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1. Загальний опис навчальної дисципліни 
 

Основна мета вивчення курсу - визначення особливостей і спеціальних характеристик 

морської транспортної галузі при вантажоперевезенні по морським водним шляхам, які 

відрізняють її від інших галузей транспорту, а також формування у здобувачів необхідних знань 

фундаментальних та прикладних питань безпечного виконання рейсового циклу. Аналіз 

рейсового циклу як форми організації вантажоперевезень та взаємодія основних і допоміжних 

морських операцій при організації судноплавства. Концепція організації взаємодії складових 

частин рейсового циклу судна при виконані вантажоперевезень.  

Мова викладання – українська, англійська 

Статус дисципліни - обов’язкова. 

 

Освітньо-наукова програма розроблена відповідно вимогам Національної рамки 

кваліфікацій України до 8-го кваліфікаційного рівня та враховує окремі вимоги стандартів 

компетентностей, встановлених Кодексом з підготовки і дипломування моряків та несення 

вахти, з поправками, який є додатком Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування 

моряків та несення вахти 1978 року, з поправками. 

Ступінь вищої освіти – доктор філософії. 

Навчальна дисципліна забезпечує набуття перелічених нижче компетентностей та 

досягнення програмних результатів навчання. 

Навчальна дисципліна забезпечує реалізацію вимог паспорту спеціальності 05.22.13 

«Навігація та управління рухом». 

Навчальна дисципліна забезпечує набуття навичок дослідника для вибору предмету дослі-

дження і напрямку для досягнення результатів навчання. 

Інтегральна компетентність заключається в здатності розв’язувати складні задачі і про-

блеми в морській транспортній галузі в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечли-

вих вимог, проводити дослідження та/або використовувати нові концепції, теорії і методи у 

професійній сфері. 

 

Спеціальні (фахові) компетентності 
СК1. Системне розуміння теорій, принципів, концепцій у сфері експлуатації морських та 

річкових суден та суміжних галузей науки. 

СК3. Здатність до організації та проведення інноваційних комплексних проектів, включа-

ючи власні оригінальні дослідження, які дають можливість переосмислити наявне та створити 

нове цілісне знання та/або професійну практику у галузі морського та річкового транспорту. 

СК5. Здатність оцінювати значущість досліджень та/або інновацій, визначати та захищати 

власну позицію щодо результатів досліджень (публікацій, доповідей, звітів, дисертацій тощо) у 

галузі морського та річкового транспорту. 

 
Програмні результати навчання 
ПРН7. Уміння ініціювати проекти і адмініструвати виконанням проектів. 

ПРН10. Знання основних засад системного аналізу та безпеки складних ергатичних транс-

портних систем.  

ПРН11. Знання, розуміння та уміння забезпечувати виконання міжнародних вимог щодо 

особистої та соціальної безпеки під час експлуатації та наукових досліджень на річковому та 

морському транспорті, прогнозування наслідків прийняття рішень у галузі морського та річко-

вого транспорту.  
 

Кількість кредитів ЄКТС - 2. 

Форма підсумкового контролю  – екзамен. 
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Заплановані результати навчання за навчальною дисципліною. 
Успішне завершення програми навчальної дисципліни «Ефективність експлуатації та 

управління річковим та  морським транспортом» передбачає здобуття здобувачем  наступних 

результатів навчання: 

- Знати та розуміти завдання по організації процесу вантажоперевезень методом 

рейсового циклу. 

- Знати особливості організації основних та допоміжних морських операцій рейсового 

циклу процесу на морському та річному транспорті.  

- Уміти систематизувати та аналізувати інформацію щодо факторів, які впливають на 

безпечне перевезення вантажу на морському транспорті 

- Уміти визначати перспективи удосконалення способів забезпечення нових технологій 

організації вантажоперевезень та впровадження нових напрямків науково-технічного  прогресу 

на морському транспорті 

- Знати сучасні методи планування заданого безпечного шляху методом траєкторних 

точок, та способи планування криволінійних відрізків шляху. 

- Знати функції морських портів, портову інфраструктуру та технологічні процеси і 

технологічні системи як економічні об'єкти 

- Знати способи визначення параметрів маневрування, та оперативне їх врахування для 

коригування руху при відхилені текучого положення від планового. 

- Знати вплив зовнішніх факторів на виконання основної морської операції рейсового 

циклу. 

- Уміти виявляти та систематизувати фактори зовнішнього впливу на допоміжні морські 

операції та їх взаємодія при виконані рейсового циклу. 

- Розуміти економічні, соціальні та правові наслідки управління процесом 

вантажоперевезень на морському та річному транспорті. 

 

 

3. ПРОГРАМА, СТРУКТУРА (ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН)  
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Навчальне навантаження (години) 

Денна форма навчання 

Назви розділів 
 і тем 
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Розділ 1 Загальна організація морського транспортного комплексу 

1.1. Морський транспортний комплекс і його структура. 

Транспортні підприємства , їх призначення і параметри 

оцінки ефективності. 
1 1 - - 

1.2. Вплив потенціалу транспортного комплексу на 

міжнародні економічні відносини і ефективність його 

використання. Формування механізму управління 

діяльністю морського порту. 

1 1 - - 

1.3 Інверсний метод планування ресурсів і 

вантажопотоків для координації роботи морського порту 

і транспортних засобів. 

1 1 - - 

1.4. Документи ММО щодо посилення охорони 

морських суден і портів (гл. ХІ - 2 СОЛАС і Кодексу 

ОСПС) для кожного судна місткістю понад 500 брт.  

1 1 - - 

1.5. Взаємодія морських суден і берегової частини 

морського транспортного комплексу. Розклад руху 
1 1 - - 
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суден в порту по оптимальному графіку. 

1.6. Способи планування процесу руху і траєкторії 

переміщення морського судна. 
1 1 - - 

1.7. Міжнародний Кодекс з управління безпекою 

(МКУБ): цілі, застосування, відповідальність і 

повноваження компанії СУБ. 

1 1 - - 

Разом за розділом 1 7 7 - - 
Розділ 2 Системи управління безпечною роботою морського транспортного  
комплексу та підтримки прийняття рішень 

2.1 Системи підтримки прийняття рішень при 

навігаційній експлуатації транспортних комплексів. 
2 1 - - 

2.2. Автоматичні пристрої попередження надмірного 

наближення морських суден. 
2 1 2 - 

2.3. Способи підвищення точності планування шляху і 

управління рухом судна 
3 1 2 - 

2.4. Вимоги ММО і класифікація маневрових 

характеристик суден.  
3 1 2 - 

2.5. Побудова траєкторії криволінійного руху методом 

відрізків. 
3 1 2  

Разом за  розділом 2 13 5 8  
Всього аудиторних  годин  20 12 8  
Самостійна робота (години)  40 
Загальний обсяг годин навчальної дисципліни 60 

 

 

 

4. Теми практичних занять 
 

№ 

з/п Назва теми 
Інструменти, обладнання та програми 

забезпечення, які використовуються для 

демонстрації отриманих результатів 

1 

Автоматичні пристрої попередження надмірного 

наближення морських суден. 

Методичні вказівки, Тренажер 

Transas NT PRO 5000, ЕКНІС 

версія NS 4000 

2 
Способи підвищення точності планування шляху 

і управління рухом судна 

Методичні вказівки, Тренажер 

Transas NT PRO 5000, ЕКНІС 

версія NS 4000 

3 

Вимоги ММО і класифікація маневрових 

характеристик суден.  

Методичні вказівки, Тренажер 

Transas NT PRO 5000, ЕКНІС 

версія NS 4000 

4 

Побудова траєкторії криволінійного руху 

методом відрізків. 

Методичні вказівки, Тренажер 

Transas NT PRO 5000, ЕКНІС 

версія NS 4000 

 
5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

Самостійна робота призначена для поглиблення, розширення і закріплення теоретичних 

знань, отриманих на лекціях та практичних заняттях. Вона допомагає  набути навики самостій-

ної роботи з довідковою, навчальною і науковою літературою, державними і галузевими стан-

дартами; підвищити якість самостійної проробки здобувачами навчальної інформації шляхом її 

конкретизації і цілеспрямування. 
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Види самостійної роботи: 
1. Робота по опрацюванню лекційного курсу. 

2. Робота по вивченню окремих розділів курсу, не висловлюваних при читанні лекцій (що зада-

ються викладачем). 

3. Виконання практичних розрахунків, заданих викладачем.  

4. Підготовка до практичних занять та складання звітів. 

5. Виконання індивідуальних завдань (рефератів). 

6. Вивчення сучасного стану та науковий огляд наукової проблеми. 

7. Вивчення теоретичних основ досліджуваної проблеми та методів її вирішення. 

8. Вміння визначати мету, завдання, об'єкт та предмет дослідження. 

9. Вміння досліджувати методи вирішення конкретної наукової проблеми, здійснювати пошук 

необхідної інформації, проводити самостійні дослідження на тренажерах;  

10. Вміння правильно викладати отримані результати, представляти їх у вигляді тез доповідей, 

наукової статті, звіту та випускної кваліфікаційної роботи). 

11. Вміння вирішувати поставлену в дослідженні проблему застосуванням наступних методів:  

- дослідження операцій для декомпозиції головної задачі на незалежні складові задачі; 

- теорії динамічних багатокерованих систем;   

- математичного програмування для коректної постановки задачі; 

- математичних моделей; 

- математичного аналізу для розв’язання рівнянь і пошуку залежності від керуючих управлінь;  

- аналітичної геометрії та інших. 

 

 
Перелік тем, винесених на самостійне вивчення: 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

1 Сучасні проблеми у питаннях функціювання морського транспорту. 

2 Характеристика морських портів та терміналів, припортових спеціалізованих залізничних 

та автомобільних станцій. 

3 Поняття про морські шляхи, канали загального користування, та підхідні канали портів. 

4 Засоби навігаційного забезпечення щодо безпеки мореплавства. 

5 Роль та значення портових комплексів та терміналів у ефективному використанні потенці-

алу море господарського комплексу України.  

6 Закономірності розвитку  технологічних систем. Системи технологій підприємств, галузей 

та міжгалузевих комплексів. 

7 Світові тенденції розвитку прогресивних технологій видів вантажоперевезень.  

8 Основні фактори, які забезпечують ефективність функціювання ТТС. 

9 Координація роботи різних видів транспорту.  

 
 

6. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 
 

Види індивідуальних завдань Денна форма навчання 

Реферат  + 

 

Тематика рефератів 

№ 

з/п 
Назва теми 

1 Транспортні підприємства і підприємства транспорту, особливості їх продукції. 

2 Закономірності розвитку технологічних систем.  
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3 Взаємозв'язок розвитку науки, техніки і технологій. Типи науково-технічного і технологі-

чного розвитку.  

4 Основні типи сучасних морських суден. 

5 Особливості технологічних схем транспортування основних категорій вантажів.  

6 Технологія і організація обробки суден в портах.  

7 Сучасні тенденції та особливості світового суднобудування 

8 Елементи і структура портового технологічного процесу перевантаження вантажів.  

9 Єдина транспортна система України. Основні параметри видів транспорту, що діють в кра-

їні.  

10 Основні напрямки науково-технічного прогресу на морському транспорті.  

11 Сучасні мирові портові комплексі та терміналі 

 

7. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Поточне оцінювання здобувачів здійснюється у вигляді демонстрації їх результатів 

навчання та оцінювання: усної відповіді на питання лекційного курсу; розв’язання задач, вправ, 

виконання певних розрахунків; виступ на практичних заняттях з рефератом, в дискусії. 

Підсумковий контроль проводиться для оцінювання якості засвоєння навчального 

матеріалу дисципліни з урахуванням результатів поточного контролю. Форма підсумкового 

контролю: екзамен. 

Методи демонстрації здобутих  результатів навчання 
№ 

п/п Результати навчання Методи демонстрації 

1 Знати та розуміти завдання по організації 

процесу вантажоперевезень методом 

рейсового циклу. 

Усна відповідь на питання лекційного курсу, 

виступ на практичних заняттях, в дискусії 

2 Знати особливості організації основних 

та допоміжних морських операцій рейсо-

вого циклу процесу на морському та річ-

ному транспорті.  

Усна відповідь на питання лекційного курсу, 

виступ на практичних заняттях з аналітичним 

оглядом, виконання певних розрахунків,  

розв’язання задач 

3 Уміти систематизувати та аналізувати 

інформацію щодо факторів, які вплива-

ють на безпечне перевезення вантажу на 

морському транспорті 

Усна відповідь на питання лекційного курсу, 

виступ на практичних заняттях з аналітичним 

оглядом аналізу причин аварійних пригод   

при вантажоперевезенні та розробка  засобів 

для їх попередження. 

4 Уміти визначати перспективи удоскона-

лення способів забезпечення нових тех-

нологій організації вантажоперевезень та 

впровадження нових напрямків науково-

технічного  прогресу на морському тран-

спорті 

Усна відповідь на питання лекційного курсу, 

виступ на практичних заняттях з рефератом, 

презентації результатів виконаних завдань 

5 Знати сучасні методи планування задано-

го безпечного шляху методом траєктор-

них точок, та способи планування криво-

лінійних відрізків шляху. 

Усна відповідь на питання лекційного курсу, 

виступ на практичних заняттях з рефератом, 

виконання певних розрахунків, 

стандартизовані тести 

6 Знати функції морських портів, портову 

інфраструктуру та технологічні процеси і 

технологічні системи як економічні об'є-

кти 

Усна відповідь на питання лекційного курсу, 

виступ на практичних заняттях з рефератом, 

презентації результатів виконаних завдань, 

виконання відповідних розрахунків. 

7 Знати способи визначення параметрів 

маневрування, та оперативне їх враху-

вання для коригування руху при відхи-

Розв’язання задач, вправ, виконання певних 

розрахунків; виступ на практичних заняттях з 

аналітичним оглядом, стандартизовані тести. 



 8 

лені текучого положення від планового. 

8 Знати вплив зовнішніх факторів на вико-

нання основної морської операції рейсо-

вого циклу. 

Розв’язання задач, вправ, виконання певних 

розрахунків, виступ на практичних заняттях з 

аналітичним оглядом. 

9 Уміти виявляти та систематизувати фак-

тори зовнішнього впливу на допоміжні 

морські операції та їх взаємодія при ви-

конані рейсового циклу. 

Розв’язання задач, вправ, виконання певних 

розрахунків, виступ на практичних заняттях з 

аналітичним оглядом, презентації результатів 

виконаних завдань 

10 Розуміти економічні, соціальні та правові 

наслідки управління процесом вантажо-

перевезень на морському та річному  

транспорті. 

Усна відповідь на питання лекційного курсу, 

виступ на практичних заняттях з аналітичним 

оглядом.  

 
 

8. СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ ЗА НАВЧАЛЬНОЮ ДИСЦИПЛІНОЮ 
 

Шкала оці-

нювання 

ВНЗ 

Національна 

оцінка 
Критерії оцінювання 

А відмінно 

Здобувач проявляє особливі здатності, уміє самостійно добувати 

знання, без допомоги викладача знаходить і обробляє необхідну 

інформацію, уміє використовувати набуті знання й уміння для 

прийняття рішень у нестандартних ситуаціях, переконливо аргу-

ментує відповіді, самостійно розкриває власні дарування й похи-

лості 

B 

Здобувач вільно володіє вивченим обсягом матеріалу, застосовує 

його на практиці, вільно вирішує вправи й завдання в стандарт-

них ситуаціях, самостійно виправляє допущені помилки, кіль-

кість яких незначно 

C 

добре Здобувач уміє зіставляти, узагальнювати, систематизувати інфо-

рмацію під керівництвом викладача; у цілому самостійно засто-

совувати її на практиці; контролювати власну діяльність; виправ-

ляти помилки, серед яких є істотні, підбирати аргументи для під-

твердження думок 

D 

Здобувач відтворює значну частину теоретичного матеріалу, ви-

являє знання й розуміння основних положень; за допомогою ви-

кладача може аналізувати навчальний матеріал, виправляти по-

милки, серед яких значна кількість істотних 

E 

задовільно 

 

Здобувач володіє навчальним матеріалом на рівні вище початко-

вого, значну частину його відтворює на репродуктивному рівні 

FX 
не задовіль-

но 

Здобувач володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що 

становлять незначну частину навчального матеріалу 

 

 
9. ПИТАННЯ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

 
1. Структура морського транспортного комплексу, та характеристика його складових частин. 

2. Призначення транспортних підприємств морського комплексу та коротка характеристика 

параметрів для оцінки їх роботи. 
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3. Міжнародні економічні відносини та їх вплив на ефективність використання морського 

транспортного комплексу. 

4. Морський порт та його вплив на роботу транспорту. 

5. Інверсний метод планування потоків вантажів. Теорія дослідження операції та теорія розк-

ладу і їх використання для координації роботи транспортних засобів. 

6. Календарне планування морських операції по заходу суден в порт. 

7.  Допустимий оптимальний розклад використання транспортних засобів в порту. 

8. Міжнародний кодекс управління безпекою роботи компанії (МКУБ). Цілі, використання і 

повноваження. 

9. Обов’язки персоналу компанії по організації СУБ.   

10. Суднова організація роботи по МКУБ. Документування роботи.  

11. Обов’язки судна при організації роботи СУБ. Сертифікація.  

12. Коротка характеристика систем підтримки прийняття рішень при навігаційній експлуатації 

транспортних засобів. 

13. Системи планування заданого шляху траєкторними точками. 

14. Високоточні способи оперативного контролю руху судна по заданому шляху.    

15. Види надмірного зближення двох суден і способи його попередження. 

16. Маневр останнього моменту і його закономірності. 

17.  Дайте визначення термінів: надмірне, небезпечне і аварійне наближення і їх характеристи-

ка. 

18. Автоматичні інформаційні системи (АІС) та їх використання.  

19. Способи підвищення точності визначення місця судна. 

20. Способи врахування характеристик повороткості при побудові криволінійних траєкторій. 

21. Класифікація маневрених характеристик судна. 

22. Вимоги ІМО до маневрених характеристик судна. 

23. Способи представлення даних про гальмівні характеристики. 

24. Способи представлення даних про характеристики повороткості. 

25. Завдання морського і річкового транспорту.  

26. Рейсовий цикл як форма організації процесу виробництва на морському транспорті.  

27. Класифікація суден по експлуатаційному призначенню. 

28. Класифікація суден по району плавання. 

29. Класифікація суден за їх розмірами. . 

30. Основні техніко-експлуатаційні характеристики судна. 

31. Вагові характеристики судна та об'ємні характеристики судна.  

32. Морські торговельні порти. Схема сучасного великого порту. 

33. Пропускною спроможністю порту, розрахунок та оптимізація. 

34. Вантажообіг і вантажопотік порту, коефіцієнт перевалки. 

35. Портова інфраструктура. Основні елементи порту. 

36. Портова інфраструктура в Законі України Про морські порти України.  

37. Основні технологічні операції  перевантажувальних процесів. 
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