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ВСТУП 

 
Анотація 

Програма підготовки бакалаврату спеціалізації "271.02 Управління судновими 
технічними системами і комплексами" передбачає тісну взаємодію студентів та випускників 
із особливостями роботи суднових енергетичних установок для прийняття обґрунтованих 
рішень по експлуатації її елементів. Тому отримання базованих знань по характерним 
режимам роботи суднових енергетичних установок є вагомою складовою у підготовці 
фахівців. 

Дисципліна "Аварійні режими роботи суднових енергетичних установок" є невід’ємною 
частиною формування спеціальної компетентності у формі здатності приймати та 
реалізовувати обґрунтовані управлінські рішення в рамках прийнятного ризику, 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. Дисципліна розрахована на 
студентів, які отримали базові знання з суднових енергетичних установок і систем, та є 
допоміжною для освоєння спеціалізованих дисциплін, пов'язаних із аналізом роботи суднових 
систем та її окремих елементів. 

Ключові слова: гвинтова характеристика, головний двигун, навантаження, номінальна 
потужність, режим роботи, турбокомпресор.  

 
Abstract 

The bachelor's program of specialization "271.02 Operation of Ship Engineering systems and 
Complexes " provides close interaction of students and graduates with features of work of ship power 
plants for acceptance of the reasonable decisions on operation of its elements. Therefore, obtaining 
basic knowledge on the typical modes of operation of ship power plants is an important component in 
training. 

Discipline "Emergency working conditions of ship power plants" is an integral part of the 
formation of special competence in the form of the ability to make and implement sound management 
decisions within acceptable risk, develop contingency plans and schemes to combat the survival of 
the vessel, as well as take action in case of emergencies according to this plan. The course is 
designed for students who have acquired basic knowledge of ship power plants and systems, and is 
ancillary to the development of specialized disciplines related to the analysis of ship systems and its 
individual elements. 

Key words: propeller performance, main engine, load, rated power, working condition, 
turbocharger. 
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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   * Галузь знань 
 

27 Транспорт 
 

Вибіркова 

Модулів – 1 Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 3-й  3-й 

Електронний адрес РПНД 
на сайті Університету 
 
 

Спеціальність 
271 Річковий та морський 

транспорт 
 

Спеціалізації 
271.02 Управління судновими 

технічними системами і 
комплексами 

 
Освітня програма 

Управління судновими 
технічними системами і 

комплексами 

Семестр 

6-й 6-й 

Лекцій 

Індивідуальне науково-
дослідне завдання  
не передбачено 

30 год. 10 год. 

Практичні, семінарські 

15 год. 4 год. 

Загальна кількість  
годин   150 .  

Лабораторні 

0 год. 0 год. 

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

 
 

Освітній рівень: 
 

перший(бакалаврський) 

Самостійна робота 

105 год. 136 год. 

Індивідуальні завдання: год. 

Вид контролю: залік 

Форма контролю: комбінована 
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2. Мета вивчення навчальної дисципліни 
 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Аварійні режими роботи суднових 
енергетичних установок» є формування у студентів відповідно до освітньо-професійної 
програми таких компетентностей: 

 здатність приймати та реалізовувати обґрунтовані управлінські рішення в рамках 
прийнятного ризику (у відповідності до ОПП ЗК5); 

 здатність працювати в команді, організовувати роботу колективу, планувати та 
управляти часом, у тому числі, в складних і критичних умовах (у відповідності до ОПП ЗК6); 

 здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети (у відповідності до ОПП 
ЗК8); 

 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 
(у відповідності до ОПП ЗФК3); 

 Здатність здійснювати експлуатацію, спостереження, оцінку роботи та безпечне 
обслуговування рухової установки без обмеження її потужності та допоміжних механізмів і 
пов'язаних з ними систем управління та управляти роботою механізмів рухової установки (у 
відповідності до ОПП CК2). 

 Здатність розв’язувати складні непередбачувані задачі та проблеми експлуатації, 
обслуговування та ремонту суднових технічних засобів, систем і конструкцій (у 
відповідності до ОПП CК12). 

 
3. Передумови для вивчення дисципліни 

 
Передумовами для вивчення дисципліни є раніше вивчена дисципліна "Суднові дизельні 

установки й системи та їх експлуатація (частина І)" та такі раніше здобуті результати 
навчання, як: знання правил техніки безпеки та порядку дій у надзвичайних ситуаціях при 
експлуатації головної енергетичної установки та систем управління. Окрім того, з курсу 
«Вища математика» – диференційне та інтегральне обчислення. 

 
4. Очікувані результати навчання 

 
Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів таких  

результатів навчання: 

 знання безпечних та аварійних процедур експлуатації механізмів рухової установки та 
системи управління (у відповідності до ОПП 13); 

 Уміння оцінювати ефективність роботи, виконувати спостереження за станом 
головного двигуна та підтримувати безпеку енергетичної рухової установки та допоміжних 
механізмів в процесі експлуатації (у відповідності до ОПП РН15); 

 Знання пропульсивних характеристик дизелів, парових і газових турбін (у відповідності 
до ОПП РН17); 



7 
 

5. Програма навчальної дисципліни 

 
Модуль 1. Аварійні режими роботи суднових енергетичних установок 
Змістовий модуль 1. Експлуатаційні режими роботи суднових енергетичних установок. 
Тема 1. Визначення та класифікація режимів і характеристик роботи суднових 

енергетичних установок. Усталені режими роботи головних двигунів суднових енергетичних 
установок: на швартовах, при парціальній роботі гребних гвинтів, при буксируванні. [cтор. 
43...621; стор. 5...243; стор. 12…354]. 

Тема 2. Усталені режими роботи головних двигунів суднових енергетичних установок: 
при змінюванні водотоннажності судна, при плаванні на мілководді, з часом експлуатації 
судна, при парціальній роботі в багатомашинних установках. [стор. 24...443; стор. 256...2785; 
стор. 731…7326]. 

Тема 3. Класифікація неусталених режимів роботи суднових енергетичних установок. 
Неусталені режими роботи головних двигунів суднових енергетичних установок: при 
зрушуванні судна з місця, при розгоні судна. [cтор. 170...1762; стор. 46...503; стор. 66...707]. 

Тема 4. Неусталені режими роботи головних двигунів суднових енергетичних установок: 
при реверсуванні судна, при плаванні в штормову погоду, при циркуляції судна. [cтор. 
50...703; стор. 724...7286, 739…7446; 70…837]. 

Змістовий модуль 2. Режими роботи суднових енергетичних установок при аварійних 
ситуаціях. 

Тема 1. Робота головних двигунів суднових енергетичних установок при відключенні 
циліндрів. [cтор. 88...991; стор. 71...773; стор. 732...7346]. 

Тема 2. Робота головних двигунів суднових енергетичних установок з демонтованими 
деталями кривошипно-шатунного механізму. [ cтор. 734...7356; стор. 77...783]. 

Тема 3. Робота головних чотиритактних двигунів суднових енергетичних установок при 
виході із ладу турбокомпресора. [cтор. 78...813; стор. 735...7396]. 

Тема 4. Робота головних двотактних двигунів суднових енергетичних установок при 
виході із ладу турбокомпресора. [cтор. 200...2062]. 



Тематичний план навчальної дисципліни 

 
Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

ус
ьо

го
 у тому числі 

ус
ьо

го
 у тому числі 

лек пр лаб с.р. лек пр лаб с.р. 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 
Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Експлуатаційні режими роботи суднових енергетичних установок 
Тема 1. Визначення та класифікація режимів 
і характеристик роботи суднових 
енергетичних установок. Усталені режими 
роботи головних двигунів суднових 
енергетичних установок: на швартовах, при 
парціальній роботі гребних гвинтів, при 
буксируванні 

19 2 2 - 15 19 1 0,5 - 17,5 

Тема 2. Усталені режими роботи головних 
двигунів суднових енергетичних установок: 
при змінюванні водотоннажності судна, при 
плаванні на мілководді, з часом експлуатації 
судна, при парціальній роботі в 
багатомашинних установках. 

19 4 2 - 13 19 1 0,5 - 17,5 

Тема 3. Класифікація неусталених режимів 
роботи суднових енергетичних установок. 
Неусталені режими роботи головних 
двигунів суднових енергетичних установок: 
при зрушуванні судна з місця, при розгоні 
судна. 

18 4 1 - 13 18 1 0,5 - 16,5 

Тема 4. Неусталені режими роботи головних 
двигунів суднових енергетичних установок: 
при реверсуванні судна, при плаванні в 
штормову погоду, при циркуляції судна. 

19 4 2 - 13 19 1 0,5 - 17,5 

Разом за змістовим модулем 1 75 14 7 - 54 75 4 2 - 69 
Змістовий модуль 2. Режими роботи суднових енергетичних установок при аварійних ситуаціях. 

Тема 5. Робота головних двигунів суднових 
енергетичних установок при відключенні 
циліндрів. 

19 4 2 - 13 19 1,5 0,5 - 17 

Тема 6. Робота головних двигунів суднових 
енергетичних установок з демонтованими 
деталями кривошипно-шатунного механізму. 

19 4 2 - 13 19 1,5 0,5 - 17 

Тема 7. Робота головних чотиритактних 
двигунів суднових енергетичних установок 
при виході із ладу турбокомпресора. 

18 4 2  - 12 18 1,5 0,5 - 16 

Тема 8. Робота головних двотактних 
двигунів суднових енергетичних установок 
при виході із ладу турбокомпресора. 

19 4 2  - 13 19 1,5 0,5 - 17 

Разом за змістовим модулем 2 75 16 8 - 51 75 6 2 - 67 
Усього годин 150 30 15 - 105 150 10 4 - 136 

 
Разом за курсом 150 30 15 - 105 150 10 4 - 136 

 



Теми практичних занять 

 
№ 
з/п 

Назва теми 

Кількість 
годин 

Денна 
форма  

Заочна 
форма  

1 Ознайомлення з методиками розрахунків режимів роботи 
енергетичних установок 

1 0,5 

2 Вибір оптимального режиму роботи головних двигунів та 
гвинта регульованого кроку при заданій швидкості судна 

2 0,5 

3 Особливості розрахунку параметрів двигуна на режимі 
навантажувальної характеристики 

2 0,5 

4 Особливості розрахунку параметрів двигуна на режимі 
гвинтової характеристики 

2 0,5 

5 Особливості розрахунку аварійного режиму роботи 
головних двигунів суднових енергетичних установок при 
відключенні циліндрів 

2 0,5 

6 Особливості розрахунку аварійного режиму роботи 
головних двигунів суднових енергетичних установок з 
демонтованими деталями кривошипно-шатунного механізму 

2 0,5 

7 Особливості розрахунку аварійного режиму робота головних 
чотиритактних двигунів суднових енергетичних установок 
при виході із ладу турбокомпресора 

2 0,5 

8 Особливості розрахунку аварійного режиму роботи 
головних двотактних двигунів суднових енергетичних 
установок при виході із ладу турбокомпресора 

2 0,5 

 Разом 15 4 

 

Самостійна робота 

Самостійна робота передбачає підготовку до лекційних та практичних занять; 
самостійне поглиблення знання за темами дисципліни; виконання двох розрахункових робіт; 
підготовку до двох поточних модульних контролів. 

 
 

№ 
з/п 

Вид роботи 

Кількість 
годин 

Денна 
форма  

Заочна 
форма  

1. 

Підготовка до лекції за темою «Визначення та класифікація 
режимів і характеристик роботи суднових енергетичних 
установок. Усталені режими роботи головних двигунів 
суднових енергетичних установок: на швартовах, при 
парціальній роботі гребних гвинтів, при буксируванні» 

1 0,5 
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2. 

Підготовка до лекції за темою «Усталені режими роботи 
головних двигунів суднових енергетичних установок: при 
змінюванні водотоннажності судна, при плаванні на 
мілководді, з часом експлуатації судна, при парціальній 
роботі в багатомашинних установках» 

2 0,5 

3. 

Підготовка до лекції за темою «Класифікація неусталених 
режимів роботи суднових енергетичних установок. 
Неусталені режими роботи головних двигунів суднових 
енергетичних установок: при зрушуванні судна з місця, при 
розгоні судна» 

2 0,5 

4. 

Підготовка до лекції за темою «Неусталені режими роботи 
головних двигунів суднових енергетичних установок: при 
реверсуванні судна, при плаванні в штормову погоду, при 
циркуляції судна» 

2 0,5 

5. 
Підготовка до лекції за темою «Робота головних двигунів 
суднових енергетичних установок при відключенні 
циліндрів» 

2 0,75 

6. 
Підготовка до лекції за темою «Робота головних двигунів 
суднових енергетичних установок з демонтованими деталями 
кривошипно-шатунного механізму» 

2 0,75 

7. 
Підготовка до лекції за темою «Робота головних 
чотиритактних двигунів суднових енергетичних установок 
при виході із ладу турбокомпресора» 

2 0,75 

8. 
Підготовка до лекції за темою «Робота головних двотактних 
двигунів суднових енергетичних установок при виході із ладу 
турбокомпресора» 

2 0,75 

9. 
Підготовка до практичного заняття: Вибір оптимального 
режиму роботи головних двигунів та гвинта регульованого 
кроку при заданій швидкості судна 

2 0,5 

10. 
Підготовка до практичного заняття: Особливості розрахунку 
параметрів двигуна на режимі навантажувальної 
характеристики. 

2 0,5 

11. 
Підготовка до практичного заняття: Особливості розрахунку 
параметрів двигуна на режимі гвинтової характеристики 

1 0,5 

12. 
Підготовка до практичного заняття:  Особливості розрахунку 
аварійного режиму роботи головних двигунів суднових 
енергетичних установок при відключенні циліндрів 

2 0,5 

13. 

Підготовка до практичного заняття: Особливості розрахунку 
аварійного режиму роботи головних двигунів суднових 
енергетичних установок з демонтованими деталями 
кривошипно-шатунного механізму 

2 0,5 

14. 

Підготовка до практичного заняття: Особливості розрахунку 
аварійного режиму робота головних чотиритактних двигунів 
суднових енергетичних установок при виході із ладу 
турбокомпресора 

2 0,5 
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15. 

Підготовка до практичного заняття: Особливості розрахунку 
аварійного режиму роботи головних двотактних двигунів 
суднових енергетичних установок при виході із ладу 
турбокомпресора 

2 0,5 

16. 
Підготовка до поточного модульного контролю 
«Експлуатаційні режими роботи суднових енергетичних 
установок» 

25 35 

17. 
Підготовка до поточного модульного контролю «Режими 
роботи суднових енергетичних установок при аварійних 
ситуаціях» 

20 32 

18. 
Виконання розрахункової роботи: «Розрахунок 
експлуатаційних режими роботи суднових енергетичних 
установок» 

15 30 

19. 
Виконання розрахункової роботи: «Розрахунок аварійних 
режимів роботи суднових енергетичних установок» 

15 30 

 Разом 105 136 

 
6. Методи навчання, засоби діагностики результатів навчання  

та методи їх демонстрування 

 

Методи навчання: 

- робота з літературою; 

- лекції; 

- репродуктивні бесіди; 

- практичні роботи. 

Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання є: 
- усні відповіді; 
- виконання практичних завданнь; 
- стандартизовані тести; 
- розрахункові роботи. 
 

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. У 

кожного компонента своя частка в загальній системі оцінок. У проміжних оцінках студент 
може набрати до 100 балів. Підсумкова оцінка навчального курсу є сумою проміжних 
оцінок.  

Поточний контроль передбачає оцінювання теоретичної підготовки здобувачів вищої 
освіти із зазначеної теми та набутих практичних навичок під час виконання завдань 
практичних робіт. 

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 
 

Критерії оцінювання виконання розрахункових робіт 
Розрахункові 

роботи 
Критерії оцінювання 

20 
Робота виконана у встановлений термін. Студент самостійно визначає тип 
задачі і раціонально розв’язує її. Може розв’язувати комбіновані задачі. 
Звіт відповідає встановленим вимогам. 

15 
Робота виконана самостійно з порушенням встановлених термінів. 
Студент самостійно визначає тип задачі і раціонально розв’язує її. Може 
розв’язувати комбіновані задачі. Звіт відповідає встановленим вимогам. 

10 
Робота виконана з порушенням встановлених термінів. Студент наводить 
потрібні формули. Розв’язує задачу користуючись алгоритмом. Складений 
звіт містить неточності у висновках та помилки 

5 
Студент складає скорочену умову задачі, робить обчислення лише за 
готовою формулою. 

0 Студент не розв’язує задачі. 
 Максимальна оцінка студента за даний компонент програми 40 балів (2 

роботи по 20 балів). 
 

Критерії оцінювання поточного модульного контролю у формі тестування 
 

Правильних 
відповідей 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Бал 30 27 24 21 18 15 12 9 6 3 

 
У відповідності до програми передбачено 2 поточних модульних контролі, таким чином 

максимальна оцінка за даний компонент програми 60 балів. Кожний тест передбачає 10 
тестових запитань.  

 
8. Критерії оцінювання результатів навчання  

 

 

Денна форма Заочна форма 

Вид роботи 
Кількість 

балів 
Вид роботи 

Кількість 
балів 

ЗМ 1 
Т1-Т4 Розрахункова робота №1 20 Розрахункова робота №1 20 

ПМК Тестування за темами ЗМ1 30 Тестування за темами ЗМ1 30 

ЗМ 2 
Т5-Т8 Розрахункова робота №2 20 Розрахункова робота №2 20 

ПМК Тестування за темами ЗМ2 30 Тестування за темами ЗМ2 30 

Сума  100  100 
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Шкала оцінювання 

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 
Оцінка ECTS 

Оцінка за національною 
шкалою 

90-100 А відмінно 
82-89 В 

добре 
74-81 С 
64-73 D 

задовільно  
60-63 Е 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

 

9. Засоби навчання 

 
1. Опорний конспект лекцій з дисципліни в електронному варіанті. 
2. Методичні вказівки та завдання до виконання практичних робіт з дисципліни в 

електронному варіанті. 

 

10. Рекомендовані джерела інформації 

 
Основна література 

1. Захаров, Г. В. Техническая эксплуатация судовых дизельных установок [Текст] : учеб. 
/ Г. В. Захаров. – М. :Транс Лит, 2009. – 256 с. 

2. Камкин, С. В. Эксплуатация судовых дизелей [Текст] : учеб.для вузов / С. В. Камкин, 
И. В. Возницкий, В. П. Шмелев. – М. : Транспорт, 1990. – 344 с. 

3. Наливайко, В. С. Режими роботи суднових ДВЗ [Текст] : Навч. Посібник / В. С. 
Наливайко, С. Г. Ткаченко. – Миколаїв : Вид-во НУК, 2015. – 100 с. 

4. Патрахальцев, Н. Н. Характеристики двигателей внутреннего сгорания [Текст] : учеб. 
пособие/ Н. Н. Патрахальцев. – М. :РУДН, 2012. – 153 с. 

5. Пахомов, Ю. А. Судовые энергетические установки с двигателями внутреннего 
сгорания [Текст] : учеб. / Ю. А. Пахомов. – М. :Транс Лит, 2008. – 528 с. 

6. Судновий механік [Текст]: Довідник / Авт. кол.: За ред А. А. Фока. – У 3-х т. – Т. 1. – 
Одеса.: Фенікс, 2008. – 1036 с. 

7. Судовые энергетические установки.Судовые дизельные энергетические установки 
[Текст]: учеб. / В. К. Румб, Г. В. Яковлев, Г. И. Шаров и др. – СПб. :СПбГМТУ, 2007. 
– 622 с. 
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Допоміжна література 
1. Большаков, В. Ф. Эксплуатация судовых среднеоборотных дизелей [Текст] / В. Ф. 

Большаков. Ю. А. Фомин, В. И. Павленко. – М. : Транспорт, 1983. – 160 с. 
2. Возницкий, И. В. Судовые двигатели внутреннего сгорания [Текст] / И. В. Возницкий. 

– М. :Моркнига, 2008. – Т. 1. – 282 с. 
3. Дьяченко, В. Г. Теория двигателей внутреннего сгорания [Текст] : учеб. / В. Г. 

Дьяченко : [пер. с укр.].– Харьков : ХНАДУ, 2009. – 500 с. 
4. Наливайко, В. С. Суднові двигуни внутрішнього згоряння [Текст] : підруч. / В. С. 

Наливайко, Б. Г. Тимошевський, С. Г. Ткаченко. – Миколаїв : Вид-во Торубара В.В., 
2015. – 332 с. 

5. Сенков, Г. И. Судовые энергетические установки, их эксплуатация и ремонт [Текст] : 
учеб. / Г. И. Сенков – [2-е изд., перераб. и доп.]. – Л. : Судостроение, 1986. – 323 с. 

6. Судовые двигатели внутреннего сгорания[Текст]: учеб. / Ю.Я.Фомин, А.И.Горбань, В. 
В. Добровольский [и др.]. – Л.: Судостроение, 1989. – 344 с. 
 

 
Інформаційні ресурси в інтернет 

1. Науковий журнал «Науковий вісник Херсонської державної морської академії». 
Херсонська державна морська академія. [Режим доступу http://kma.ks.ua/ua/nauchnaya-
rabota/nauchnye-izdaniya]. 

2. Науково-технічний збірник «Суднові енергетичні установки». Національний 
університет «Одеська морська академія». [Режим доступу 
http://old.onma.edu.ua/index.php?nauka-seu_ua#rules]. 

3. Науково-технічний журнал «Двигуни внутрішнього згоряння». Національний 
технічний університет “Харківський політехнічний інститут” [Режим доступу 
http://web.kpi.kharkov.ua/dvs/golovna/]. 
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