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ВСТУП 

 

                                            Анотація 

 

 В дисципліні «Комп'ютерні системи управління суднових енергетичних 

установок» розглядається комплекс питань, пов’язаних з розробкою, проекту-

ванням та провадженням на суднах сучасних інформаційних технологій для 

забезпечення надійної експлуатації СЕУ, поточного моніторингу експлуата-

ційних параметрів  обладнання СЕУ, діагностування технічного стану судно-

вого обладнання.  

Особливістю цього курсу є постійне оновлення учбових матеріалів, що 

використовуються підчас викладання. Це пов’язане з тим, що курс базується 

на технічній інформації яка постійно поновлюються на сайтах фірм виробни-

ків обладнання суднових енергетичних установок та відповідного програмно-

го забезпечення. Крім того в учбовому процесі розглядаються приклади прак-

тичної експлуатації СЕУ, результати роботи систем моніторингу та діагнос-

тики стану суднового обладнання, аналізуються нештатні ситуації та випадки 

відказів обладнання СЕУ.  

 Дисципліна «Теоретичні основи технічної діагностики суднових енер-

гетичних установок»  відноситься до циклу вибіркових дисциплін.  

 

Ключові слова: системи управління, суднові енергетичні установки, експлу-

атація, надійність, діагностика, моніторинг, комп’ютерні системи. 

 

Abstract 

 

In the study course "Computer control systems of ship power plants" a set of 

issues related to the use of modern information technology to ensure reliable 

operation and diagnosis of elements of ship power plants during operation. 

A feature of this course is the constant updating of educational materials 

used during teaching. This is due to the fact that the course is based on technical 

information that is constantly updated on the websites of manufacturers of 

equipment for marine power plants and related software.  

In addition, the educational process considers examples of practical 

operation of the SEU, analyzes cases of failures, the results of the monitoring and 

diagnostics of ship equipment. 

 

Keywords: control systems, ship power plants, operation, reliability, diagnostics, 

monitoring, computer systems. 
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1. Опис навчальної дисципліни 

 

 

 

 

 

2. МЕТА вивчення навчальної дисципліни 

 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Комп'ютерні системи управ-

ління суднових енергетичних установок» є формування у студентів, відпо-

відно до освітньої програми, таких компетентностей: 

ІК01. Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері суднобудуван-

ня або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здій-

снення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. 

ІК02. Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми, у галузі суднового 

енергетичного машинобудування що передбачає виконання конструкторсь-

ких, проектних робіт, організацію виробництва обладнання з використанням 

сучасних технологій та виконання монтажних, пускових  та налагоджуваль-

них робіт, організацію експлуатації обладнання, проведення досліджень та 

здійснення інновацій. 

Найменування 

показників 

Галузь знань, спеціальність 

(освітньо-професійна  

програма), освітній рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 
заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів           – 5 
13 "МЕХАНІЧНА 

ІНЖЕНЕРІЯ" 

Вибіркова 

Модулів                            – 3 Рік підготовки 

Змістовних модулів        – 3 5– й 5 – й 

Електронний адрес РПНД 

на сайті Університету 
135  «СУДНОБУДУВАННЯ» 

 

 

Освітня програма 

 

«СУДНОВІ  ЕНЕРГЕТИЧНІ  

УСТАНОВКИ  ТА УСТАТ-

КУВАННЯ» 

Семестр 

Загальна кількість 

годин 150 

10 – й 10 – й 

Лекцій 

15  год. год. 

Практичні, семінарські 

30  год. год. 

Лабораторні 

– год. – год. 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 3; 

самостійної роботи 

студента – 7; 

Освітній рівень: 

другий (магістерський) 

 

Самостійна робота 

  105   год. 135  год. 

  Залік 

  Форма контролю: усна  
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СК11. Здатність продемонструвати всебічні знання в галузі суднового енерге-

тичного машинобудування та перспективи її розвитку. 

СК12.  Здатність застосовувати свої знання і розуміння для визначення, фор-

мулювання і вирішення складних інженерних завдань з використанням спеці-

альних і загальновживаних методів механічної інженерії. 

СК13. Здатність до систематичного вивчення та аналізу науково-технічної 

інформації, вітчизняного і закордонного досвіду з досягнень в галузі судново-

го енергетичного машинобудування.  

ПРН14. Здатність використовувати сучасний інструментарій (створення, ви-

бір і застосування відповідних технологій, ресурсів і інженерних методик, 

включаючи прогнозування й моделювання) для проведення комплексної ін-

женерної діяльності за спеціальністю  

 

 

 

 

3. Передумови для вивчення дисципліни. 

Передумовами для вивчення курсу є викладання студентам дисциплін:  

1. Теплотехнічні вимірювання та прилади. 

2. Технічна термодинаміка. 

3. Суднові двигуни внутрішнього згоряння. 

4. Суднові турбінні агрегати. 

5. Суднові котли та атомні реактори. 

6. Суднові енергетичні установки. 

7. Автоматизація суднових енергетичних установок. 

8. Технічна експлуатація суднових енергетичних установок. 

9. Теорія і побудова суден. 

10.  Англійська мова за професійним призначенням.  
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4. Очікувані результати навчання 
 

Вивчення наявної дисципліни передбачає формування та розвиток у сту-

дентів таких результатів навчання: 

 ПРН1. Застосовувати прогресивні методи і технології, модифікувати іс-

нуючі та розробляти нові методи та/або завдання, здійснювати заходи для 

ефективного та безпечного виконання професійних завдань. 

 ПРН5. Знаходити оптимальні рішення при проектуванні, конструюванні, 

виробництві, ремонті, реновації, експлуатації, обслуговуванні та утиліза-

ції продукції суднобудування (відповідно до спеціалізації) з урахуванням 

вимог якості, надійності, безпеки, енергоефективності, вартості та строків 

виконання. 

 ПРН8. Уміти приймати ефективні рішення з інженерних питань суднобу-

дування у складних і непередбачуваних умовах, у тому числі із застосу-

ванням сучасних методів прогнозування та засобів підтримки прийняття 

рішень. 

 ПРН10. Уміти ставити, досліджувати, аналізувати і розв’язувати складні 

інженерні завдання і проблеми суднобудування, що потребують оновлен-

ня та інтеграції знань, у тому числі в умовах неповної/недостатньої інфо-

рмації та суперечливих вимог. 

 

 ПРН11. Здатність розуміти, аналізувати і використовувати у професійній 

діяльності інженерні технології, процеси, системи і обладнання відповідно 

до спеціальності обирати і застосовувати аналітичні, розрахункові та екс-

периментальні методи; інтерпретувати і впроваджувати результати таких 

досліджень. 

 ПРН14. Здатність використовувати сучасний інструментарій (створення, 

вибір і застосування відповідних технологій, ресурсів і інженерних мето-

дик, включаючи прогнозування й моделювання) для проведення комплек-

сної інженерної діяльності за спеціальністю  

 

Пояснення можливостей та переваг, які надає вивчення дисципліни. 
 

Завдання дисципліни – дати знання та навички що до розробки, ком-

плектування та впровадження комп’ютерних систем керування СЕУ, 

комп’ютерних систем та моніторингу технічного стану обладнання СЕУ, 

зв’язок якості експлуатації обладнання СЕУ з технічним стоном судна.   

Дисципліна показує взаємовідносини сучасних інформаційних техноло-

гій з задачами забезпечення ефективної та надійної експлуатації суден та су-

дового енергетичного обладнання. Розглянути складові елементи сучасних 

інформаційних систем поширених на флоті та їх взаємодію.  
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5. Програма навчальної дисципліни 

«Комп'ютерні системи управління суднових енергетичних установок»  
 

 

Модуль 1.  Інформаційні технології в судновій енергетиці. 

        

Лекція 1 (2 год.)  Задачі курсу, зміст дисципліни, методи її вивчення. Літера-

тура, що рекомендується. Термінологія. Коротка історична довідка. Етапи ро-

звитку інформаційних технологій на флоті.   

[6 ], c.3-11,  [7], с. 5 – 21,  [18], с. 7 –14, [20] с. 19 – 38.    

 

Лекція 2 (4 год.) Інформаційні технології та  експлуатація судна та СЕУ. 

Етапи розвитку інформаційних технологій на флоті. Систем керування  СЕУ 

як складова частина інтегральної системи керування судном. 

[6 ] c.10 –15, [18]  c.10 –15, [21] с. 9 – 25.    

 

Лекція 3  (4 год.)  Інформаційні системи та ефективна експлуатація суден. 

Сучасні методи забезпечення ефективної та надійної експлуатації суден та 

СЕУ. Приклади застосування інтегральних систем керування та ефективної 

експлуатації суден різного типу. 

 [ 6 ], c.7-15, [20], с.14-23, [ 25] с. 10 – 27. 

 

Модуль 2.  Системи моніторингу експлуатаційних параметрів та діагнос-

тики технічного стану обладнання СЕУ. 

    

Лекція  4  (4 год.) Методологія побудови систем моніторингу та діагностики 

елементів СЕУ, їх склад та структурні схеми. Базові принципи організації діа-

гностики та контролю технічного стану елементів СЕУ, методи аналізу екс-

плуатаційної інформації. 

[ 10 ], c. 17-25, [4], с. 14-23. [30 – 32] 

 

Лекція  5  (4 год.)  2.2 Вибір діагностичних параметрів, критерії їх вибору, 

організація  опитування датчиків та елементів контролю. Прогнозування за-

лишкового ресурсу обладнання СЕУ 

 [2], c. 14-27, [20], [ 6 ], [17], [30 - 32].  

 

Лекція  6 (2 год.). Системи моніторингу та діагностики елементів СЕУ, їх 

склад та структурні схеми. Методологія розробки систем діагностики та кон-

тролю елементів СЕУ. . Датчики систем контролю та моніторингу експлуата-

ційних параметрів елементів СЕУ під час дії. 

[7], c. 15-37, [1] с. 35 – 44, [16], c. 25-44,  [30 –32].  

       

Модуль 3. Комп'ютерні  системи управління СЕУ та судном. 

 

Лекція 7.  (3  год.).  Тенденції розвитку систем керування СЕУ та судна, ін-

тегральні системи. Програмне забезпечення систем діагностики. Приклади 

сучасних систем діагностики, що використовуються в СЕУ..                          

[12], c. 11-27, [2], с. 13 -33, [30 –32].  
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Лекція 8. (3  год.). Приклади сучасних систем діагностики, що використову-

ються в СЕУ. Інтегральні системи управління СЕУ та контролю експлуата-

ційних параметрів. Сучасні системи керування ГД та СЕУ.    

[2], c. 14-27, [7], [8], [30 –32]. 

 

Лекція 9. (4 год.).  Структура розгалужених комп’ютерних систем. Організа-

ція процесів вимірювання, обробки та аналізу експлуатаційної інформації в 

реальному масштабі часу. Сучасні системи моніторингу стану корпусу судна 

під час експлуатації. Інтегральні системи управління СЕУ та контролю екс-

плуатаційних параметрів. 

[2], c. 14-27, [12] с. 35 –55, [30 –32].                              

 



  Тематичний план навчальної дисципліни  
 

 Назви змістових модулів і тем  

Кількість годин    

Денна форма   Заочна форма   

усього  
у тому числі  

усього  
у тому числі   

лек  пр  лаб  с.р.  Лек**  пр  лаб  с.р.  

1  2  3  4  5  7  8  9  10  11  12  
 

Змістовий модуль 1 

Інформаційні технології в судновій енергетиці. 
 

 

Тема 1. Інформаційні технології та  експлуатація судна та СЕУ. 

Етапи розвитку інформаційних технологій на флоті. 

Структура та складові елементи суднових систем моніторингу 

стану обладнання СЕУ та судна. 

14 2 2 – 10 15,5 1 0,5  14 

Тема 2. Теоретичні основи систем діагностики технічного стану 

обладнання СЕУ. Організація заходів забезпечення безвідмовної 

експлуатації СЕУ, вибір діагностичних параметрів .  Аналіз екс-

плуатаційної інформації в механізмах, що функціонують.  

20 4 1 – 15 21,5 1 0,5  20 

Тема 3. Системи керування  СЕУ як складова частина інтеграль-

ної системи керування судном. Приклади систем моніторингу 

стану обладнання СЕУ, корпусу судна.  

26 4 2 – 20 23 2 1  20 

Разом за змістовим модулем 1  60 10 5 – 45 60 4 2  54 

 

Змістовий модуль 2 

Системи моніторингу експлуатаційних параметрів та діагностики технічного стану обладнання СЕУ. 

 

 

Тема 1. Методологія побудови систем моніторингу та діагности-

ки елементів СЕУ, їх склад та структурні схеми. Базові принципи 

організації діагностики та контролю технічного стану елементів 

14 4 2 – 8 15,5 1 0,5  14 
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СЕУ. 

Тема 2. Критерії вибору діагностичних параметрів для обладнан-

ня СЕУ, принципи визначення діагностичних параметрів. Органі-

зація  опитування датчиків та елементів контролю.  

16 4 2 – 10 11,5 1 0,5  10 

Тема 3. Структура розгалужених комп’ютерних систем. Органі-

зація процесів вимірювання, обробки та аналізу експлуатаційної 

інформації в реальному масштабі часу. Датчики систем контролю 

та моніторингу експлуатаційних параметрів елементів СЕУ під 

час дії.  

15 2 1 – 12 18 2 1  15 

Разом за змістовим модулем 2  45 10 5 – 30 45 4 2  39 
 

Змістовний модуль 3 

Комп'ютерні системи управління СЕУ та судном. 
 

  

Тема 1. Тенденції розвитку систем керування СЕУ та судна, інте-

гральні системи. Приклади сучасних систем діагностики, що ви-

користовуються в СЕУ. 

14 3 1 – 10 15,5 1 0,5  14 

Тема 2. Сучасні системи керування ГД та СЕУ. Програмне забез-

печення систем діагностики. 
15 3 2 – 10 11,5 1 0,5  10 

Тема 3. Сучасні системи моніторингу стану корпусу судна під 

час експлуатації. Інтегральні системи управління СЕУ та судном. 

Контроль та оптимізація експлуатаційних параметрів. 

 

16 

 

4 2 – 

 

10 

 

18 2 1  15 

Разом за змістовим модулем  45 10 5 – 30 45 4 2  39 

Усього годин  150 30 15 – 105 150 12 6  132 

    

Разом за курсом  150         150         

                    * Змістовий модуль кратний 15 годинам.  * За заочної формою проводяться оглядові лекції  



 

4.3  Перелік тем практичних занять 
 

№  

з/п  
Назва теми    

Кількість 

годин 

Денна 

форма   

Заочна 

форма   

 Змістовий Модуль 1    5  2 

1 

Тема 1. Вступ. Інформаційне забезпечення експлу-

атації СЕУ. Етапи розвитку інформаційних техно-

логій на флоті 
2  0,5 

2 

Тема 2. Теоретичні основи побудови систем діаг-

ностики стану обладнання СЕУ. Організація про-

цесів  аналіз експлуатаційної інформації в механіз-

мах, що функціонують.  

1 0,5 

3 

Тема 3. Організація загального моніторингу роботи 

судна. Склад систем моніторингу характеристик 

судна, СЕУ, напружень в структурних елементах 

суднового набору.  Приклади систем моніторингу 

стану корпусу судна. 

2 1 

 Змістовий модуль 2   5 2 

4 

Тема 1. Системи моніторингу та діагностики еле-

ментів СЕУ, їх склад та структурні схеми. Методо-

логія розробки систем діагностики та контролю 

елементів СЕУ. 

2 0,5 

5 

Тема 2. Вибір діагностичних параметрів, критерії 

їх вибору, організація  опитування датчиків та еле-

ментів контролю.  

2 0,5 

6 
Тема 3. Датчики систем контролю та моніторингу 

параметрів  елементів СЕУ під час експлуатації. 
1 1 

 Змістовий Модуль 3   5 2 

6 

Тема 1. Системи моніторингу та діагностики еле-

ментів СЕУ, їх склад та структурні схеми. Методо-

логія розробки систем діагностики та контролю 

елементів СЕУ. 

1 0,5 

7 

Тема 2. Вибір діагностичних параметрів, критерії 

їх вибору, організація  опитування датчиків та еле-

ментів контролю.  

2 0,5 

8 

Тема 3. Датчики систем контролю та моніторингу 

параметрів  елементів СЕУ під час експлуатації. 

МОД, СОД, ГТД, LNG, SCR. 
2 1 

   Разом  30  6  
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Теми практичних занять 

 

Практичні заняття побудовані так, щоб імітувати реальний процес роз-

робки проектних пропозицій спрямованих на створення системи керування, 

контролю та діагностики обладнання СЕУ на конкретному судні. Студенти 

продовж всього терміну викладання дисципліни виконують комплекс індиві-

дуальних практичних робіт, що розподілений на 3 частини.  

 Перша частина робіт виконується в термін 1-5 тижні, навчального семе-

стру і відповідає І модулю, друга та третя частини в термін 6-14 тижнів та 

орієнтовані на ІІ та ІІІ модулі.  

По завершенню курсу студент має представити три практичні роботи: 

 

Практична робота №1. Аналіз системи моніторингу та діагностики облад-

нання СЕУ (інд. завдання).  

Практична робота №2. Розробка пропозицій що до модернізації системи 

моніторингу та діагностики обладнання СЕУ з метою підвищення ефективно-

сті та надійності експлуатації.  

Практична робота № 3.  Розробка інтегральної системи управління СЕУ та 

контролю та діагностики СЕУ та корпусу судна.  
 

 

 

Самостійна робота  

Завдання для самостійної роботи   

№  

з/п  
Вид роботи   

Кількість го-

дин  

Денна  

форма   

Заочна  

форма   

1  Підготовка до лекцій.   15  27 

2  Підготовка до практичних занять.   15 30 

3  

Виконання індивідуального завдання у 

формі практичної роботи по кожному 

з модулів курсу. 15*3 

 45 45  

4  Підготовка до заліку    30 30  

...   Разом  105   132 
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6. Засоби діагностики результатів навчання                                                           

та методи їх демонстрування 

 

6.1 За кожним змістовним модулем курсу студент має підготувати прак-

тичну роботу згідно з індивідуальним завданням. 

6.2 Для отримання заліку студент має надати викладачеві три практичні 

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 і оцінки заключного заліку. У кожного компонента своя частка в 

загальній системі оцінок. У проміжних оцінках студент може набрати від 40 

балів до 60 балів. Під компонентом проміжних оцінок розуміються поточні 

оцінки протягом семестру (активність, участь в дискусіях; виконання завдань 

та інше).   

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

Право здавати заключний залік дається студенту, якій з урахуванням макси-

мальних балів проміжних оцінок набирає не менше 30 балів. Підсумкова оці-

нка навчального курсу є сумою проміжних оцінок і оцінки заліку.   

Залік проводиться в усній формі. Під час заліку студент має відповісти на 

4 питання. Максимальна кількість балів яку набирає студент за відповідь на 

одне питання – 10 балів. 

  

 

8. Критерії оцінювання результатів навчання  
 

 

  

Денне відділення   Заочне відділення  

Вид роботи  
Кількість 

балів  

Вид роботи  Кількість 

балів  

ЗМ 1  Практична робота 1  20 Пр. робота 1  20 

ЗМ 2  Практична робота 2 20 Пр. робота 2 20  

ЗМ 3  Практична робота 3 20  Пр. робота 3  20 

Підсумковий 

контроль  
Залік 40    40  

Сума    100    100  
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 Форми контролю результатів навчальної діяльності студентів та їх 

оцінювання  

 

Бали  Критерії оцінювання практичних робіт по кожному з модулів 

20 

Робота виконана у встановлений термін, в повному обсязі, у відпо-

відності до виданого індивідуального завдання. Виконана самостій-

но, чітко сформульовані цілі, завдання та гіпотеза досліджень.  Сту-

дент використовував сучасні джерела технічної інформації. Отри-

мані результати можуть бути використані для виконання подальших 

завдань.   

15 

Робота виконана у встановлений термін. Студент виконав роботу 

згідно з завданням, іноді після консультації викладача; описує спо-

стереження; в цілому правильно складає звіт та робить висновки.  

10 

Робота виконана з порушенням встановлених термінів. Студент ви-

конав роботу згідно з завданням. Робота потребувала доопрацюван-

ня та усунення недоліків. 

5 
Робота виконана з порушенням встановлених термінів, та не в пов-

ному обсязі. Текст роботи містить неточності та помилки.  

3  
Робота виконана з порушенням встановлених термінів, не в повно-

му обсязі, .  

0  Робота не виконувалася  

  
Максимальна оцінка студента за даний компонент програми 

 60 балів. 
 

 

 

 

Бали 
Залік, критерії оцінювання знань по відповідям на контрольне 

питання  

10 

Відповідь на питання надана в повному обсязі, відповідь обґрунто-

вана, підтверджена ілюстративним матеріалом, зв’язана з темами 

практичних робіт. Студент показує фаховий рівень володіння учбо-

вим матеріалом. 

8 
Відповідь достатньо повно відповідає на поставлене питання, вона є 

обґрунтованою, частково підтверджена ілюстративним матеріалом.  

5 

 

Відповідь неповна, містить деякі помилки, показує поверховий рі-

вень володіння матеріалом.  

2 
Відповідь містить суттєві помилки, показує не достатній ступінь 

володіння матеріалом курсу.  

0  Не зміг відповісти на питання.  

  
Максимальна оцінка студента за даний компонент програми  

40 балів. 
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9. Засоби навчання  
 

Учбовий процес виконується з використанням обладнання та  інформа-

ційних матеріалів, комп’ютерної техніки, мультимедійних засобів лаборато-

рій кафедри ЕСЕУ та ТЕ та МННІ НУК. 

 

– Учбова лабораторія «Суднові системи» кафедри ЕСЕУ та ТЕ; 

– Лабораторія дефектації і ремонту суднових технічних засобів; 

– Лабораторія «Обладнання ї комп’ютерної діагностики СЕУ 

– Лабораторія суднових систем; 

– Лабораторія водопідготовки; 

– Лабораторія випробувань екотехніки; 

– Комп’ютерний клас машинобудівного інституту; 

– Лабораторія комп’ютерних систем керування та діагностики СЕУ. 

 

 

10. Рекомендовані джерела інформації 

  

Основна література  

1. Агеев В.И. Контрольно-измерительные приборы судовых энергетиче-

ских установок (устройство, эксплуатация, эффективность): Справоч-

ник. – Л.: Судостроение, 1985. – 416 с. 

2. Агафонов Н.П., Верлатый Н.И., Голиков В.А. и др. Судовые микропро-

цессорные управляющие системы. Учеб. пособие для вузов.– М.: Тран-

спорт, 1994.  

3. Буров Н.И. и др. Справочник по информатике и эксплуатации судовой 

электроники. - Одесса: Маяк, 1990. - 177 с. 

4. Диагностирование дизелей.. Никитин Е.А, Станиславский А.В., 

Улановский З.А. и др. – М.: Машиностроение, 1987. - 224 с. 

5. Иванов П.И., Сухоруков П.А. Судовые приборы теплотехнического 

контроля. – М.: Морской транспорт, 1985. 

6. Зоренко Ю.Д., Коробко В. В. Компьютеризация СЭУ. - Учебное посо-

бие. Николаев, НКИ, 1992г. -28с. 

7. Кончаков Е.И., Техническая диагностика судовых энергетических 

установок: учеб. пособие. - Владивосток: Изд - во ДВГТУ, 2007. - 112 с. 

8. Ланчуковский В. И., Козьминых А.В. Автоматизированные системы 

управления судовыми дизельными и газотурбинными установками: 2-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Транспорт, 1990. - 335 с. 

9. Мозгалевский А.В., Калявин В.П. Системы диагностирования судового 

оборудования: Учеб. пособие – Л.: Судостроение, 1987. - 224 с. 

10. Моек Е., Штрикер Х. Техническая диагностика судовых машин и 

механизмов /пер. с нем. – Л.: Судостроение, 1986. - 232 с. 

11. Мясковский И.Г. Тепловой контроль и автоматизация тепловых 

процессов. – М.: Машиностроение, 1978. 
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12. Медведев и др. Управляющие и вычислительные устройства роботизи-

рованных комплексов на базе микро ЭВМ: Учебное пособие для техн. 

вузов, - М.: Высшая шк., 1990 - 239 с. 

13. Самойленко С.И. Сети ЭВМ. - М.: Наука, 1986. - 160 с. 

14. Сыромятников В.Ф. Наладка автоматики судовых энергетических уста-

новок: Справочник. -Л.: Судостроение, 1989, -352 с.  

15. Автоматизированное проектирование в машиностроении/ Шпур Г., 

Краузе Ф.-Л.,  - М.: Машиностроение, 1988 г.  

16. Шишкин В.А. Анализ неисправностей и предотвращение повреждение 

судовых дизелей. – М.: Транспорт, 1986, 192 с.  

17. Учи Г. Персональные компьютеры для научных роботников: Пер. с 

англ. - М.: Мир, 1990. - 268с. 

18. Фрейдзон И.Р. Судовые автоматизированные системы. Л., Судострое-

ние, 1988. 

19. Фрейдзон И.Р., Филиппов Л.Г. Микропроцессорные системы управле-

ния техническими средствами судов, Л., Судостроение, 1985. 

20. Application of the new technology in Shipping, International Conference 

IMAS 89, Athen, Trans/ IMARE(C), volume 101, Conf. 3 1989 Marine 

Management Ltd. 

21. Marine engineering now and in the future, International Conference 

Proceedings, London, volume 101, Conf. 4. 1989 Marine Management Ltd. 

 

Допоміжна література  

22. Шостак В.П., Гершаник В.И., Бондаренко Н.С., Кот В.П. Проектирова-

ние пропульсивных комплексов судов с малооборотными двигателями: 

Учебное пособие.– Николаев: УГМТУ, 2003.– 523 с.  

23. Г.А. Артемов, В.П. Волошин, А.Я. Шквар, В.П. Шостак. Системы су-

довых энергетических установок. Учебное пособие.– Л.: Судостроение, 

1990. 

24. Горбов В.М. Енциклопедія суднової енергетики: підручник / В.М. Гор-

бов.-Миколаїв:НУК, 2010.-624 с. 

25. Горбов В.М. Основы технической эксплуатации судовых газотурбин-

ных энергетических установок: учеб.пособие/ В.М. Горбов. – Николаев: 

УГМТУ, 1996. – 139 с.  

26. Горбов В.М., Ратушняк І.О., Трушляков Є.І., Чередніченко О.К. Судно-

ва енергетика та Світовий океан // Навчальний посібник. – Миколаїв: 

НУК, 2007. – 592 с 

27. Овсянников М.К., Петухов В.А. Судовые автоматизированные установ-

ки: Учебник. – М.: Транспорт, 1989. – 256 с. 

28. Овсянников М.К., Петухов В.А. Судовые дизельные установки: Спра-

вочник. – Л.: Судостроение, 1986. – 424 с. 

29. Правила класифікації та побудови морських суден: Регістр судноплавс-

тва України. – К., 2002. – Т. з. – 359 с.. – Николаев.: УГМТУ., 1996.-139 

с. 
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Інформаційні ресурси в інтернет   

 

1. Monitor or open up / The Full Picture Magazine [Електронний 

ресурс] – Режим доступу: 

http://www.km.kongsberg.com/ks/web/nokbg0397.nsf/AllWeb/5C288D149 

E34094AC12575760063D611, - OpenDocument. 

2. DICARE System for Diesel Engine Diagnostic and Predicitive 

Maintenance / Caterpillar Marine Power Systems [Електронний ресурс] – 

Режим доступу: http://www.zeppelin-powersystems.com/53.html 

3. Bearing Condition Monitoring System Amot [Електронний ресурс] – 

Режим доступу: http://www.amot.com/pdfs/DS_AM_XTS-

W_0209_rev4.pdf    

4. Protection system for two stroke engines / E. Horn // Schiff&Haffen –  06. 

2007. 

5. Спецификация контроллера µPAC 7186EX-SM [Електронний ресурс] – 

Режим доступу: http://ipc2u.ru/catalog/N/NU/52124.html, - forprint.     

6. Спецификация мезонинного модуля X305 [Електронний ресурс] – Ре-

жим доступу: http://ipc2u.ru/catalog/N/NX/16352.html.  

7. https://kyma.no/ 

http://www.km.kongsberg.com/ks/web/nokbg0397.nsf/AllWeb/5C288D149%0bE34094AC12575760063D611,%20-%20OpenDocument
http://www.km.kongsberg.com/ks/web/nokbg0397.nsf/AllWeb/5C288D149%0bE34094AC12575760063D611,%20-%20OpenDocument
http://www.zeppelin-powersystems.com/53.html
http://www.amot.com/pdfs/DS_AM_XTS-W_0209_rev4.pdf
http://www.amot.com/pdfs/DS_AM_XTS-W_0209_rev4.pdf
http://ipc2u.ru/catalog/N/NU/52124.html,%20-%20forprint
http://ipc2u.ru/catalog/N/NX/16352.html
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ДОДАТОК 2  

Результати перегляду робочої програми навчальної дисципліни  

«НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ»  

  

Наприклад, змінено кількість годин на практичні заняття.  

Теми практичних занять  

  

№  

з/п  

Назва теми     Кількість го-

дин  

Денна фо-

рма   

Заочна фо-

рма   

1           

2           

...     Разом      

  

  

Зміни до робочої програми навчальної дисципліни «НАЗВА ДИСЦИПЛІ-

НИ» розглянуто на засіданні кафедри назва кафедри Протокол №___ від 

«___»___________20___ р.  

  

Завідувач кафедри   

  

Зміни до робочої програми навчальної дисципліни «НАЗВА ДИСЦИП-

ЛІНИ» узгоджено з гарантом освітньої програми (гарантами освітніх про-

грам)*  

Гарант освітньої програми «НАЗВА ПРОГРАМИ» (вказати ПІБ, наукову сту-

пень, вчене звання, підпис)  
 

 

    

  


