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1. Фiгура Землi та її моделі. 

2. Системи координат, що використовуються в судноводiннi. 

3. Ортодромія та локсодромія на земній поверхні. 

4. Локсодромiя i її властивостi. Обчислення локсодромiчного курсу i відстані 

з географiчними координатами.  

5. Ортодромiя, ортодромiчна поправка. Способи побудови ортодромiї на 

картах меркаторської проекцiї. 

6. Дальність видимості вогнів та предметів.  

7. Системи  рахунку напрямків у морi.  

8. Магнiтне схилення, девіація і поправка магнітного компасу. Визначення 

поправки магнітного компасу. 

9. Напрямки відносно меридіанів та дiаметральної площини судна.   

10. Одиниці виміру довжини і швидкості в судноводінні. Поправка і 

коефіцієнт лагу, їх визначення на мірній лінії та іншими засобами. 

11. Зміст морських навiгацiйних карт та їх класифікація. Вимоги до морських 

навiгацiйних карт. 

12. Навігаційні посібники з мореплавства, їх зміст та користування ними: 

морські  лоцiї (Admiralty Sailing Directions); посiбники «Вогнi та знаки» 

(Admiralty List of Light and Fog Signals); посiбники «Радiотехнічні засоби 

навiгацiї» (Admiralty List of Radio Signals). 

13. Каталоги морських карт та книг. 

14. Карта i картографiчна проекція. Масштаби. Читання морських 

навiгацiйних карт. 

15. Меркаторська  картографiчна проекцiя та її властивостi. 

16. Числення шляху судна та його види. Урахування циркуляції при 

графічному зчисленні. 

17. Числення шляху судна зі спільним врахуванням дрейфу від вітру i зносу 

від течії; точність числення.  



18. Навігаційні параметри та iзолінії. Лінія положення судна. Сутність та 

методи обсервації. Умовні позначення різних способів обсервацій. 

19. Градієнти навігаційних параметрів. Похибки навігаційних параметрів та 

ізоліній. Смуга положення. 

20. Оцінювання точності обсервації. Середня квадратична та 95% 

вірогідності похибки місця судна. Рекомендації  ІМО щодо стандартів 

точності контролю за місцем судна.  

21. Визначення місця судна за візуальними орієнтирами. 

22. Визначення місця судна з  використанням РЛС. 

23. Сутність та можливості визначення місця судна за допомогою 

супутникових навігаційних систем. Джерела похибок, характеристика 

точностi визначення мiсця судна. 

24. Суднова колекція карт і посібників для плавання. Поняття «Folio». Облiк, 

збереження, використання навігацiйних карт та посiбникiв на судні. 

25. Порядок коректури карт і посібників для плавання на судні. Зміст 

друкованих коректурних документiв: Notices to Mariners, Annual Summary 

Notices to Mariners, Cumulative List Notices to Mariners. 

26.  Змiст i порядок передачi радiонавiгацiйних попереджень cистеми ВСРНП 

NAVAREA, NAVTEX, Safety NET, облiк їх на судні.   

27. Способи оперативного контролю за рухом судна при плаваннi поблизу 

берегiв. Метод паралельних iндексiв. 

28. Вимоги ІМО до планування переходу. Основні критерії вибору шляху 

судна поблизу берега і в океані.  

29. Навігацiйне планування переходу. Загальні принципи i вимоги; етапи 

планування; попередня прокладка; пiдйом карт.  

30. Посiбники «Океанськi шляхи свiту» (Ocean passages for the World) «Ship’s 

Routing», «Guide to Port Entry»; змiст та використання. 

31. Системи огорожі  навiгацiйних небезпек МАМС (IALA). 

32. Призначення і склад ECDIS. Поняття електронної навігаційної карти 

(ENC). Поняття системної електронної карти (SENC). Резолюцiя IМО 

MSC.232(82). 

33. Прийом і здача навігаційної вахти. 

34. Вимоги щодо несення ходової навігаційної вахти. 

35. Організація ходової вахти при обмеженій видимості. Навігаційне 

використання РЛС. 

36. Організація ходової вахти при плаванні в прибережних водах і обмежених 

водах; вахта на якірній стоянці. 

37. Прийом, несення  й здавання штурманської вахти в порту. 

38. Прийом, несення та здача штурманської вахти в порту. 



39. Способи посадки і висадки лоцмана, вимоги, попередні приготування, 

обов'язки вахтового помічника. Рекомендації міжнародної асоціації морських 

лоцманів (IMPA).  

40. Вимоги ІМО до форми і змісту суднової інформації про маневрені 

властивості судна. Лоцманська картка. 

41. Класифікація маневрених характеристик. Основні поняття і визначення. 

42. Циркуляція судна, її періоди та геометричні елементи. Швидкість судна і 

кут дрейфу на циркуляції. Полюс повороту і його облік при виконанні 

маневру. 

43. Параметри керма і корпусу судна і їх вплив на керованість. 

44. Виконання реверсу на суднах з різними пропульсивними комплексами. 

Сили взаємодії гвинта, керма і корпусу судна, і їх облік при маневруванні. 

45. Пасивне гальмування. Основні залежності. 

46. Активне гальмування. Основні залежності. 

47. Керованість судна при зустрічному і попутному вітрі і перебігу. 

48. Маневри і дії вахтового помічника при порятунку людини, що  впала за 

борт. Способи виконання маневру. 

49. Керованість судна при плаванні в каналах і на великому мілководді. 

50. Постановка судна на якір. Планування, організація команди містка. 

Контроль місця судна. 

51. Швартування судна. Планування, підготовка містка і суднових пристроїв. 

Взаємодія швартових команд і містка. 

52. Характеристики хвилювання, качки судна. Підготовка судна до плавання 

в штормових умовах. Вибір режиму штормування.  

53. Просідання судна і втрата швидкості на мілководді. Вплив мілководдя на 

повороткість судна і його гальмівний шлях. 

54. Поняття про радіолокацію, її види. Принципи радіолокації. Особливості 

розповсюдження електромагнітних хвиль. Основні властивості 

радіолокаційних об’єктів. Радіолокаційні завади. 

55. Призначення РЛС, типи і область застосування РЛС, принцип дії 

імпульсної НРЛС за структурною схемою. Технічні та  експлуатаційні 

характеристики НРЛС. Техніка безпеки при експлуатації радіолокаційного 

обладнання. 

56. Призначення, особливості та класифікація РНС. Принцип роботи 

імпульсних, фазових, від’ємно-дальномірних та імпульсно-фазових РНС. 

Принципи побудови та роботи супутникових навігаційних систем. 

57. Способи оцінки небезпеки зіткнення. Графічний метод оцінки  параметрів 

найкоротшого зближення. 



58. Побудова векторного трикутника переміщень і рішення задачі  

розбіжності на маневреному планшеті. 

59. Система автоматичної радіолокаційної прокладки. Експлуатаційні вимоги 

та основні обмеження при використанні САРП для оцінки небезпеки 

зіткнення. 

60. Аналіз інформації, отриманої від САРП. Режими істинного і відносного  

руху, їхні переваги й недоліки. Програвання маневру. 

61. Призначення і використання УКХ радіостанцій. Спеціальні канали УКХ 

зв'язку. Категорії повідомлень. Порядок передачі повідомлень безпеки і лиха. 

62. Магнітні компаси. Девіація магнітного компаса. Врахування девіації при 

судноводінні. 

63. Суднові лаги, їх класифікація. Похибки лагів і облік їх в судноводінні. 

64. Суднові ехолоти. Принцип вимірювання глибин. Джерела похибок і облік 

їх в судноводінні.  

65. Гірокомпаси як датчики напрямків. Принципи роботи гірокомпасів, їх 

особливості.  

66. Похибки гірокомпасів, їх джерела, методи компенсації і облік в різних 

умовах плавання. 

67. Авторульові, принцип роботи, режими роботи, типові експлуатаційні  

регулювання та установки. 

68. Вантажний план судна. Креслення і загальні вимоги. Особливості 

вантажних планів різних типів суден. 

69. Інформація про остійність і міцність судна. Призначення, зміст,  

використання. 

70. Рейсовий чартер. Штурманська розписка, коносамент, вантажний 

маніфест 

71. Міжнародні та національні нормативні документи з перевезення 

навалювальних вантажів. 

72. Міжнародні та національні нормативні документи з перевезення 

небезпечних вантажів. 

73. Підготовка судна до вантажних операцій. Транспортні характеристики 

вантажів. Забезпечення і спостереження за навантаженням, контроль стану 

вантажу в рейсі. 

74. Атмосферні фронти. Погодні умови при проходженні атмосферних 

фронтiв. 

75. Загальна циркуляція атмосфери. Фронтальні циклони, стадії розвитку, 

шляхи руху. 

76. Тропічні циклони, характерні траєкторії їх руху. Особливості погоди. 

Рекомендації по маневруванню судна в зоні тропічного циклону. 



77. Приливні явища. Класифікація приливів. Суднові посібники по 

припливам. Облік припливних явищ при русі судна, стоянка на якорі і біля 

причалу. 

78. Факсимільні синоптичні карти аналізу і прогнозу. Читання  факсимільних 

синоптичних карт. 

79. Небесна сфера і системи координат. Вимірювання часу. 

80. Астрономічні способи визначення місця судна. Порядок виконання  

визначень. 

81. Остійність судна: «поперечна», «початкова», «статична», «динамічна», «при 

великих кутах крену», «аварiйна». 

82. Розрахунок i побудова діаграми статичної остійності. Вимоги регiстру 

судноплавства до дiаграми. 

83. Розрахунок i побудова діаграми динамічної остійності, її зв’зок з діаграмою 

статичної остійності. 

84. Діаграма граничних моментiв, її призначення i використання. 

85. Місцева і загальна міцність судна. Особливості контролю загальної міцності 

великотонажних суден. 

86. Метацентр, центр величини и центр ваги судна. Метацентрична висота як 

мiра початкової  остiйностi судна. Ознаки негативної початкової остiйностi 

судна i заходи щодо її полiпшення.   

87. Умови рівноваги судна, що плаває, запас плавучості, вантажна марка. 

Надводний борт і його нормування. Зміна осадки при переході в воду  іншої 

густини. 

88. Вплив вільних поверхонь рідини на остійність судна. Способи зменшення 

їх впливу на остійність судна.  

89. Міжнародна Конвенція SOLAS зі змінами та доповненнями. Зміст і 

використання Конвенції на судні. 

90. Міжнародна Конвенція MARPOL – 73/78. 

91. Кодекс торговельного мореплавства України. 

92. МКУБ (ISM Code). Суднова система управління безпекою, документацiя, 

звітність перевірки. 

93. Суднові документи і їх статус. Нагляд за технічним станом судна, 

переогляд. 

94. Суднова організація боротьби за живучість. Суднові тривоги, аварійні 

партiї вчення. Вимоги до періодичності проведення навчань і інструктажів. 

95. Рятувальні засоби. Вимоги Кодексу LSA щодо рятувальних засобів. Дії 

командира шлюпки за тривогою «Покинути судно». 

96. Аварійні радіобуї EPIRB, SART. Призначення, використання, 

експлуатаційні перевірки. 



97. Пошук і рятування на морі. Міжнародно-правові акти, регламентуючi 

пошук і рятування на морі. 

98. Правило МППЗС – 72. Правило 3 - Загальні визначення. 

99. Правило МППЗС – 72. Правило 5 – Спостереження. 

100. Правило МППЗС – 72. Правило 6 - Безпечна швидкість. 

101. Правило МППЗС – 72. Правило 7 - Небезпека зіткнення. 

102. Правило МППЗС – 72. Правило 8 - Дії для попередження зіткнення.  

103. Правило МППЗС – 72. Правило 9 - Плавання у вузькостях. 

104. Правило МППЗС – 72. Правило 10 - Плавання по системах розподілу 

руху. 

105. Правило МППЗС – 72. Правило 12 - Парусні судна . 

106. Правило МППЗС – 72. Правило 13 – Обгін.  

107. Правило МППЗС – 72. Правило 14 - Ситуація зближення суден, що 

йдуть прямо одне на одного.  

108. Правило МППЗС – 72. Правило 15 - Ситуація пересічення курсів.  

109. Правило МППЗС – 72. Правило 16 - Дії судна, що уступає шлях. 

110. Правило МППЗС – 72. Правило 17 - Дії судна, якому уступають шлях. 

111. Правило МППЗС – 72. Правило 18 - Взаємні обов'язки суден.  

112. Правило МППЗС – 72. Правило 19 - Плавання суден при обмеженій 

видимості. 

 

 

 

Завідувач кафедрою 

Навігації і управління судном      О.Б.Даниленко 


