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ВСТУП 

Анотація 

Програма дисципліни «Управління технічною експлуатацією флоту» має 

на меті сформувати у студентів систематизовані знання щодо системи, процесів 

та організаційних основ управління технічною експлуатацією флоту. Даний 

курс передбачає вивчення питань управління процесами технічної експлуатації 

флоту: технічним використанням, обслуговуванням і ремонтом; 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 такі дисципліни як 

міжнародні конвенції та повноваження міжнародної асоціації класифікаційних 

товариств, безпека життєдіяльності та охоронні заходи на судні, безпечне 

управління судновими технічними системами і комплексами та менеджмент 

машинної команди. Курс «Управління технічною експлуатацією флоту» 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: технічна експлуатація, судноремонт, технічне 

використання, експлуатаційно-ремонтні цикли, технічний нагляд за суднами.  

 

Annotation 

The program of the discipline "Fleet Maintenance Management" aims to form 

in students a systematic knowledge of the system, processes and organizational 

foundations of marine fleet maintenance management. This course involves the study 

of management of fleet maintenance: technical use, maintenance and repair; 

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 Code. 

The course is designed for students who have studied such disciplines as 

International Conventions and Authorities of International Association of 

Classification Societies, Vital Safety Activity and Secure Actions Aboard, Safe 

Handling of Ship Power Plants and Engine Crew Management. The course "Fleet 

Maintenance Management" 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: technical operation, ship-repairing, technical use, operation-repair 

cycle, technical supervision of ships. 
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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 – 3 

Галузь знань 

 

27 – Транспорт 

 

 

 

Вибіркова 

Модулів – 1 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 – нема 

30 год. 10 год.  

Практичні, семінарські 

15 год. 6 год. 

Загальна кількість 

годин – 90 

Лабораторні 

– – 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 3; 

 

самостійної роботи 

студента – 3. 

Освітній рівень: 

перший (бакалаврський) 

 

Самостійна робота 

45 год. 74 год. 

Індивідуальні завдання: 

– год. 

Вид контролю: залік 

Форма контролю: 

тестування 
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2. Мета вивчення навчальної дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Управління технічною 

експлуатацією флоту» є посилення у студентів відповідно до стандартів вищої 

освіти таких компетентностей: 

ЗК1. Здатність планувати та управляти часом. 

ЗК5. Здатність приймати та реалізовувати обґрунтовані управлінські 

рішення в рамках прийнятного ризику. 

ЗК6. Здатність працювати в команді, організовувати роботу колективу, у 

тому числі, в складних і критичних умовах. 

ЗК8. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. 

ЗК10. Здатність працювати автономно. 

ЗФК3. Здатність розробляти плани дій під час аварійних ситуацій та схем 

з боротьби за живучість судна, а також здійснювати дії у випадку аварійних 

ситуацій згідно з цим планом. 

ЗФК7. Здатність до проведення навчальних занять та тренінгів на борту 

судна. 

 

3. Передумови для вивчення дисципліни 

Передумовами для вивчення даної дисципліни є дисципліни: Міжнародні 

конвенції та повноваження Міжнародної асоціації класифікаційних товариств, 

Безпека життєдіяльності та охоронні заходи на судні, Безпечне управління 

судновими технічними системами і комплексами та менеджмент машинної 

команди. 

 

4. Очікувані результати навчання 

Вивчення навчальної дисципліни надає студентам такі можливості та 

переваги: 

1. Знати принципи управління ресурсами машинного відділення та вміти 

їх використовувати у повсякденних і непередбачуваних умовах. 

2. Знати системи, процеси та організаційні основ управління технічною 

експлуатацією флоту, включаючи планування і проведення ремонту та 

технічного обслуговування. 

3. Уміти організувати та координувати процеси з технічного 

використання в рамках несення вахти, планувати технічне обслуговуванні та 

ремонт з урахуванням вимог міжнародних конвенцій і класифікаційних 

товариств.   
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5. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Система та процеси технічної експлуатації  

суден і суднового обладнання 

Тема 1. Зміст і характеристики технічної експлуатації флоту. 

Лекція 1. Місце дисципліни у підготовці суднового механіка. Задачі та зміст 

УТЕФ. Вимоги та принципи національних та міжнародних 

нормативних документів щодо здійснення безпечної морської 

інженерної практики. 

Література: [1, c. 5-8; 3, c. 13-29; 4, c. 5-12]. 

Лекція 2. Показники технічної експлуатації. Дотримання вимог нормативних 

документів відносно безпеки людського життя на морі та охорони 

морського навколишнього середовища при УТЕФ.   

Література: [1, c. 8-12; 3, c. 40-45; 4, c. 12-19]. 

Лекція 3. Процеси технічного використання, обслуговування та ремонту. 

Використання палив, мастильних і технічної води з урахуванням їх 

технології, фізичних та хімічних властивостей. 

Література: [1, c. 13-17; 2, c. 122-126; 3, c. 47-53; 5, c. 9-29]. 

Лекція 4. Контроль технічного стану суден і суднового обладнання. Задачі та 

основні методи технічного діагностування. 

Література: [1, c. 18-24; 3, c. 61-68; 4, c. 43-57; 5, c. 9-29]. 

Тема 2. Технічне обслуговування та ремонт суден. 

Лекція 5. Процеси змінення технічного стану. Методи, види та схеми 

технічного обслуговування суднової техніки. Заходи  безпеки при 

проведенні ремонту та технічного обслуговування. 

Література: [1, c. 31-42; 3, c. 68-78; 4, c. 57-61]. 

Лекція 6. Види ремонту суден. Експлуатаційно-ремонтні цикли. Визначення 

періодичності проведення ремонтів. 

Література: [1, c. 42-58; 3, c. 96-103; 4, c. 61-67]. 

Лекція 7. Показники експлуатаційних циклів суден і судного обладнання. 

Методи технічного обслуговування: регламентний, за станом, за 

відмовами, комбінований. 

Література: [1, c. 58-64; 3, c. 78-88, 103-127]. 
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Змістовий модуль 2. Основні принципи організації управління технічною 

експлуатацією флоту 

Тема 3. Теоретичні та організаційні положення управління технічним 

використанням флоту. 

Лекція 8. Організація та функції відповідальних за технічною експлуатацію на 

суднах. Організація вахтового і технічного обслуговування. Суднова 

документація з технічної експлуатації. Вимоги міжнародних 

конвенцій до суднових рятувальних засобів. 

Література: [1, c. 24-30; 2, c. 16-26; 3, c. 174-183; 4, c. 27-34]. 

Лекція 9. Наглядова діяльність класифікаційних товариств. Огляд суден 

представниками класифікаційних товариств. Функції судноплавних 

компаній за здійсненням технічного нагляду за суднами. 

Література: [1, c. 65-70; 3, c. 157-173; 4, c. 34-43]. 

Лекція 10. Планування технічної експлуатації. Забезпечення судна паливами та 

мастильними матеріалами. Планування ремонту суден, технічного 

обслуговування та матеріально-технічного забезпечення. 

Література: [3, c. 205-216; 4, c. 19-27]. 

Лекція 11. Управління технічним використанням. Підготовка судна до рейсу. 

Основні вимоги до технічного використання суднових технічних 

засобів. 

Література: [2, c. 26-29; 3, c. 183-198]. 

Тема 4. Управління технічним обслуговуванням та ремонтом флоту. 

Лекція 12. Планування та керівництво безпечним і ефективним проведенням 

технічного обслуговування та ремонту суден і суднових технічних 

засобів. Вимоги конвенцій та класифікаційних товариство до цих 

процесів. 

Література: [1, c. 70-81; 3, c. 216-225]. 

Лекція 13. Параметри технічного стану, що визначають необхідність технічного 

обслуговування. Використання результатів технічного 

обслуговування у процесі огляду суден.  

Література: [3, c. 225-245]. 

Лекція 14. Підготовка суден к ремонту. Індустріальні методи судноремонту. 

Розподіл обов’язків між замовником і судноремонтним 

підприємством. Прийомка суден з ремонту. 

Література: [3, c. 259-282; 4, c. 67-75]. 

Лекція 15. Основні шляхи підвищення ефективності технічної експлуатації 

флоту 

Література: [3, c. 307-319; 4, c. 75-81]. 
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Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма заочна форма* 

усього л пр. с.р. усього л пр. с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Змістовий модуль 1. Система та процеси технічної експлуатації  

суден і суднового обладнання 

Тема 1. Зміст і характеристики технічної експлуатації флоту. 23 8 5 10 23 3 2 18 

Тема 2. Технічне обслуговування та ремонт суден. 22 6 3 13 22 2 1 19 

Разом за змістовим модулем 1 45 14 8 23 45 5 3 37 

Змістовий модуль 2. Основні принципи організації управління технічною експлуатацією флоту 

Тема 3. Теоретичні та організаційні положення управління технічним 

використанням флоту. 

22 8 4 10 22 2 2 18 

Тема 4. Управління технічним обслуговуванням та ремонтом флоту. 23 8 3 12 23 3 1 19 

Разом за змістовим модулем 2 45 16 7 22 45 5 3 37 

Усього годин 90 30 15 45 90 10 6 74 

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 Визначення середньорічної трудомісткості 

технічного обслуговування для транспортних суден  
2 1 

2 Визначення експлуатаційних витрат на паливо-

мастильні матеріали. Заходи щодо зниження витрат 

на паливо 

3 1 

3 Ознайомлення з методикою розробки схем 

технічного обслуговування та ремонту  
3 1 

4 Суднова документація первинного обліку з 

технічної експлуатації 
3 1 

5 Базові принципи написання і приклади ремонтних 

відомостей 
2 1 

6 Інформаційні системи з технічної експлуатації, що 

використовуються в судноплавних компаніях 
2 1 

 Разом 15 6 

 

Самостійна робота 

Розподіл годин самостійної роботи 

№ 

з/п 

Вид роботи Кількість годин 

денна форма заочна форма 

1 Підготовка до лекційних занять 8 20 

2 Підготовка до практичних занять  12 12 

3 Виконання контрольних робіт – 25 

4 Підготовка до поточного модульного контролю 10 – 

5 Підготовка до заліку 15 15 

Разом 45 74 

 

6. Засоби діагностики результатів навчання та методи їх демонстрування 

• виконання практичних завдань; 

• контрольні роботи; 

• стандартизовані тести. 

 

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 заліку. 

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

Право здавати заключний залік дається студенту, якій з урахуванням 
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максимальних балів проміжних оцінок і заключного заліку набирає не менше 

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

оцінки заліку.  

Поточний контроль проводиться на кожному аудиторному занятті та за 

результатами виконання завдань самостійної роботи. Він передбачає 

оцінювання теоретично та практичної підготовки здобувачів вищої освіти із 

зазначеної теми (у тому числі, самостійно опрацьованого матеріалу) під час 

усного опитування або виконання письмових завдань на аудиторних заняттях. 

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 

Практичні завдання 

Бал Критерії оцінювання 

5 
Завдання виконано самостійно у встановлений термін в повному обсязі. 

Помилки відсутні.  

4 
Завдання виконано самостійно у встановлений термін в повному обсязі. 

Наявні 1-2 незначних помилки. 

3 
Завдання виконано самостійно в повному обсязі, але з порушенням 

встановлених термінів. Наявні 2-3 незначних помилки. 

2 
Завдання виконано в повному обсязі з порушенням встановлених 

термінів. Наявні 5-6 помилок. 

1 
Завдання виконано з порушенням встановлених термінів не повному 

обсязі 

0 Завдання не виконувалося 

Поточний модульний контроль у формі тестування 

Правильних 

відповідей, % 

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 

Бал 15 14 12 11 9 8 6 5 3 2 

 

Форма контролю 
Максимальна кількість балів 

Денна форма Заочна форма 

Виконання та захист 

практичних робіт 
6 роб.  5 балів = 30 балів 6 роб.  5 балів = 30 балів 

Поточний  

модульний контроль 
2МКР  15 балів = 30 балів – 

Виконання  

контрольних робіт 

– 1 роб.  30 балів = 30 балів 

Всього 60 60 
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Контрольна робота (для заочної форми) 

Бал Критерії оцінювання 

30 

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. 

25 

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. 

20 

Робота виконана з порушенням встановлених термінів. Матеріал 

викладено у правильній послідовності, але недостатньо повно. 

Використані рекомендовані джерела інформації. Висновки 

сформульовані формально. В оформлені роботи є деякі відхилення від 

вимог до технічної документації. Під час захисту роботи студент в 

цілому орієнтується в матеріалах, у відповідях є невеликі помилки та 

неточності. 

15 

Робота виконана з порушенням встановлених термінів. Матеріал 

викладено у правильній послідовності, але недостатньо повно. 

Недостатньо використані рекомендовані джерела інформації. Висновки 

сформульовані некоректно або відсутні. В оформлені роботи є 

порушення вимог до технічної документації. Під час захисту роботи 

студент в цілому орієнтується в матеріалах, у відповідях є помилки. 

10 

Робота виконана з порушенням встановлених термінів. Матеріал 

викладено безсистемно, висновки відсутні. Робота оформлена 

неохайно, з порушенням вимог до технічної документації. Під час 

захисту роботи студент слабо орієнтується в матеріалах, у відповідях є 

помилки.  

5 

Робота виконана з порушенням встановлених термінів. Матеріал 

викладено не в повному обсязі, висновки відсутні. Робота оформлена 

неохайно, з порушенням вимог до технічної документації. Під час 

захисту роботи студент слабо орієнтується в матеріалах, у відповідях 

суттєві  помилки. 

0 Роботу не виконано 

Підсумковий контроль у формі тестування 

Підсумковий контроль складається з тестування (40 тестових завдань). 

Тестування 

Правильних 

відповідей, % 

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 

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

№№ змістового 

модуля і теми 

Денна форма  Заочна форма  

Вид роботи 
Кількість 

балів 
Вид роботи 

Кількість 

балів 

ЗМ1 Т1 Практичне 

завдання № 1 
5 

Практичне 

завдання № 1 

5 

Практичне 

завдання № 2 
5 

Практичне 

завдання № 2 

5 

Т2 Практичне 

завдання № 3 
5 

Практичне 

завдання № 3 

5 

ПМК Тест № 1 15 – – 

ЗМ2 Т3 Практичне 

завдання № 4 
5 

Практичне 

завдання № 4 
5 

Практичне 

завдання № 5 
5 

Практичне 

завдання № 5 
5 

Т4 Практичне 

завдання № 6 
5 

Практичне 

завдання № 6 
5 

ПМК Тест № 2 15 – – 

– – – Контрольна 

робота 
30 

Підсумковий 

контроль 
Залік 40 Залік 40 

Сума  100 Сума 100 

 

9. Засоби навчання 

1. Проекційна апаратура (проектори та екрани).  

2. Ноутбуки для відтворення аудіо- та відеофайлів. 

3. Плакати в спеціалізованих лабораторіях кафедри ЕСЕУ та ТЕ. 

 

10. Рекомендовані джерела інформації 

Основна література 

1. Зяблов, О. К. Основы технической эксплуатации флота и судоремонт 

[Текст]: конспект лекций / О.К. Зяблов. – Н. Новгород: Изд-во ФБОУ ВПО 

«ВГАВТ», 2013. – 82 с.  

2. Логишев, И.В. Конспект лекция по дисциплине «Эксплуатация 

судовых энергетических установок и безопасное несение вахты» [Текст] / И. В. 

Логишев. – Одесса: Одессакая национальная морская академия, 2004. – 130 с. 

3. Никитин, А.М. Управление технической эксплуатацией судов [Текст]: 

учебник / А.М. Никитин. – СПб: Издательство Политехнического университета, 

2006. – 360 с. 



14 
 

4. Пальчик, К.Б. Управление технической эксплуатацией флота [Текст]: 

учебное пособие / К. Б. Пальчик, С. В. Марков. – Новороссийск: МГА им. адм. 

Ф.Ф. Ушакова, 2008. – 81 с.  

5. Правила технической эксплуатации морских и речных судов [Текст]: 

нормативные документы морского транспорта Украины. – Одесса: Юж 

НИИМФ, 1997. – 581 с. 

 

Допоміжна література 

6. Белякин, О.К. Технология судоремонта [Текст]: учебник / О. К. 

Белякин. – М.: Транспорт, 1983. – 264 с. 

7. Возницкий, И.В. Практика использования морских топлив на судах 

[Текст] / И. В. Возницкий. – СПб.: КСИ, 2006. – 124 с. 

8. Камкин, С.В. Эксплуатация судовых дизельных энергетических 

установок [Текст]: учебник / С. В. Камкин, И. В. Возницкий, В. Ф. Большаков. – 

М.: Транспорт, 1996. – 432 с. 

9. Криман, И.Д. Организация и технология судоремонта [Текст]: 

учебник / И. Д. Криман, В. П. Фоменко. – М.: Транспорт, 1980. – 200 с. 

10. Руководство по освидетельствованию морских судов в эксплуатации 

(РОМСЭ – 2009) Бюллетень изменений и дополнений № 1. [Текст]. – К.: Регістр 

судноплавства України, 2010. – 89 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/  

 

 

 

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/

