обгрунтована.

a
J

Вiдповiдь мае cyTTeBi помилки, аргументи несформульованi,
використовуються HeBipHa термiнологiя.

0
Студент не да€ вiдповiдi або вiдповiдь мiстить значну кiлькiсть суттевих
помилок.

|2



Пiдготовка
рефераry

Критерii оцiнювання

20

ЗмiСть роботи вiдповiдае обранiй TeMi; наявнiсть чiтко сформульованоi
проблеми; адекватнiсть формулювання об'екта, предмета, мети та задач
ДОСЛiДЖення; наявнiсть посилань на використану лiтературу та вiдповiднiсть
ОфОрмлення роботи стандарту; вiдповiднiсть висновкiв MeTi та завданням
ДОСлiДження. Робота виконувалась систематично та вчасцо подана на перевiрку
науковому керiвнику у вiдповiлностi iз планом виконання.

15

Змiсть роботи вiдповiдае обранiй TeMi; але мае поверхневий ана:riз, матерiа_п
викладено непослiдовно та необrрунтовано. Робота виконувалась не
систематично та подана на перевiрку науковому керiвнику з порушенням плану
виконання курсовоI роботи.

l0
Студент вiдтворюе значну частину теоретичного MaTepia_tly,

розумiння основних положень i лише за допомогою
виправляти помилки, серед яких е значна кiлькiсть суттевих.

виявJIrIе знання l
викладача може

5

Стулент виявля€ знання i розумiння бiльшостi положень, але лише за
ДоПомогою викдадача може вигIравляти помилки, серед яких € значна кiлькiсть
суттевих.

0
Робота не носить дослiдницького характеру,
пред'являемим вимогilN,I. У роботi немае
декларативний характер.

не мае аналiзу i не вiдповiдае
висновкiв або вони носять

Вiдповiдi на
питання
залiку

Критерii оцiнювання

l0
Вiдповiдь логiчно побудована, студент
rrоказуе глибокi знання з питання бiлету,
вiдповiдае на поставленi запитання.

чlтко та стисло викладае
пlд час доповlд1 впевнено 1

матерlал,
докладно

8

студент сгtроможний чiтко та стисло зробити доповiдь, дае правильну
вiдповiдь на запитання бiлету, але не завжди упевнений в аргументацii, чи не
завжди коректно iT формулюе.

6
Студент спроможний чiтко та стисло
обrрунтовус MaTepia_ll, але допуска€
запитання.

вlдповlсти на питання
cyTTcBi неточностi у

бiлету, н€}лежно
вiдповiдях на

4

Студент
вiдповiдь
позицiю,
питання.

невпорядковано дае вiдповiдi
на гIоставленi запитання i

але надае неповнi, поверховi,

на питання бiлету, намагаеться дати
робить спроби аргументувати свою

необгрунтованi вiдповiдi на поставленi

2
вiдповiдь на питання бiлету, не спроможний

не може впевнено й чiтко вiдповiсти на додатковi
Студент невпорядковz}но дае
аргументувати свою позицiю,
запитання членiв KoMiciT.

lз



Форма контролю
максимальна кiлькiсть балiв

.Щенна форма Заочна форма

Вiдповiдi на практичних заняттях 7 х 10 балiв:70 бшiв 3 х 10 балiв - 30 балiв

Пiдготовка рефератiв 2х20 ба_шiв:40 балiв

Залiк З х 10 балiв:30 балrlв 3 х 10 балiв:30 балiв

Всього 100 100

Щенне вi/цiлення заочне вilцiлення

Вид роботи Бали Вид роботи Бали

зм1

тl-т5 Пiдготовка реферату J\Ъ 1 20

т1 Практичне занятгя J\bl 10 Практичне занятгя Jф1 10

тз Практичне занятгя Ng2 l0

т5 Практичне заняття Ns3 l0

зм2

т6-т15 Пiдготовка реферату JФ2 20

тб Практичне занятгя Ns4 10 Практичне занятrя Ns2 10

т10 Практичне занятгя Ns5 10

T12 Практичне занятгя Nsб 10 Практичне занятгя Ns3 10

т14 Практичне занятгя J\Ъ7 l0

Пiдсумковий
контроль

Залiк 30 Залiк 30

Сума 100 100

8. Критерii оцiнювання результатiв навчання

9. Засоби навчання

У ролi спецiальних засобiв навчання використовуються мультимедiйна

TexHiKa (проектори, екрани), графiчнi засоби (малюнки, креслення, схеми,

плакати), моделi турбiнних агрегатiв та iх окремих елементiв i систем.
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10. Рекомендованi джерела iнформацii

Основна лiтераryра

1. ВеРете А. Г. Судовые пароэнергетические установки и газовые турбины /

А. Г. Верете, А. К. .Щелъвиг. - Л.: Транспорт, |982. - 288 с.
2. Горбов В.М. Енциклопедiя судновоi енергетики / В. М. Горбов. - МиколаiЪ:

нУК, 2010. - 624 с.

З. ГОРбОв В.М. Основы технической эксплуатации судовых газотурбинных

установок / В. М. Горбов. - Николаев: УГМТУ, \996. - 139 с.

4. Гречко Н.Ф. Судовые турбинные установки / Н.Ф. Гречко. - Одесса: Феникс,

2005. -З1_7 с.

5. РД 3|.2l.З0-97. Правила технической эксплуатации судовых технических
средств и конструкций. - СПб.: ЗАО "LЩ{I4ИМIФ", 1997. -З44 с.

6. Романовський Г. Ф. Газотурбiннi агрегати: у 2-х ч. Ч. 1: Загальна будова та

класифiкацiя l Г. Ф. Романовсъкий, С. I. Сербiн, В. М. Патлайчук. -
Миколаiв: НУК, 20|6. -2|5 с.

Щопомiжна лiтература

1. АРтемов Г. А. Судовые установки с газотурбинными двигателями l
Г. А. Артемов, В. М. Горбов, Г. Ф. Романовсъкий - Николаев: УГМТУ,
|997. -233 с.

2. Вудворд !ж. Морские газотурбинные установки / Дж. Вудворд. - Л.:

Судостроение, 1979. - 360 с.

З. Зайцев В. И. Судовые паровые и г€вовые турбины / В. И. Зайцев,

Л. Л. Грицай, А. А. Моисеев. -М.: Транспорт, 1981r.-268 с.

4. Романовський Г. Ф. Будова, правила технiчноi експлуатацii та

обслуговування газотурбiнних двигунiв l Г. Ф. Романовський,

Ю.О. Султанський, B.I. Харченко. - МиколаiЪ: НУК, 20||. - 156 с.

5. Романовський Г. Ф. Сучаснi газотурбiннi агрегати: у 2 т. Т. 1: Агрегати

виробництва УкраiЪи та Pocii l Г. Ф. Романовський, С. I. Сербiн,

В. М. Патлайчук. - Миколаiв: НУК, 2005. -344 с.

6. Слободянюк Л.И. Судовые паровые и гЕвовые турбины и их эксплуатация l
Л.И. Слободянюк, В.И. Поляков. - Л.: Судостроение, 198З. - 350 с.
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7. СправочНик инженера-механика судовых газотурбинных установок / под ред.
В. Д. Речистера. - Л. : Судостроение, 1985. - З68 с.

8. Техническая эксплуатация судовых газотурбинных установок / под ред.
Г. Ш. Розенберга. -М. Транспорт. 1986. -222 с.

Iнформацiйнi ресурси в IHTepHeT

1. Каталог нормативних документlв УкраiЪи. -
http://csm.kiev.ua.

2. Сайт науково-технiчного журнЕtлу "Збiрник наукових

унiверситету кораблебудування iMeHi адмiра-гrа

державноi морськоi

доступу: htф://old.onma.edu.ualindex.php?nauka-seu ua#theme.

4. Сайт науково-технiчного журналу "Науковий

академii". -
http ://j ournals.ksma.ks.ua/nvksma.

5. СаЙт науково-технiчного журн€tлу "IJkrainian Shipbuilding & Ship Repair
Magazine / СудостРоение И судоремонт". - Режим доступу:
http ://sudostroy. соm.

6. Сайт наукового журналу "вестник государственного университета
морского и речного флота имени адмирала с. о. Макарова''. - Режим

доступу : htф ://j оumаl. gumrf.ru.

7. СайТ науково-технiчногО журналУ "СудостРоение". - Режим доступу:
http ://www. sstc. spb.ru/publications/sudostroy.

Автор робочоi програми

Режим доступу:

праць Нацiонального

Макарова". - Режим

доступу : http : l l znp.nuos.mk.ual.

з. Сайт науково-технiчного збiрника "Судновi енергетичнi установки"
нацiонального унiверситету "одеська морська академiя". - Режим

вiсник Херсонськоi

Режим доступу:

канд. техн. наук, доцент

lб

В. М. Патлайчук


