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ВСТУП 

           

Анотація 

 

Робоча навчальна програма складена на основі проекту освітньо-професійної 

програми «Управління судновими технічними системами і комплексами» [1]. 

Дисципліна «Електрообладнання та електронна апаратура суден» належить до 

професійно-орієнтованого циклу освітньо-професійних програм вищої освіти першого 

(бакалаврського) рівня. Галузь знань 27 «Транспорт», спеціальність 271 «Річковий та 

морський транспорт». спеціалізація 271.02 "Управління судновими технічними системами 

і комплексами". Документ затверджено і введено в дію наказом МОН України №1239 від 

13.11.2018. 

  Сучасний період розвитку суднових енергетичних установок характеризується 

поширенням ступені автоматизації практично усіх механізмів і систем. Присутність в 

енергосистемах суден великої кількості генераторних агрегатів, перетворювачів частоти, 

напруги і струму, різноманітних автоматизованих електроприводів, систем контролю 

управління й захисту, апаратури навігації і зв’язку свідчить о дуже великої складності 

пристроїв електромеханіки й електроніки. Це веде до зростання засобів автоматики і 

мікропроцесорної техніки, підвищенню вимог до надійності роботи електрообладнання і 

якості генерування електроенергії.  

Наш час є також часом бурхливого розвитку інформаційних і комунікаційних 

технологій. В результаті чого стрімко набирає оберти удосконалення електронної 

апаратури, систем суднового  зв’язку та засобів навігації, систем оповіщення та усіх видів  

сигналізації.  Саме ці системи є найважливішими частинами електрообладнання сучасних 

суден, без яких неможлива безпечна експлуатація судна в цілому.  Апаратуру таких 

систем будують за допомогою сучасних елементів радіоелектроніки і електротехніки. 

 Успішне обслуговування електричного і електронного устаткування судна 

неможливо без докладних знань про типи пристроїв, їх технічні характеристики, 

принципи дії, особливості використання, переваги та недоліки.   

 

Ключові слова: генераторні агрегати; системи управління; системи навігації; системи 

зв’язку; суднові енергетичні установки; електрообладнання; електронна апаратура; 

електроприводи. 
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Аbstract 

 

The working curriculum is based on the project of educational and professional program 

"Management of ship technical systems and complexes" [1].  

 The discipline "Electrical equipment and electronic equipment of ships" belongs to the 

professional-oriented cycle of educational and professional programs of higher education of the 

first (bachelor's) level. Field of knowledge 27 "Transport", specialty 271 "River and sea 

transport". The document was approved and put into effect by the order of the Ministry of 

Education and Science of Ukraine №1239 dated 13.11.2018. 

 The modern period of development of ship power plants is characterized by the spread of 

the degree of automation of almost all mechanisms and systems. The presence in the power 

systems of ships of a large number of generator sets, frequency, voltage and current converters, 

various automated electric drives, control and protection control systems, navigation and 

communication equipment testifies to the great complexity of electromechanics and electronics. 

This leads to an increase in automation and microprocessor technology, increasing the 

requirements for the reliability of electrical equipment and the quality of electricity generation. 

 Our time is also a time of rapid development of information and communication 

technologies. As a result, it is rapidly gaining momentum in the improvement of electronic 

equipment, ship communication and navigation systems, warning systems and all types of 

alarms. These systems are the most important parts of the electrical equipment of modern ships, 

without which the safe operation of the ship as a whole is impossible. The equipment of such 

systems is built with the help of modern elements of radio electronics and electrical engineering. 

 Successful maintenance of electrical and electronic equipment of the ship is impossible 

without detailed knowledge of the types of devices, their technical characteristics, principles of 

operation, features of use, advantages and disadvantages. 

 

Keywords: generator units; control systems; navigation systems; communication systems; ship 

power plants; electrical equipment; electronics; electric drives.  
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1. Опис навчальної дисципліни 

 

 
Найменування показників 

 

Галузь знань, спеціальність 

(освітня програма), освітній 

рівень 

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

Кількість кредитів - 3 Галузь знань 27 «Транспорт» 
 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Модулів – 3  Обов'язкова 

Змістових модулів –  6  Рік підготовки: 

Електронний адрес РПНД 

на сайті Університету 
http://www.nuos.edu.ua  

Спеціальність 271 «Річковий та 

морський транспорт» 
 

Освітня програма «Управління 

судновими технічними 

системами і комплексами» 

 

         4 -й              4 -й 

Семестр 

Індивідуальне науково- 

дослідне завдання 

8-й 8-й 

Лекцій 

30 годин 8 годин 

Загальна кількість 

годин - 90 

Практичні, семінарські 

0 годин 0 годин 

Лабораторні 

15 годин 6 годин 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – _45_; 

самостійної роботи 

студента – 45 . 

 

Освітній рівень: 

Перший (бакалаврський) 

 

 

Самостійна робота 

45 годин 76 годин 

Індивідуальні завдання:   

0 годин 

Вид контролю: екзамен  

Форма контролю:  

письмова / тестування  
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2. Мета вивчення навчальної дисципліни 

 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Електрообладнання та електронна 

апаратура суден» є формування у студентів відповідно до освітньо-професійної програми 

«Управління судновими технічними системами і комплексами» («Ship technical system and 

complex operation») таких загальних фахових компетентностей (ЗФК) [1]: 

•ЗФК1. Здатність забезпечити протипожежну безпеку та уміння боротися з пожежами 

на суднах; 

•ЗФК5. Здатність здійснювати нагляд та контроль за виконанням вимог національного 

та міжнародного законодавства в сфері мореплавства та заходів щодо забезпечення 

охорони людського життя на морі, охорони і захисту морського середовища; 

•ЗФК6. Здатність забезпечувати організацію, нагляд та контроль щодо дотримання 

правил техніки безпеки, безпеки персоналу та судна; 

•ЗФК8. Здатність використовувати системи внутрішньосуднового зв'язку.  

При вивченні дисципліни «Електрообладнання та електронна апаратура суден» 

студент також здобуває наступні спеціальні компетенції (СК) [1]: 

• СК-6. Здатність здійснювати експлуатацію електричного, електронного обладнання 

та систем управління; 

• СК-7. Здатність здійснювати технічне обслуговування і ремонт електричного і 

електронного обладнання, виявляти й усувати несправності та приводи в робочий стан 

електричне та електронне устаткування управління.  

 

3. Передумови для вивчення дисципліни 

 

Передумовами для вивчення дисципліни є таки предмети: основи суднової енергетики;  

електротехніка та електроніка; суднові холодильні установки та їх експлуатація; 

суднові турбінні установки та їх експлуатація; суднові дизельні установки і системи та 

їх експлуатація;  охорона праці; Міжнародні конвенції та повноваження; Безпека 

життєдіяльності та охоронні заходи на судні 

 

4. Очікувані результати навчання 

 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів 

таких результатів навчання (РН) [ 1 ]:  
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 •РН3. Знання та розуміння основ електротехніки, електроніки, силової електроніки, 

систем автоматичного управління та суднових захисних пристроїв;  

 • РН11. Знання устрою систем внутрішнього суднового зв’язку та уміння 

передавати, приймати та реєструвати повідомлення згідно зі встановленими вимогами. 

 • РН19. Знання сучасних методів спостереження, опису, ідентифікації, класифікації 

та виявлення несправностей суднового обладнання; 

 • РН20. Уміння виявляти несправності, усувати їх та запобігати ушкоджень при 

роботі механізмів; 

 •РН26. Знання проектних характеристик установок високої напруги, пристроїв 

гідравлічного та пневматичного управління та системної конфігурації апаратури 

оперативного управління для електромоторів; 

•РН27. Знання вимог стосовно безпеки для роботи з судновими електричними 

системами; 

• РН28. Уміння здійснювати технічне обслуговування та ремонт обладнання 

електричних систем, розподільних щитів, електромоторів, генераторів та електричних 

систем і обладнання постійного струму; 

•РН29. Уміння виявляти несправності в електричних ланцюгах, встановлювати 

місця несправностей та застосовувати заходи щодо запобігання ушкоджень; 

•РН30. Знання конструкції та принципу роботи електричного контрольно-

вимірювального обладнання та уміння інтерпретувати електричні та прості електронні 

схеми; 

•РН31. Уміння усувати несправності електричного та електронного устаткування 

управління та в системах спостереження. 

•РН36. Знання заходів безпеки, які необхідно вживати для ремонту та технічного 

обслуговування, зокрема безпечну ізоляцію суднових механізмів та обладнання, вимоги 

до персоналу, якому дозволено виконувати роботи такими механізмами або обладнанням, 

згідно з вимогами міжнародних документів. 

 

 

5. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1  

Змістовий модуль 1. Загальний комплекс суднового електрообладнання (СЕО). 

Тема 1. Склад суднового електрообладнання. Умови роботи СЕО  [ 2, 5]. 
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Тема 2. Суднові генератори та електродвигуни і їх характеристики. Суднові акумулятори 

та паливні батареї [5,6]. 

Тема 3. Суднові розподільчі пристрої та комутаційно-захисна апаратура [ 4 ]. 

Тема 4. Головний розподільчий щит, аварійний розподільчий щит, постові розподільчі 

щити [ 4 ].  

Змістовий модуль 2. Генерування електроенергії на суднах.  

Тема 5. Суднові електростанції та аварійне електропостачання [ 6 ].  

Тема 6. Паралельна робота генераторних агрегатів [ 2 ]. 

Тема 7. Системи регулювання напруги та частоти суднової електромережі [ 2 ]. 

Тема 8. Перетворювачі електричної енергії та їх характеристики [ 5 ]. 

Модуль 2 

Змістовий модуль 3. Суднові електроприводи, нагрівальні та освітлювальні прилади. 

Тема 9. Електроприводи рульових, підрулюючих та якірно-швартовних пристроїв [ 2 ]. 

Тема 10. Електроприводи вантажопідйомних машин, суднових компресорів та нагнітачів [ 

2 ]. 

Тема 11. Суднові нагрівальні установки та освітлювальні прилади [ 5 ].  

Тема 12. Електронні системи керування судновими ЕП та установками [ 3].  

Змістовий модуль 4. Електронна апаратура суден. 

Тема 13. Системи зовнішнього та внутрішнього суднового зв’язку [ 3 ]. 

Тема 14. Радіо- і електронна навігаційна апаратура суден [ 3 ]. 

Тема 15. Суднова апаратура оповіщення та аварійно-попереджувальної сигналізації. [ 3 ]. 

 Модуль 3 

Змістовий модуль 5. Експлуатація суднового електрообладнання.  

Тема 16. Експлуатація суднових генераторних агрегатів [ 5]. 

Тема 17. Експлуатація суднових електродвигунів [ 5 ]. 

Тема 18. Особливості використання суднових  акумуляторів [ 5]. 

Тема 19. Суднова апаратура контролю, управління та захисту та її експлуатація [ 3]. 

Змістовий модуль 6. Експлуатація електронної апаратури суден.  

Тема 20. Правила експлуатації суднового зв’язку [ 3, 5]. 

Тема 21. Використання суднового радіо- і електронної навігаційного комплексу [ 3, 5 ]. 

Тема 22. Експлуатація електронної апаратури оповіщення. [ 3, 5]. 

Тема 23. Правила експлуатація аварийно-поперджувальної сигналізації [ 2, 4 ]. 
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Тематичний план навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма Заочна форма 
усь

ого  

у тому числі усь

ого  

у тому числі 

л лр ср л лр ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Загальний комплекс суднового електрообладнання (СЕО) 

 

Тема 1. Склад суднового електрообалднання. 

Умови роботи СЕО. 

3 2 _ 1 _ 2 _ _ 

Тема 2.Суднові генератори та електродвигуни і 

їх характеристики. Суднові акумулятори та 

паливні батареї.   

7 2 4 1 _ _ 2 _ 

Тема 3. Суднові розподільчі пристрої та 

комутаційно-захисна апаратура.  

3 2 _ 1 _ _ _ _ 

Тема 4. Головний розподільчий щит, аварійний 

розподільчий щит, постові розподільчі щити.  

2 2 _ _ _ _ _ _ 

Разом за змістовим модулем 1 15 8 4 3 16 2 2 12 

Змістовий модуль 2. Генерування електроенергії на суднах 

Тема 5. Суднові електростанції та аварійне 

електропостачання.   

3 2 _ 1 _ _2 _ _ 

Тема 6. Паралельна робота генераторних 

агрегатів.  

5 2 

 

2 1 

 

_ _ 2 _ 

Тема 7. Системи регулювання напруги та 

частоти суднової електромережі. 

3 2 _ 

 

1 _ _ _ _ 

Тема 8. Перетворювачі електричної енергії та їх 

характеристики. 

4 2 2 _ _ _ _ _ 

Разом за змістовим модулем 2 15 8 4 3 16 2 2 12 

Модуль 2 

Змістовий модуль 3. Суднові електроприводи, нагрівальні та освітлювальні прилади 

Тема 9. Електроприводи рульових, 

підрулюючих та якірно-швартовних пристроїв.   

3 2 _ 1 _ 2 _ _ 

Тема 10. Електроприводи вантажопідйомних 

машин, суднових компресорів та нагнітачів. 

5 2 2 1 _ _ 2 _ 

Тема 11. Суднові нагрівальні установки та 

освітлювальні прилади.  

5 2 2 1 _ _ _ _ 

Тема 12. Електронні системи керування 

судновими ЕП та установками. 

2 2 _ _ _ _ _ _ 

Разом за змістовим модулем 3 15 8 4 3 16 2 2 12 

Змістовий модуль 4. Електронна апаратура суден  

Тема 13. Системи зовнішнього та внутрішнього 

суднового зв’язку.  

6 2 2 2 _ _  

_ 

_ 

Тема 14. Радіо- і електронна навігаційна 

апаратура суден.  

5 2 1 2 _ _ _ _ 

Тема 15. Суднова апаратура оповіщення та 

аварійно-попереджувальної сигналізації.    

4 2 _ 2 _ _ _ _ 

Разом за змістовим модулем 4 15 6 3 6 12 _ _ 12 

Модуль 3 
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Змістовий модуль 5. Експлуатація суднового електрообладнання  

Тема 16. Експлуатація суднових генераторних 

агрегатів. 

4 - - 4 _ _ _ _ 

Тема 17. Експлуатація суднових 

електродвигунів.  

4 - - 4 _ _ _ _ 

Тема 18. Особливості використання суднових  

акумуляторів. 

4 - - 4 _ _ _ _ 

Тема 19. Суднова апаратура контролю, 

управління та захисту та її експлуатація.  

3 - - 3 _ _ _ _ 

Разом за змістовим модулем 5 15 - - 15 12 _ _ 12 

Змістовий модуль 6. Експлуатація електронної апаратури суден  

Тема 20. Правила експлуатації суднового 

зв’язку.  

4 - - 4 _ 2 _ _ 

Тема 21. Використання суднового радіо- і 

електронної навігаційного комплексу.  

4 - - 4 _ _ _ _ 

Тема 22. Експлуатація електронної апаратури 

оповіщення.  

4 - - 4 _ _ _ _ 

Тема 23. Правила експлуатація аварийно-

попереджувальної сигналізації.  

3 - - 3 _ _ _ _ 

Разом за змістовим модулем 6 15 - - 15 18 2 _ 16 

         Разом за курсом                                               90 30 15 45 90 8 6 76 

 

 

Теми лабораторних робіт 

 

№ 

з/п 

Назва лабораторної роботи  Кількість годин 

денна форма 

навчання 

 заочна форма      

навчання 

1 Лабораторна робота №1. Дослідження 

електромеханічні характеристик двигуна 

незалежного збудження. 

2 - 

2 Лабораторна робота №2. Дослідження 

електромеханічних характеристик двигуна змішаного 

збудження. 

2 1 

3 Лабораторна робота №3. Дослідження 

електромеханічних  властивостей  системи 

генератор-двигун   

2 1 

4 Лабораторна робота №4. Дослідження 

електромеханічних властивостей асинхронного 

двигуна з короткозамкненим ротором 

2 1 

5 Лабораторна робота №5. Дослідження 

електромеханічних  властивостей асинхронного 

двигуна з фазним ротором. 

2 1 

6 Лабораторна робота №6. Дослідження статичних 

режимів роботи багато швидкісного асинхронного 

двигуна. 

2 1 

7 Лабораторна робота №7. Дослідження сельсинів в 

індикаторному та трансформаторному режимах 

роботи.  

2 _ 

8 Дослідження системи захисту електрообладнання. 1 1 

Разом 15 6 
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Завдання для самостійної роботи 

 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

денна форма 

навчання 

 заочна форма      

навчання 

1 Вимоги Регістра України щодо суднового 

електрообладнання та електронної апаратури.  
2 4 

2 Умови роботи суднового електроустаткування та 

електронної апаратури.  
2 4 

3 Влаштування та характеристики суднових 

акумуляторів.  
2 4 

4 Суднові генераторні агрегати та їх характеристики. 2 4 

5 Системи регулювання напруги та частоти 

електричних генераторів. 
2  

6 Сучасні системи синхронізації генераторних 

агрегатів. 
2 4 

7 Влаштування суднових електричних станцій.  2 4 

8 Характеристики аварійних дизель генераторних 

агрегатів. 
2 4 

9 Особливості роботи рульових та підрулюючих  

електроприводів. 
2 4 

10 Електроприводи якірно-швартовних 

електроприводів. 
2 4 

11 Суднові холодильні установки. 2 4 

12 Гребні електричні установки.  2 4 

13 Головні та аварійні  розподільчі щити.  2 4 

14 Суднове електричне освітлення та 

електронагрівальні прибори. 
2 4 

15 Опір ізоляції та захисні заземлення.  2 4 

16 Кабельні лінії та мережі.  2 2 

17 Електропостачання від берегових мереж. 2 2 

18 Технічне обслуговування і ремонт електричного і 

електронного обладнання, виявляти й усувати 

несправності та приводи в робочий стан електричне 

та електронне устаткування управління.  

2 2 

19 Системи внутрішнього суднового зв’язку та 

сигналізації. 
3 2 

20 Зовнішній судновий зв'язок та системи оповіщення.  2 2 

21 Експлуатація електричного, електронного 

обладнання та систем управління 
3 4 

22 Правила технічної експлуатації  аварійно-   

попереджувальної сигналізації.  
2 2 

Разом 45 76 
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6. Методи навчання  

 

 

 Основними методами навчання, яки використовуються для засвоєння теоретичних 

навичок по правилам безвідмовної експлуатації суднового електроустаткування є: 

- метод дискусій; 

- метод конкретних ситуацій; 

- метод демонстрацій; 

- метод аналізу; 

- метод письмової роботи; 

- електронне навчання. 

 Метод дискусій підвищує активність  участі студента в навчанні, він сприяє 

розвитку навичок обговорення поставленої проблеми та дає можливість затвердження 

власної думки. Даний метод є одним з най поширеніших методів інтерактивного 

навчання.  

 Метод конкретних ситуацій оснований на розгляді конкретних практичних 

прикладів. Метод ефективно розвиває здібність обґрунтованого прийняття рішень в 

умовах обмеженого часу. Сприяє розвитку аналітичного мислення, вмінню робити в 

команді, здібності вислуховувати та приймати альтернативну точку зору, вмінню 

формувати загальне рішення, планувати свої дії та передбачати їх наслідки. 

 Метод демонстрацій – це метод наочного уявлення інформації. Навчальний 

матеріал краще демонструвати студентам за допомогою аудіо- й відео інформації. З точки 

зору досягнення результатів його можна вважати як най переконаним.  

 Метод аналізу передбачає розклад учбового матеріалу на складові частини й 

облегшує детальний розгляд окремих питань, яки складають загальну складну проблему.  

 Методи письмової роботи передбачає конспектування матеріалу, складання тез, 

записів та написання рефератів. 

 Електронне навчання – навчання за допомогою Інтернет мережі та 

мультимедійних засобів. Використовується очне, дистанційне та гібридне електронне 

навчання. При очному - процес спілкування студента та викладача  відбувається в межах 

учбових часів за розкладом занять. При дистанційному – навчання студента відбувається 

без фізичної присутності викладача. Й на остання, при гібридної формі навчання – 

основна частина навчання ведеться дистанційно, а друга (мала частина) в присутності 

викладача.    
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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 (за його наявності). У кожного компонента своя частка в 

загальній системі оцінок. У проміжних оцінках студент може набрати від 60 балів до 100 

балів ( уразі відсутності заключного іспиту). Під компонентом проміжних оцінок 

розуміються поточні оцінки протягом семестру (активність, участь в дискусіях; виконання 

завдань та інше). 

Питома вага заключного іспиту (при його наявності) 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 (за його 

наявності). 

Поточний контроль проводиться на кожному семінарському, 

практичному/лабораторному 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 роботи на 

семінарських заняттях та набутих практичних навичок під час виконання завдань 

лабораторних/практичних робіт. 

Зарахування кредитів навчального курсу можливо тільки після досягнення 

результатів, запланованих РПНД, що виражається в одній з позитивних оцінок, 

передбачених чиним законодавством. 

 

8. Критерії оцінювання результатів навчання 

 Денне відділення  Заочне відділення  

Вид роботи  Бали  Вид роботи  Бали 

 

ЗМ1 

Т1 Вхідний контроль 2   

Т2 Лабораторна робота № 1 2   
Т3 Поточний контроль 2 Лабораторна робота № 1 – 2 10 

МК Контрольна робота 3   
 

ЗМ2 

Т5 Лабораторна робота № 2 2   
Т6 Поточний контроль 2 Лабораторна робота № 3 -4 10 

Т7 Лабораторна робота № 3 2   

МК Контрольна робота 3   

 

ЗМ3 

Т9 Лабораторна робота № 4 2   

Т10 Поточний контроль 2   

Т11 Лабораторна робота № 5 2 Лабораторна робота № 5-6 10 
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МК Контрольна робота  3   

 

ЗМ4 

Т13 Лабораторна робота № 6 2   

Т14 Поточний контроль 2   

МК Контрольна робота  3   

 

ЗМ5 

 

 

Т16 Лабораторна робота № 7 2   

Т17 Поточний контроль 2   

Т18 Поточний контроль 2   

МК Контрольна робота 3   

ЗМ6 Т20 Поточний контроль 2   
Т21 Поточний контроль 2   
Т22 Поточний контроль 2   
МК Контрольна робота 3   

ПМК Тест 8  10 

Підсумк. 

контроль 

Екзамен  40  40 

Сума   100  100 

 

          ЗМ – змістовий модуль 

Т1, Т2 ... Т23 – теми змістових модулів. 

МК – модульний контроль. 

ПМК – підсумковий модульний контроль. 

 
9. Рекомендовані джерела інформації 

 
Основна література   

1. Освітньо-професійна програма «Управління судновими технічними системами і 

комплексами» («Ship technical system and complex operation»)/ Личко Б.М, Бондаренко 

М.С., Ратушняк І.О., Елеонська О.С; НУК імені адмірала Макарова- Миколаїв: 2020.- 27с.  

2. Суднові автоматизовані електроенергетичні системи: навч. Посіб. / С.П. Голіков та ін.; М-во 

аграр. політики і продовольства України, Держ. агентство риб. госп-ва України, Керч. держ. 

мор. технолог. ун-т. – К.: Кондор, 2013.  

3. Электрооборудование, электронная апаратура и системы управления: учеб. пособие о 

Правилах Регистра и техн. эксплуатации к разд. А - 111/1, А – 111/2, STCW-CODE 78/95 А.Н. 

Пипченко и др.; Одес. мор. тренажер. центр, Одес. нац. мор. акад. – Одесса, 2005. – 372 с. 

4. Проектирование и модернизация судовых энергетических установок: учеб. пособие для студ. 

вузов, обуч. по напр. подгот. «Мор. и речной трансп.»/ В.Н  Литошенко; Севастоп. нац. техн. ун 

–т. – Севастополь: 2012. – 172 с.  

5. Электрооборудование корабля: конспект лекций / В.Я. Мурый, Э.П. Новиков и др. – СПб.: 

2000. – 332 с.: ил. 

6. Судовые энергетические установки: учебник / В.А. Сизых. – 3-е изд., перероб. И доп. – М.: 

Изд-во Моск. гос. акад.  вод. трансп., 2003. – 264 с.: ил.   
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Допоміжна література 

7. Правила классификации и постройки морских судов (Правила Регистра). 

8. Правила технической эксплуатации морских и речных судов Украины. Раздел 

«Электрооборудование судов», КНДЗ 31.2.002.07 – 96. 

9. Международная Конвенция по охране человеческой жизни на море (SOLAS – 74) 

 

Інформаційні ресурси 
 
 В якості інформаційних ресурсів та технічних засобів навчання 

використовуються бази навчальних даних НУК та учбово-технічні можливості 

лабораторії Навчально-наукового інституту автоматики і електротехніки. 

 

 

 


