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ВСТУП 
Анотація 

Освітніми програмами підготовки магістрів галузі знань 13 – «Механічна 
інженерія» передбачено набуття студентами навичок використовувати закони й 
принципи механічної інженерії, математичний апарат високого рівня для 
проектування, конструювання, виробництва, монтажу, експлуатації, технічного 
обслуговування та утилізації об’єктів, явищ і процесів у сфері суднобудування 

Зміст навчальної дисципліни “Проектування спеціалізованих суден та морських 
плавучих споруд” передбачає формування у студентів комплексного підходу до аналізу 
залежностей якостей суден від їх головних елементів, поєднання теоретичних знань з 
практичними вміннями та навичками в розрахунковій діяльності по визначенню 
якостей судна як інженерної споруди в відповідних умовах експлуатації. 

Конкретизується загальна методика проектування суден до наливних суден, 
суховантажних суден, контейнеровозів, рефрижераторних суден, а також траулерів і 
сейнерів, плавучих бурових установок, СВП та інших. 

Ключові слова: проектування, судно, морська плавуча споруда. 

Annotation 
Educational training programs for masters of knowledge 13 - "Mechanical Engineering" 

provides students with skills to use the laws and principles of mechanical engineering, high-
level mathematical apparatus for design, construction, production, installation, operation, 
maintenance and disposal of objects, phenomena and processes in in the field of shipbuilding 

The content of the discipline "Design of specialized vessels and marine floating 
structures" involves the formation of students' comprehensive approach to the analysis of the 
dependence of vessel qualities on their main elements, combining theoretical knowledge with 
practical skills in calculating the quality of a vessel as an engineering structure in appropriate 
operating conditions. . 

The general method of designing vessels for bulk carriers, dry cargo vessels, container 
vessels, refrigerated vessels, as well as trawlers and seiners, floating drilling rigs, SVP and 
others is specified. 

Keywords: design, ship, sea floating structure. 
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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 – 5,0 
Галузь знань 

 
13 - Механічна інженерія  

 
 

Вибіркова 

Модулів – 1 Рік підготовки: 
Змістових модулів – 2 1-й   
Електронний адрес 
РПНД на сайті 
Університету 
 

 

Семестр 

2-й  
Лекцій 

Індивідуальне науково-
дослідне завдання  

- Нема 

30 год.  
Практичні, семінарські 
15 год. - 

Загальна кількість годин 
- 150 

Лабораторні 
-  

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних – 3; 
 
самостійної роботи 
здобувача – 7. 

Освітній рівень: 
другий (магістерський) 

Самостійна робота 
105 год.  
Індивідуальні завдання: 

- год. 
Вид контролю: залік 

Форма контролю: тестування 
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2. Мета вивчення навчальної дисципліни 
Метою вивчення навчальної дисципліни “Проектування спеціалізованих суден та 

морських плавучих споруд” є формування у студентів таких компетентностей: 
1) Здатність і готовність до планування та здійснення проектно-конструкторських 

робіт у сфері професійної діяльності; 
2) Спеціалізовані концептуальні знання новітніх методів та методик проектування 

і дослідження конструкцій, машин та/або процесів в галузі машинобудування; 
3) Здатність здійснювати інженерну діяльність в сфері суднобудування з 

урахуванням технічних стандартів, вимог Міжнародних морських організацій, 
санітарних норм і Правил Класифікаційних товариств. 

 
3. Очікувані результати навчання 

Вивчення навчальної дисципліни “Проектування спеціалізованих суден та 
морських плавучих споруд” передбачає формування та розвиток у студентів таких 
результатів навчання: 

1) Уміти розв’язувати складні задачі і проблеми, що пов’язані з технологією 
проектування, конструювання, виробництва, ремонтом, реновацією, експлуатацією та 
утилізацією суден різних типів, морських плавучих споруд, засобів океанотехніки, їх 
основних конструктивних елементів; 

2) Здійснювати оптимальний вибір обладнання та комплектацію технічних 
комплексів;  

3) Знати основні положення і вимоги Міжнародних морських конвенцій і Правил 
Класифікаційних товариств; засвоїти особливості вибору основних елементів судна з 
урахуванням зазначених положень і вимог; залежність якостей судна від них; уміти 
визначити область застосування положень і вимог Конвенцій і Правил у практичній 
діяльності.. 
 

4. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Морська торгівля, транспортний флот та суднобудування 
Тема 1. Розвиток перевезень вантажів морем. Тоннаж флоту та прогноз в його 
поповненні. Світове суднобудування. Вузькі місця морського судноплавства. [1], с. 6 – 
26; [3], с. 6 – 13. 
Тема 2. Тенденції розвитку флоту суден для перевезення генеральних вантажів. [1], с. 
27 – 53; [4], с. 682 – 701; [6]; [7]. 
Тема 3. Потреба в суднах для перевезення масових вантажів [1], с. 54 – 904; [5]. 
Тема 4. Потреба в пасажирських суднах і поромах. [1], с. 90 – 106; [4], с. 914 – 960. 
Тема 5. Фактори, що визначають технічну конкурентоздатність цивільних суден. [1], 
с. 118 – 126; [4], с. 142 - 169. 
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Змістовий модуль 2. Визначення технічних характеристик та елементів найбільш 
конкурентоздатних суден та морських плавучих споруд 
Тема 6. Річкові судна та судна змішаного району плавання. [3], с. 70 – 77; [4], с. 960 – 
991; [12], [13]. 
Тема 7. Суховантажні судна. [4], с. 682 – 701; [3], с. 6 – 13; [6].  
Тема 8. Система морських контейнерних перевезень. Судна-контейнеровози. [4], с. 879 
– 913; [3], с. 58 – 72;. 
Тема 9. Накатні судна. Баржовози. Складені судна. [3], с. 41 – 63; [4], с. 860 – 879; [7]; 
[8]. 
Тема 10. Судна -газовози. Судна-лісовози. [4], с. 806 - 826; [10], [11].  
Тема 11. Судна забезпечення підводно-технічних робіт. Плавучі бурові установки і 
судна. Рибопромислові судна [4], с. 1026 – 1094; [14], [15]. 
Тема 12. Багатокорпусні судна. [2]; [4], с. 1116 -1153;  
Тема 13. Судна на підводних крилах (СПК). Судна на повітряній подушці (СПП). 
Екраноплани. [4], с. 1153 – 1201; [16], [17], [18]. 
 

Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма 
усього у тому числі 

л п.з. с.р. 
1 2 3 4 5 

Змістовий модуль 1. Морська торгівля, транспортний флот та 
суднобудування 

Тема 1. Розвиток перевезень вантажів морем. Тоннаж 
флоту та прогноз в його поповненні. Світове 
суднобудування. Вузькі місця морського 
судноплавства. 

16 2 2 12 

Тема 2. Тенденції розвитку флоту суден для 
перевезення генеральних вантажів 

10 2  8 

Тема 3. Потреба в суднах для перевезення масових 
вантажів 

10 2  8 

Тема 4. Потреба в пасажирських суднах і поромах. 15 4 1 10 

Тема 5. Фактори, що визначають технічну 
конкурентоздатність цивільних суден. 

9 2  7 

Разом за змістовим модулем 1 60 12 3 45 

Змістовий модуль 2. Визначення технічних характеристик та елементів найбільш 
конкурентоздатних суден та морських плавучих споруд 

Тема 6. Річкові судна та судна змішаного району 
плавання 

6 2  4 
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Тема 7. Суховантажні судна 12 2  10 

Тема 8. Система морських контейнерних перевезень. 
Судна-контейнеровози. 

14 2 2 10 

Тема 9. Накатні судна. Баржовози. Складені судна. 10 2  8 

Тема 10. Судна -газовози. Судна-лісовози. 10 2 2 6 

Тема 11. Судна забезпечення підводно-технічних 
робіт. Плавучі бурові установки і судна. . 
Рибопромислові судна 

14 2 4 8 

Тема 12. Багатокорпусні судна. 14 4 2 8 

Тема 13. Судна на підводних крилах (СПК). Судна на 
повітряній подушці (СПП). Екраноплани. 

10 2 2 6 

Разом за змістовим модулем 2 90 18 12 60 

Усього годин 150 30 15 105 

 

Теми практичних занять 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Обґрунтування вибору архітектурно-конструктивного типу 
судна і проробка елементів загального розташування. 

2 

2 Вибір головних розмірів судна вказаного типу 2 

3 Аналіз розмірів, пропульсивних характеристик, металоємності, 
конструктивних та інших особливостей суден різних типів 

4 

4 Економічні та фінансові аспекти будівництва суден 2 
5 Аналіз технічних характеристик та експлуатаційних 

особливостей пасажирських круїзних суден 
2 

6 Аналіз технічних характеристик та експлуатаційних 
особливостей багатокорпусних суден 

2 

7 Аналіз технічних характеристик та експлуатаційних 
особливостей морських плавучих споруд 

1 

Разом 15 

Самостійна робота 
Розподіл годин самостійної роботи 

№ 
з/п 

Вид роботи Кількість годин 
Норматив Денна форма  

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

заняття. 
15 
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3 Підготовка до поточного 
модульного контролю 

до 30 год. на 1 
захід 

60 

 Разом  105 

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. 

 

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 
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. 
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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  
практичних завдань 

7 завд. × 6 бали = 42 бали 

Поточний  
модульний контроль 

2 МКР × 9 балів = 18 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 

 
 

7. Критерії оцінювання результатів навчання 
 

я 

Денна форма  

Вид роботи Кількість 
балів 

ЗМ 1 Т5 Практичне 
завдання № 1 6 

Т5 Практичне 
завдання № 2 6 

Т5 Практичне 
завдання № 3 6 

Т5 Практичне 
завдання № 4 6 

ПМК МКР 1 9 
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ЗМ 2 

Т9 Практичне 
завдання № 5 6 

Т10 Практичне 
завдання № 6 6 

Т12 Практичне 
завдання № 7 6 

ПМК МКР 2 9 
Підсумковий 

контроль залік  
40 

Сума  100 

8. Засоби навчання 

Плакати (слайди) 
1. Класифікація суден по призначенню. 
2. Класифікація суднових вантажів. 
3. Основні типи УСМВ. 
4. Вплив розміщення вантажу по довжині судна на величину згинаючого моменту. 
5. Пошук оптимального варіанта розставлення перебірок і ступеня завантаження 

трюмів. 
6. Схеми розташування танків ізольованого баласту. 
7. Схематичні поперечні перерізи нафторудовозів, суден типу ОВ і ОВО. 
8. Поперечні перерізи контейнеровоза. 
9. Поздовжній розріз накатного судна. 
10. З’єднувальні вузли баржовозів. 

 

9. Рекомендовані джерела інформації 

Основна література 

1. Логачев С.И. и др. Мировое судостроение: современное состояние и перспективы 
развития / Издание 2-е, дополненное и переработанное. - СПб: Мор Вест, 2009. – 544 с. 
2. High Speed Catamarans and Multihulls: Technology, Performance, and Applications / 
Liang Yun; Alan Bliault; Huan Zong Rong/ Springer, 2019. – 783 p. 
3. Бондаренко О.В., Кротов О.І., Матвєєв Л.П., Прокудін С.О. Особливості 
проектування морських транспортних суден. ч I. – Миколаїв: УДМТУ, 2003. – с. 74;  ч 
II. – Миколаїв: НУК, 2004. – 80 с.  
4. Lamb T. Ship Design and Construction / Society of Naval Architects and Marine Engineers 
(SNAME), 2003. – 1508 р. 
 

Допоміжна література 

5. Желязков Ж.К. Комбинированные суда для перевозки нефти и навалочных грузов. – 
Л.: Судостроение, 1976. – 200 с. 
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6. Мирошниченко И.П., Лимонов Э.Л. Быстроходные грузовые лайнеры. – Л.: 
Судостроение, 1969. – 280 с. 
7. Захаров А.С. Особенности проектирования судов с горизонтальной 
грузообработкой. Учебное пособие. – Л.: ЛКИ, 1980. –  90 с. 
8. Семенов Ю.Н. Составные суда. – Итоги науки и техник. Сер. Судостроение. Т9. – 
М.: ВИНИТИ,1979. – С.52–104. 
9. Каменский Е.В., Терентьев Г.Б. Траулеры и сейнеры. – Л.: Судостроение, 1978. – 216 
с. 
10. Захаров Б.Н. Суда для перевозки лесных грузов. – Л.: Судостроение, 1988. – 208 с. 
11. Зайцев В.В., Карабанов Ю.Н. Суда-газовозы. – Л.: Судостроение, 1990. – 304 с. 
12. Дормидонтов Н.К. и др. Проектирование судов внутреннего плавания. – Л.: 
Судостроение, 1974. – 336 с. 
13. Вицинский В.В., Страхов А.П. Основы проектирования судов внутреннего 
плавания. – Л.: Судостроение, 1970. – 454 с. 
14. Раков А.И. Оптимизация основных характеристик и элементов промысловых судов. 
– Л.: Судостроение, 1978. – 232 с. 
15. Лобанов В.А. Справочник по технике освоения шельфа. – Л.: Судостроение, 1983. 
16. Ваганов А.М. Проектирование скоростных судов. – Л.: Судостроение, 1978. 
17. Колызаев Б.А. Косоруков А.И., Литвиненко В.А. Справочник по проектированию 
судов с динамическими принципами поддержания. – Л.: Судостроение, 1980. – 472 с. 
18. Злобин Г.П., Смичельский С.П. Суда на подводных крыльях и воздушной подушке. 
– Л.: Судостроение, 1976. – 264 с. 
 

8.Інформаційні ресурси в інтернет 

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

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

3. Херсонське ДП завод «Паллада»: http://pallada-doc.com  

4. Херсонська верфь «Smart Maritime Group» https://smart-
maritime.com/ru/enterprises/khersonskiy-sudostroitelnyy-zavod/ 

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