


 

 



1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

 

Кількість кредитів 

– 3 

Галузь знань 

18 Виробництво та технології 

 

Нормативна навчальна 

дисципліна 

циклу професійної підготовки 

  

Напрям підготовки 

 

Технології захисту 

навколишнього середовища 

Модулів - 1  

 

 

183 Технології захисту 

навколишнього середовища 

Рік підготовки 

Змістових модулів - 

3 
4-й 

 

Індивідуальне 

завдання: 

реферат 

Семестр 

8-й   

 

Загальна кількість  

годин - 90 

Тижневих годин 

для денної форми 

навчання: 

аудиторних – 3; 

самостійної роботи  

студента – 3. 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: Бакалавр з технології 

захисту навколишнього 

середовища (технік з 

техногенно-екологічної 

безпеки)/Bachelor on 

Environmental Protection 

Technologies (technician of 

ecological and anthropogenic 

safety ) 

Лекції 

30 год  

Практичні роботи 

15 год  

Самостійна робота 

45 год  

Індивідуальні завдання:  

  

Вид контролю: 

екзамен  

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 1:1 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета дисципліни: надання знань, умінь, здатностей для здійснення 

ефективної професійної діяльності шляхом забезпечення оптимального 

управління екологізацією як складовою частиною забезпечення захисту 

навколишнього середовища  на суднах та підприємствах суднобудівної галузі. 

Завдання дисципліни: набуття студентами знань, умінь і здатностей 

ефективно вирішувати завдання професійної діяльності з обов'язковим 

урахуванням екологічних вимог та гарантуванням збереження навколишнього 

середовища, а також життя, здоров'я та працездатності екіпажу суден. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: основні нормативні документи, що регламентують екологічні 

вимоги до суден;  конструкцію основних суднових пристроїв; екологічність 

об’єкта як функцію складаючи його матеріалів і речовин; систему 

організаційно-технічних заходів, як - невід’ємну частину державної діяльності 

щодо охорони морського середовища зокрема та навколишнього середовища 

взагалі; 

вміти: аналізувати вплив суднової енергетичної установки на  морське 

середовище, шляхом розрахунку обґрунтувати категорії екологічності суден; 

згідно категорії визначити основний необхідний перелік рішень із забезпечення 

екологізації судна. 

 

Перераховані результати навчання є основою для формування наступних 

компетентностей: 

Компетентності, якими повинен оволодіти 

здобувач 
Програмні результати навчання 

К27. Здатність до застосування технологій 

захисту довкілля при побудові та 

експлуатації суден, проектуванні та 

експлуатації суднових енергетичних 

технологій. 

ПР15 Вміти проводити оцінку впливу 

діяльності виробництв 

суднобудівного підприємства на стан 

навколишнього природного 

середовища; визначити ефективність 

сучасних технологій захисту 

навколишнього середовища при 

будівництві та експлуатації суден, 

суднових енергетичних установок, в 

тому числі на військових суднах. 

 

 



3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Загальні уявлення про суднові енергетичні установки 

та їх екологічні особливості. 

Тема 1. Загальні відомості про суднові енергоустановки (СЕУ) та їх екологічні 

якості. 

Тема 2. Дизельні енергетичні установки. 

Тема 3. Газотурбінні енергетичні установки. 

Тема 4. Паротурбінні та котельні установки.  

Тема 5. Установки з альтернативними джерелами енергії. 

 

Змістовий модуль 2. Вплив систем СЕУ та їх елементів на морське 

середовище 

Тема 6. Допоміжні котельні установки. Системи інертних газів. Холодильні та 

опріснювальні установки.  

Тема 7. Паливні та масляні системи. 

Тема 8. Повітряно-газові та водо-парові системи. 

Тема 9. Споживання енергії на суднах. Енергозбереження. 

Тема 10. Засоби захисту навколишнього середовища на суднах. 

 

Змістовий модуль 3. Запобігання забрудненню з суден 

Тема 11. Загальні відомості про суднові відходи. 

Тема 12. Обладнання для очистки нафтовмісних та стічних вод. 

Тема 13. Обладнання для зменшення викидів в атмосферу. 

Тема 14. Обладнання для знищення нафтових та твердих відходів. 

Тема 15. Ефективність заходів із зменшення впливу суден на навколишнє 

середовище. 

 
 



 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма 

усього 
у тому числі 

лекц лаб. практ. інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Загальні уявлення про суднові енергетичні установки та їх екологічні 

особливості.  

Тема 1. Загальні відомості про суднові 

енергоустановки (СЕУ) та їх екологічні якості 

6 2 - 

 

1 - 3 

Тема 2. Дизельні енергетичні установки 6 2 - 1 - 3 

Тема 3. Газотурбінні енергетичні установки 6 2 - 1 - 3 

Тема 4. Паротурбінні та котельні установки  6 2 - 1 - 3 

Тема 5. Установки з альтернативними 

джерелами енергії 

6 2 - 1 - 3 

Разом за змістовим модулем 1 30 10 - 5 - 15 

       

Змістовий модуль 2. Вплив систем СЕУ та їх елементів на морське середовище 

Тема 6. Допоміжні котельні установки. 

Системи інертних газів. Холодильні та 

опріснювальні установки.  

6 2 - 1 - 3 

Тема 7. Паливні та масляні системи 6 2 - 1 - 3 

Тема 8. Повітряно-газові та водо-парові 

системи 

6 2 - 1 - 3 

Тема 9. Споживання енергії на суднах. 

Енергозбереження. 

6 2 - 1 - 3 

Тема 10. Засоби захисту навколишнього 

середовища на суднах  

6 2 - 1 - 3 

Разом за змістовим модулем 2 30 10  5  15 

       

Змістовий модуль 3. Запобігання забрудненню з суден 

Тема 11. Загальні відомості про суднові 

відходи. Національні та міжнародні екологічні 

вимоги до суден. 

6 2 - 1 - 3 

Тема 12. Обладнання для очистки 

нафтовмісних та стічних вод 

6 2 - 1 - 3 

Тема 13. Обладнання для зменшення викидів 

в атмосферу. 

6 2 - 1 - 3 

Тема 14. Обладнання для знищення нафтових 

та твердих відходів. 

6 2 - 1 - 3 

Тема 15. Ефективність заходів із зменшення 

впливу суден на навколишнє середовище.  

6 2 - 1 - 3 

Разом за змістовим модулем 3 30 10  5  15 

Всього годин 90 30 - 15 - 45 



5. Теми практичних занять 
№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1  Показники суднових енергетичних установок 1 

2  Устрій дизельних енергетичних установок. 1 

3  Устрій газотурбінних енергетичних установок. 1 

4  Устрій паротурбінних та котельних установок. 1 

5  Устрій альтернативних енергетичних установок. 1 

6 
Взаємодія допоміжних котлів, систем інертних газів, холодильних 

та опріснювальних установок з навколишнім середовищем. 

1 

7 
Хімотологія суднових паливо-мастильних матеріалів. Визначення 

суднових запасів палив. 

1 

8 
Повітряно-газові та водо-парові системи. Особливості устрою та 

розрахунку. 

1 

9 Індексація енергетичної ефективності суден. 1 

10 
Екологічні властивості суднових технічних засобів та пристроїв захисту 

навколишнього середовища. 
1 

11 
Національні та міжнародні документи щодо запобігання 

забруднення морського середовища із суден.  

1 

12 
Умови та правила суднових скидів. Опосвідчення суднового 

обладнання. 

1 

13 Регламентація викидів в атмосферу із суден. 1 

14 Поводження з  нафтовими та твердими відходами на суднах і в портах. 1 

15 Індексація впливу суден на навколишнє середовище. 1 

Разом 15 

 

6. Самостійна робота 
Метою самостійної роботи є повторення, доповнення і закріплення знань, 

набутих під час вивчення теоретичного курсу та підготовки матеріалів практичних 

занять, активізація творчих здібностей студентів, розвиток навичок роботи з 

нормативною і технічною літературою, з довідниками, схемами, кресленнями, та 

осмислення студентом усіх питань з тематики  екологізації суднових енергетичних 

установок. Підсумком самостійної роботи є складання письмового звіту, що 

враховується на рівні індивідуального (навчально-дослідного) завдання. 

. 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1  

Суднова енергетична установка, судновий пропульсивний 

комплекс, їх склад. Класифікація СЕУ. Взаємозалежність 

типу СЕУ та типу судна. Головні та допоміжні енергетичні 

установки, електроенергетичні установки. Характеристики 

пропульсивного комплексу. Режими роботи СЕУ. Взаємодія 

судна і СЕУ з навколишнім середовищем. 

3 

2  

Узагальнений цикл дизелів. Параметри робочого цикла. 

Індикаторні та ефективні показники. Типи дизелів. Загальні 

відомості про конструкцію дизелів. Наддув ДВЗ. Теплові 

3 



схеми ДВЗ. Утилізація вторинних енергоресурсів дизельних 

двигунів.   

3  

Схеми  та цикли газотурбінних енергетичних установок. 

Параметри газотурбінних двигунів. Комбіновані енергетичні 

установки на основі газових турбін. 

3 

4  

Типи суднових котлів. Схеми котлів. Цикли паротурбінних 

установок. Схеми суднових ПТУ. Шляхи удосконалення та 

перспективи розвитку суднових ПТУ. 

3 

5  

Альтернативні джерела енергії та перспективи їх 

використання на суднах. Порівняння альтернативних та 

традиційних суднових палив. Цикли стерлінга. 

Акумулювання енергії на суднах. Засоби та схеми 

використання енергії вітру, хвиль та сонця на суднах.    

3 

6  

Принципові схеми та конструкції допоміжних котлів, систем 

інертних газів, холодильних та опріснювальних установок. 

Особливості їх впливу на навколишнє середовище. 

3 

7  

Характеристика суднових паливо-мастильних матеріалів. 

Паливні, мастильні системи, їх екологічні якості. Вплив 

паливопідготовки на емісійні характеристики СЕУ. 

3 

8  

Системи підготовки та підведення повітря до елементів СЕУ. 

Системи стисненого повітря. Системи газовідводу. Системи 

охолодження. Конденсатно-живильні та парові системи. Їх 

основне устаткування та вплив на навколишнє середовище. 

3 

9  

Споживачі механічної, теплової та електричної енергії на 

суднах різних типів. Потоки енергії в елементах СЕУ. 

Системи утилізації теплоти. Когенерація. Основні заходи з 

енергозбереження. Індекси енергетичної ефективності суден 

EEDI, EEOI.    

3 

10  

Види та характеристики суднових відходів. Обладнання для 

очистки суднових  нафтовмісних та стічних вод. Обладнання 

для знищення нафтових та твердих відходів на суднах.  

3 

11  
Основні конвенції по запобіганню забруднення морського 

середовища із суден.  
3 

12  

Утворення нафтовмісних та стічних вод на суднах. Методи 

очищення: фізичні, хімічні, біологічні. Методи 

обеззаражування стічних вод. Вимоги до обладнання. 

Суднова документація. 

3 

13  

Основні методи та засоби зменшення емісії шкідливих 

речовин з відхідними газами суднових дизелів, газових 

турбін, котлів.  

3 

14  

Збір та переробка сміття на судні. Правила видалення сміття 

із суден. Суднові печі та інсинератори. Стандарти викидів із 

суднових інсинераторів. 

3 

15  

Технічний кодекс за контролем емісії оксидів азоту 

судновими дизельними двигунами. Визначення індексів 

впливу суден на навколишнє середовище (ESI). 

3 

Разом 45 

 



 

7. Індивідуальні завдання 
 

7.1. З метою активізації самостійної роботи студентам видаються 

індивідуальні завдання з основних тем курсу. Виконання завдань є обов'язковим 

елементом роботи студента. Кожне вчасно виконане завдання  оцінюється в 0-5 

балів, які враховується при оцінюванні практичної роботи. Завдання студенти 

виконують самостійно під керівництвом викладача протягом семестру. Для 

позааудиторної роботи може бути рекомендоване також індивідуальне навчально-

дослідне завдання (ІНДЗ). Захист завдань відбувається під час практичних занять 

або на консультаціях.  

7.2. Індивідуальна робота включає також поглиблене  самостійне вивчення 

однієї з тем за модулем (форма звітності − реферат на дану тему), підготовку есе, тез 

доповіді або студентську наукову роботу в рамках кафедральної тематики. Реферат 

виконується за бажанням студента. За реферат студент може  додатково одержати  

0−5 балів, які додаються до суми балів за модульні контрольні роботи. 

 

 

 8. Методи навчання 

В процесі навчання при викладені нового навчального матеріалу 

використовуються пояснювально-ілюстративний та репродуктивний методи 

навчання. Для розвитку студентами навичок творчої пізнавальної діяльності та  

самостійного оволодіння знаннями використовується проблемний метод навчання. З 

метою активізації творчої навчально-пізнавальної діяльності студентів 

застосовуються евристичний та дослідницький методи навчання. Вибір метода 

навчання визначається формою та видом навчальної діяльності та представлений у 

таблиці: 

 

 

Форми 

діяльності 

Методи навчання 

ПІ Р П Е Д 

лекція + + + + + 

практичне 

заняття 

+ + + + - 

індивідуальне 

завдання (ІЗ) 

+ + + + + 

ІНДЗ - + - + + 

реферат  +  + + 

тези 

доповідей 

- - - - + 

есе  + + +  

самостійна 

робота (звіт) 

+ + + + + 

 



Лекції (докладне викладення навчального матеріалу) із застосуванням 

таблиць та карт; самостійним опрацювання навчального матеріалу із використанням 

конспекту лекцій та основної навчальної літератури, робота із довідниками. 

Практичні заняття – більш глибокий розгляд висвітлених на лекції питань, 

підготовка доповідей та виступ за темою занять. 

Самостійна робота - самостійне вивчення за підручниками, посібниками та 

іншими джерелами тем і розділів, визначених викладачем для самостійного 

опанування. Проводиться в позааудиторний та аудиторний час. Аудиторна 

самостійна робота реалізується під час лекцій, семінарських і практичних занять, 

консультацій, колоквіумів та індивідуальних занять. 

Інноваційні технології навчання базуються на використанні 3D, електронних 

моделей. Студенти залучаються до виконання презентацій з окремих питань та тем 

курсу, навчаються представляти результати власних здобутків сучасними засобами. 

При виконанні індивідуальних завдань з екологізації конкретних суднових 

установок застосовується проблемне навчання, що ініціює самостійний пошук знань 

студентом при вирішенні поставленого завдання.  

На початку семестру проводиться опитування або анкетування студентів з 

метою виявлення обізнаності кожного з них з навчальною дисципліною, рівня 

розуміння важливості дисципліни у фаховій підготовці. Обробка результатів 

опитувань та додаткові роз’яснення дозволяють відкорегувати та розширити коло 

інтересів студентів, визначити суміжні сфери застосування набутих знань та 

підвищити рівень їх зацікавленості дисципліною. Студентоцентрований підхід 

реалізується через підбір інтересних для студента тем індивідуальних завдань, 

індивідуальних (під)програм підготовки, що особливо важливо студентам з 

особливими потребами, тим, що продуктивно займаються студентською науково-

дослідною роботою або мають вільний графік відвідування занять. 

Методи навчання спрямовані не тільки на передачу та сприймання знань, 

умінь і навичок, а й мають значно ширший діапазон дій, який виражається у 

функціях навчального процесу: освітній, виховній, розвивальній. 

 

9. Методи контролю 

Оцінка якості засвоєння навчальної програми з дисципліни  включає поточний 

контроль успішності та підсумковий контроль у вигляді екзамену. Методи 

оцінювання рівня знань: письмовий, тестовий та усний контроль. 

Рівень засвоєння матеріалу дисципліни здійснюється шляхом проведення 

поточного модульного контролю (ПМК) у вигляді тестових завдань різної 

складності, захисту звітів з практичних та самостійних робіт, захисту виконаних 

студентами індивідуальних завдань, контрольних робіт та підсумкового контролю у 

формі екзамену. 

Підсумкова оцінка з дисципліни складається з оцінок, отриманих за поточний 

(модульний) контроль, результатів виконання практичних робіт та індивідуальних 



завдань. У разі успішного навчання протягом семестру, тобто своєчасного та 

якісного виконання та захисту практичних робіт, індивідуального завдання, 

поточних контрольних завдань та отримання мінімально встановленої суми балів по 

кожному змістовому модулю,  студент отримує підсумкову оцінку без 

заліку/екзамену.  

За всі контрольні заходи (КЗ) протягом семестру студент може отримати від 0 

до 100 балів. Умовою допуску студента до КЗ є мінімальна сума балів, яку студент 

повинен набрати у разі виконання всіх елементів модулів. Якщо студент не набрав 

мінімальну суму балів, то він не допускається до КЗ і йому рекомендується набрати 

цю кількість за рахунок виконання додаткового індивідуального завдання.   

Студент, який отримав за всі КЗ протягом семестру не менше 60 балів, за 

власним бажанням може бути звільнений від заліку/екзамену. Студент, який набрав 

за всі КЗ менше 60 балів, складає підсумкову контрольну роботу, до якої він 

допускається, якщо має за виконання всіх передбачених елементів модулів 

необхідну мінімальну суму 50 балів. 



 

10. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

 
Поточне тестування та самостійна робота  

Сума Модуль 1 
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 МКР1 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 МКР2 Т11 Т12 Т13 Т14 Т15 МКР3 

4 4 4 4 4 10 4 4 4 4 4 15 4 4 4 4 4 15 100 

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

 

 

 

10.1. Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 
Сума балів за всі види навчальної діяльності Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 A відмінно 

82 – 89 B добре 

74 – 81 C 

64 – 73 D задовільно 

60 – 63 E 

35 – 59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

0 – 34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни 

 



10.2. Критерії підсумкової оцінки та система рейтингових балів 

 

Критерії підсумкової оцінки 
Оцінку ,,відмінно" ставлять, коли студент дає абсолютно правильні відповіді на 

теоретичні питання з викладенням оригінальних висновків, отриманих на основі 

програмного, додаткового матеріалу та нормативних документів. При виконанні 

практичного завдання студент застосовує системні знання навчального матеріалу, 

передбачені навчальною програмою. 

Оцінка „ дуже добре ". Теоретичні питання розкрито повністю на основі 

програмного і додаткового матеріалу. При практичних завданнях студент застосовує 

узагальнені знання навчального матеріалу, передбачені навчальною програмою. 

Оцінка „добре". Теоретичні запитання розкрито повністю, програмний матеріал 

викладено у відповідності до вимог. Практичне завдання виконано взагалі 

правильно, але мають місце окремі неточності. 

Оцінка „задовільно". Теоретичні запитання розкрито повністю, проте з 

незначними помилками. При виконанні практичних завдань без достатнього 

розуміння студент застосовує навчальний матеріал, припускає помилки. 

Оцінка „задовільно (достатньо)". Теоретичні питання розкрито неповністю, з 

суттєвими помилками. При виконанні практичного завдання студент припускається 

значної кількості помилок та зустрічається зі значними труднощами. 

Оцінка „незадовільно". Теоретичні питання нерозкриті. Студент не може 

виконати практичні завдання, виявляє здатність до викладення думки на 

елементарному рівні. 

 

Рейтинг студента з дисципліни складається з балів, що він отримує: 

1) за підготовку, виконання та захист 15 практичних робіт; 

2) за модульні контрольні роботи (тривалістю 2 години); 

 

Система рейтингових балів 

1. Практичні роботи 

Ваговий бал – 4:  

1 бал – підготовка до практичної роботи; 

2 бали – захист роботи; 

1 бал – оформлення роботи. 

Максимальна кількість балів за практичні роботи дорівнює: 4 балів х 15 = 60. 

 

2. Модульний контроль 

Ваговий бал: МКР1 – 10; МКР2, МКР3 – 15 балів. 

Максимальна кількість балів за модульні контрольні роботи у семестрі дорівнює: 

10 + 15+15 = 40 балів. 

 

Штрафні та заохочувальні бали за:  

- відсутність на занятті без поважної причини - 1 бал 

- недопуск до практичних робіт у зв’язку з незадовільним вхідним контролем - 1 бал 

- несвоєчасний захист практичних робіт за кожен тиждень - 1 бал 

- виконання індивід. завдання; реферату з теми модуля + 5 балів 

- участь у кафедральній (факультетській чи університетській) олімпіаді з дисц. + 10 балів 

- участь у модернізації практичних робіт чи виконання завдань із удосконалення 

дидактичних матеріалів з дисципліни  

+ 10 балів 



 

11. Методичне забезпечення 

 

Навчально-методичний комплекс забезпечення проведення занять з дисципліни 

включає в себе такі складові: 

1. Навчальна програма з дисципліни; 

2. Робоча програма з дисципліни; 

3. Конспект лекцій; 

4. Плани практичних занять; 

5. Рекомендований список літератури для забезпечення самостійної підготовки 

студентів; 

6. Інструктивно-методичні матеріали до виконання практичних робіт; 

7. Тести, питання для поточного та підсумкового контролю знань студентів;  

8. Відео- аудіо- матеріали, презентації, плакати; 

9. Рекомендовані теми індивідуальних завдань та рефератів. 

 

 

12. Рекомендована література 
 

Основна література:  

  

1. Альхименко А.И. Охрана природы при освоении ресурсов мирового океана. - 

Л. : Судостроение, 1982. – 108 с. 

2. Бекяшев К.А., Сидорченко В.Ф. Безопасность на море. Нормативно - 

правовые аспекты строительства и использования судовой техники: 

Справочник. - Л. : Судостроение, 1988. - 240 с. 

3. Большаков В.Ф., Решетников И.П., Яковенко В.Г. Рациональное 

использование природных ресурсов на морском транспорте, - М. : 

Транспорт, 1992. - 256 с. 

4. Волошин В.П. Охрана морской среды. - Л.: Судостроение, 1987.  

5. Горбов В.М. Альтернативные топлива в судовой энергетике : монография / 

В. М. Горбов, В. С. Митенкова; Нац. ун-т кораблестроения им. адмирала 

Макарова. - Николаев : НУК, 2012. - 315 с. 

6. Дегтярев В.В. Охрана окружающей среды. - М.: Транспорт, 1989. – 212 с. 

7. Ерофеев В.Л. Использование перспективных топлив в судовых 

энергетических установках. – Л.: Судостроение,1989. – 80 с. 

8. Зубрилов С.П., Ищук Ю.Т., Косовский В.И. Охрана окружающей среды при 

эксплуатации судов. - Л.: Судостроение, 1989 - 256 с. 

9. Иванов Г.Г. Международная морская организация. – Одесса: ЛАТСТАР, 

1999. – 392 с. 

10. Истомин В. И. Конвенционные требования к безопасности судоходства 

[Текст] : учебное пособие / В. И. Истомин, Л. Е. Курочкин, С. Е. Тверская. – 

М. : Вузовский учебник : ИНФРА - М, 2017. – 134 с.  

11. Кодекс торговельного мореплавства україни. – Одеса: 

ООО”Студия”Негоциант”, 1995. – 146 с. 

12. Кормак Д. Борьба с загрязнением моря нефтью и химическими веществами. 

13. Левенберг В.Д. Нетрадиционные источники энергии в океанотехнике. 

Монография. – ЦНИИ “Румб”, 1991. – 178 с. 



14. Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов 1973 г. 

МАРПОЛ 73/78 (MARPOL 73/78) [Текст]: – СПб.: ЗАО "ЦНИИМФ", 2012. – 

768 с. 

15. Морское право Украины / Демиденко В.В., Шемякин А.Н., Балобанов А.О., 

Прусс В.М. – Одесса: АО БАХВА, 1996.-140 с. 

16. Наливайко В. С. Суднові двигуни внутрішнього згоряння [Текст] : підруч. / 

В. С. Наливайко, Б. Г. Тимошевський, С. Г. Ткаченко ; Нац. ун-т 

кораблебудування ім. адмірала Макарова. - Миколаїв : Торубара В. В. [вид.], 

2015. - 331 с. 

17. Нунупаров С.М. Предотвращение загрязнения моря с судов. - М.: Транспорт, 

1985 - 288 с. 

18. Панин, В. В. Основы эксплуатации судовых энергетических установок 

[Текст]: учебное пособие / В. В. Панин, А. Н. Носовский, А. В. Корниецкий, 

В. А. Пинчук, А. А. Чуйко. – Николаев, 2012. – 408 с. 

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

нормативные   документы   морского   транспорта   Украины.   –   Одесса:  

ЮжНИИМФ, 1997. – 581с. 

20. Системи судовых энергетических установок Г.А.Артемов, В.П.Волошин, 

А.Я. Шквар, В.П.Шостак. - Л.: Судостроение, 1990.- 376 с. 

21. Средства очистки жидкостей на судах: Справочник/ Под общ.ред. 

И.А.Иванова -Л.: Судостроение, 1984 - 272с. 

22. Суднова енергетика та Світовий океан : підруч. / В. М. Горбов, І. О. 

Ратушняк, Є. І. Трушляков, О. К. Чередніченко; Нац. ун-т кораблебудування 

ім. адмірала Макарова. - Миколаїв, 2007. - 596 c. - Бібліогр.: с. 492-495 

23. Судовые энергетические установки/ Г.А.Артемов, В.П.Волошин, 

Ю.В.Захаров,  А.Я.Шквар. - Л.Судостроение, 1987 - 480 с. 

24. Уильямс Д. Основы контроля морских загрязнений. - Л.: Судостроение, 

1984. –136 с. 

25. Чиняев И.А. Судовые системы. - М.: Транспорт, 1979.- 202 с. 

 

 

Додаткова література: 

 

1. Горбов, В.М. Енергетичні палива [Текст]: навчальний посібник / 

В. М. Горбов. – Миколаїв УДМТУ, 2003. – 328 с.  

2. Збірник задач з дисципліни "Суднові енергетичні установки" [Текст] : навч. 

посібник / В. М. Горбов [и др.] ; Національний ун-т кораблебудування ім. 

адмірала Макарова. - Миколаїв : НУК, 2009. - 56 с. 

3. Збірник тестів до контролю знань студентів із дисципліни "Енциклопедія 

суднової енергетики" за напрямом підготовки 6.051201 "Суднобудування та 

океанотехніка" (спеціальність 05120103 "Суднові енергетичні установки та 

устаткування") з галузі знань 0512 "Морська техніка" [Текст] / Нац. ун-т 

кораблебудування ім. адмірала Макарова, Херсон. філ. ; [уклад.]: І. В. 

Калініченко, В. І. Свиридов, А. А. Андрєєв. - Херсон : ХФ НУК, 2015. - 27 с. 

- Бібліогр.: с. 26. 

4. Камкин, С.В. Эксплуатация судовых дизельных энергетических установок 

[Текст]: учебник для вузов / С.В. Камкин, И.В. Возницкий, В.Ф. Большаков и 

др. – М.: Транспорт, 1996. – 432 с. 



5. Пахомов, Ю.А. Топливо и топливные системы судовых дизелей [Текст]: 

учебник / Ю.А. Пахомов, Ю.П. Коробков, Е.В. Дмитриевский, Г.Л. Васильев. 

– М.: РКонсульт, 2004. – 494 с. 

6. Правила класифікації та побудови морських суден [Текст]. – У 4-х томах. – 

К.: Регістр судноплавства України, 2011. 

7. Судовой механик [Текст]: справочник / Авт. кол.; под ред. А. А. Фока. – В 3-

х томах. – Т.2. – Одесса: Фенікс, 2010. – 1032 с.  

8. Современное международное морское право и практика его применения 

Украиной. – К.: Наук. Думка, 1995. – 342 с. 

9. Справочник по гигиене и санитарии на судах/ Под ред. Д-ра мед. Наук, проф. 

Ю.М.Стенько и Г.И.Арановича. – Л.:Судостроение, 1984. – 632 с., ил. 

10. Ткаченко С. Г. Оцінка ефективності проведеної модернізації дизельної 

енергетичної установки транспортних суден [Текст] : метод. вказівки / 

Ткаченко С. Г., Хоменко В. С., Авдюнін Р. Ю. ; Нац. ун-т кораблебудування 

ім. адмірала Макарова. - Миколаїв : Торубара В. В., 2016. - 24 с.   

11. Шостак, В. П. Проектування пропульсивної установки суден з прямою 

передачею потужності на гвинт [Текст]: навчальний посібник / В. П. Шостак, 

В. І. Гершанік, В. П. Кот, М. С. Бондаренко; за ред. В. П. Шостака. – 

Миколаїв: УДМТУ, 2003.– 500 с. 

 

 

 13. Інтернет-ресурси 

 
1. Карти тематичні  [Електронний ресурс] // УкрНЦЕМ. – 2009. – Режим доступу: 

http://www.sea.gov.ua.  

2. Наказ «Про затвердження Інструкції щодо процедур приймання та скидання 

водяного баласту на акваторії річкових внутрішніх водних шляхів України»: від 
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Додаток 

 

Питання для модульного контролю 

1. Склад суднової енергетичної установки. 

2. Дизельні енергетичні установки. 

3. Газотурбінні енергетичні установки. 

4. Паротурбінні та котельні установки 

5. Допоміжні котельні установки.  

6. Системи інертних газів.  

7. Холодильні установки.  

8. Повітряно-газові та водо-парові системи. 

9. Джерела шкідливих викидів в атмосферу на судні. 

10. Джерела шкідливих викидів в гідросферу на судні 

11. Споживання енергії на суднах.  

12. Енергозбереження на суднах.  

13. Альтернативні джерелами енергії на суднах.  

14. Сумісне використання традиційних та альтернативних джерел енергії на 

суднах. 

15. Правовий статус та екологічний стан Азово-Чорноморського басейну. 

16. Міжнародна конвенція по запобіганню забруднень моря із суден   

МАРПОЛ 73/78. 

17. Правила по запобіганню повітряного забруднення із суден. 

18. Шкідливі речовини, що викидає в атмосферу СЕУ. 

19. Зменшення утворення шкідливих речовин в СГТД. 

20. Зменшення утворення шкідливих речовин в СДВЗ. 

21. Засоби запобігання повітряному забрудненню із суден. 

22. Засоби зменшення шкідливості викидів СЕУ. 

23. Контроль нафтопродуктів у суднових водах. 

24. Наявні та перспективні технології очищення нафтовмістних вод на судах. 

25. Проблеми утилізації нафтовідходів. 

26. Спалювання нафтоводяних сумішей на судах. 

27. Схеми очищення суднових вод від нафтопродуктів. 

28. Шумове забруднення на судні. 



29. Шляхи зменшення шумового забруднення на судні. 

30. Засоби зменшення вібрації на судні. 

31. Зменшення радіоактівного забруднення з суден. 

32. Об'єми накопичення суднових відходів. 

33. Вимоги до якості очистки стічних вод. 

34. Контроль стічних вод. 

35. Технології очистки стічних вод на суднах. 

36. Схеми очищення суднових стічних вод. 

37. Загальна характеристика суднових твердих відходів. 

38. Вимоги до спалювання твердих відходів на судах. 

39. Напрямки екологізації СЕУ. 

40. Використання природної енергії на судні. 

41. Застосування акумулючих систем енергії на судні. 

42. Перспективи використання ядерної енергії на судні. 

43. Альтернативні палива для СЕУ.  

44. Проблеми впровадження альтернативних джерел енергії на суднах. 



 

 
 

 

 

Зміст 
                                                                                                                                                  Стор. 

1. Опис навчальної дисципліни 3 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 4 

3. Програма навчальної дисципліни 5 

4. Структура навчальної дисципліни   6 

5.  Теми практичних занять  7 

6. Самостійна робота  7 

7. Індивідуальні завдання 9 

8. Методи навчання  9 

9.  Методи контролю 10 

10. Розподіл балів, які отримують студенти 11 

11. Методичне забезпечення 13 

12. Рекомендована література 13 

13. Інтернет-ресурси 15 

Додаток. Питання для поточного та підсумкового контролю знань 

студентів 

18 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Зміни та доповнення 

 
 

 

 


