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УДК 005.08:01 

ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДГОТОВКИ 

ФАХІВЦІВ РІВНЯ УПРАВЛІННЯ 

Чимшир В. І., доктор технічних наук, професор, Чимшир Г. В., кандидат 

економічних наук 

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія» 

Статистика українського ринку праці останнього десятиліття свідчить про 

значне зниження рівня кваліфікації працівників практично всіх напрямів 

підготовки, особливо рівня управління. Безумовно, це не могло не позначитися 

на процесах функціонування як першочергового чинника і як наслідок на 

процесах розвитку практично всіх напрямків економіки України. На наш 

погляд, передумовою такому процесу стала низка очевидних причин. Перша з 

яких давно відома як відтік кадрів до зарубіжних країн, який розпочався на 

початку дев'яностих і залишається актуальним до сьогоднішнього дня. Друга 

причина – це  зниження рівня кваліфікації науково-педагогічного складу 

закладів вищої освіти, яка пов'язана з різким зменшенням привабливості даного 

напряму діяльності. Третя – це безперервна реформа освіти, яка залучила всю 

освітню систему до багаторічного експерименту. Таким чином, виникає низка 

питань, вирішенню яких присвячене дане дослідження, а саме: як здійснювати 

якісну підготовку кадрів і як оцінити ефективність їх підготовки у 

таких умовах. 

Відомо, що одним із способів досягнення позитивної динаміки зростання 

ефективності розвитку соціальних систем як базової складової соціотехнічної 

системи є підвищення освітнього рівня кадрового потенціалу. Дійсно, засобами 

управління рівнем кваліфікації соціальної складової соціотехнічних систем 

можливо значно підвищити показники організаційної, управлінської, 

мотиваційної ефективності системи загалом [1]. 
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Вирішення завдання підготовки фахівців організації з часом впливає на 

рівень успішності прийняття технічних, управлінських, організаційних та 

інших рішень. Інакше кажучи, ефективним результатом підготовки, з погляду 

внеску у розвиток соціотехнічної системи, можна назвати фахівця, який 

приносить певний позитивний ефект і, отже, неефективним – якщо приносить 

негативний ефект. Фактично, розраховуючи ефект від прийнятих рішень 

кожного співробітника, можна дати оцінку ефективності вкладу освітньої 

системи, яка підготувала спеціаліста, в систему, в якій цей фахівець 

приймає рішення. 

На ряду з легкістю бачення рішення поставленого завдання таку оцінку 

дати з методичної точки зору досить важко. Разом з тим, цей підхід може бути 

застосований до невеликої, зокрема, регіональної чи корпоративної структури, 

де типи рішень можна відстежити та оцінити. Однак, як показано у досліджені 

[2], рішення можуть бути високого ступеня різнорідності, паралельності, бути 

взаємопов'язаними або мати різний ступінь впливу на кінцевий результат, у 

зв'язку з чим кінцева оцінка може бути не об'єктивна. 

Пропонується розглянути це завдання з позиції ефективності вкладення 

капіталу підвищення рівня кваліфікації працівників цієї системи за умовою 

нестабільності зовнішнього оточення з тенденцією зниження загального 

потенціалу системи вищого рівня. 

Основною складовою при оцінці рівня кваліфікації працівника, на нашу 

думку, є рівень його освіти та величина, що характеризує можливості цим 

рівнем скористатися. Одним із найпростіших способів є співвідношення освіти, 

здобутої людиною в людино-роках навчання до її поточної ставки, вираженої у 

вартості однієї години його роботи. Іншими словами, чим більше людина 

навчалася і може цим скористатися, тим вищий показник рівня кваліфікації. 

У роботі [3] показано, що вигода від освіти може виступати у вигляді 

вищих заробітків у майбутньому; доступності цікавої та перспективної роботи; 

престижу професії. І це, своєю чергою, є стимулом для інвестицій в освіту у 
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теперішньому саме, при цьому, без експертної оцінки необхідності виду знань, 

які можуть бути отримані в майбутньому, обійтися не вдасться. Таким чином,  

вклади в освіту повинні значно перевищувати сумарні додаткові доходи, 

пов'язані із здобутою освітою. 

Висновок. У зв'язку з вищезазначеним, перспективним напрямком 

дослідження є створення моделі, за допомогою якої можна отримати адекватну 

оцінку ефективності інвестування капіталу в освіту для робітників організації. 

Ця модель дозволить менеджменту багатьох компаній інтенсивніше проводити 

їх навчання з одного боку, з іншого – урізноманітнити способи підвищення їх 

кваліфікації. 
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ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ СУДНОПЛАВСТВА ШЛЯХОМ 

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ЗОВНІШНЬОГО УПРАВЛІННЯ 

СУДНАМИ 

Даниленко О. Б., доктор педагогічних наук, професор, Дуков Д. Ф., кандидат 

наук державного управління, доцент кафедри навігації і управління судном 

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія» 

Одним із основних якісних показників роботи будь-якого виду 

транспорту являється безпека. Особливе значення вона має в торговому 

мореплаванні з урахуванням того, що морем і річковими водними шляхами 

перевозиться значна частина всіх вантажів світового ринку. Через підвищення 

інтенсивності руху на водних шляхах, збільшення розмірів транспортних суден 

та зростання їх швидкостей плавання в складних навігаційних умовах проблема 

забезпечення безаварійності судноплавства є однією із найбільш пріоритетних і 

актуальних. Вирішення цієї задачі сприяє зменшенню кількості аварійних 

випадків. Нажаль, серед причин аварійності домінує «людський фактор», а 

число аварій з вини екіпажів суден досягає 75-80% від загальної їх кількості, в 

тому числі більше 7% – це зіткнення суден. Статистика показує, що зіткнення 

суден частіш за все трапляється в стислих водах, де інтенсивність 

судноплавства дуже велика. Так наприклад через Сінгапурський пролив, який є 

однією із найважливіших морських транспортних артерій світу, в 2000-х роках 

річний вантажопотік складав близько 3 млрд тон вантажів, то в 2020 р. він 

досягнув 6,4 млрд тон та по ньому проходить більше 50000 суден в рік. В порт 

Сінгапур кожні 2-3 хвилини заходить або виходить судно, а в самому порту 

одночасно постійно знаходиться біля 1000 морських суден. Крім можливих 

зіткнень в  прибережних стислих водах виникає загроза посадки на мілину. 
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На наш погляд одним з шляхів зниження аварійності з причини зіткнень 

суден в стислих водах доцільно застосування принципу зовнішнього управління 

процесом розходження суден із розробкою сучасних оперативних та наглядних у 

використанні методів оцінки ситуації зближення та вибору маневру 

розходження. Для забезпечення безаварійного розходження суден в стислих 

водах з урахуванням швидкої зміни навігаційної ситуації необхідне оперативне 

визначення параметрів стратегії розходження, яка базується на принципі 

зовнішнього управління суднами, що небезпечно зближуються. Тому стислі води 

облаштовуються станціями управління рухом суден, які не тільки контролюють 

процес судноводіння, а в разі потреби забезпечують зовнішнє управління 

процесом розходження суден при виникненні ситуації небезпечного зближення. 

В період 1995-2015 р.р. станції управління рухом суден були створені в 

країнах Європи, Азії, Африки, Північної, Центральної і Південної Америки, 

Австралії та Нової Зеландії. Згідно даним Міжнародної Асоціації Маячних 

Служб в 2015 році зараз в світі використовувалося понад 500 станцій 

управління рухом суден. Не зважаючи на таке широке їх застосування та 

сучасне технічне оснащення, вони не забезпечені комп'ютерними 

інформаційними системами аналізу небезпечності ситуацій зближення суден і, 

в разі необхідності, визначення стратегії їх розходження. 

Вітчизняні вчені Аксютін Л. Р., Кондрашихін В. Т., Ворбйов Ю. Л., 

Вагущенко Л. Л., Мальцев А. С., Цимбал М. М. та іноземні вчені Фрейдзон I. Р., 

Lisowski J., Hornauer S., Statheros T. зробили значний внесок в рішення 

зазначених проблем, і аналіз їх досліджень показав, що центральним напрямом 

рішення проблеми підвищення безпеки судноводіння є вдосконалення методів 

попередження зіткнень суден в ситуаціях їх небезпечних зближень. 

Одним із найбільш суттєвих аспектів вирішення поставленої проблеми є 

формування групи методів аналітичних розрахунків попередження зіткнення 

суден для визначення меж областей неприпустимих значень параметрів їх руху, за 

допомогою графічного відображення яких визначаються стратегії розходження, 
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що забезпечує оперативність і коректність прийняття рішення по запобіганню 

небезпечних зближень суден. Розрахунок меж областей неприпустимих значень 

параметрів руху суден пропонується проводити з урахуванням форми безпечного 

домену судна, тому доцільно застосувати аналітичні методи попередження 

зіткнення суден, що поділяються на стандартну та нестандартні в залежності від 

форми безпечного домену судна, та реалізація яких передбачена в комп'ютерній 

навігаційній системі підтримки рішень. 

Принципово важливим аспектом управління елементарної групою суден є 

його повнота, яка може бути реалізована наступними двома підходами. Одним 

з них є локально-незалежне управління, суть якого полягає в контролі окремим 

судном поточного стану елементарної групи суден, в якій воно знаходиться, а 

при наявності ситуаційного збурення його компенсація проводиться, як 

правило, одним із взаємодіючих суден. Такий тип управління є досить 

короткозорим і може ефективно використовуватися тільки при низької 

інтенсивності руху суден. Якісно іншим є повне (зовнішнє) управління 

зовнішнім управлінцем, який розпоряджається стратегіями суден елементарної 

групи та спостерігає поточну ситуацію і, при наявності ситуаційного збурення, 

компенсує його спільним маневром розходження. Таким управлінцем може 

бути, як служба управління рухом суден (СУРС), так і, що принципово 

важливо, суднова інформаційна система, з тими ж можливостями, встановлена 

на кожному із суден, що вирішує задачу колективної компенсації ситуаційного 

збурення і реалізує отриману в результаті рішення індивідуальну стратегію. 

Саме висока ефективність повного керування при великій інтенсивності 

руху суден зумовила появу і стрімкий розвиток СУРС. Очевидно, розвиток 

принципів зовнішнього керування процесом розходження є одним з найбільш 

перспективних напрямків зниження аварійності в обмежених умовах плавання. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ МІНІМІЗАЦІЇ ЗБИТКІВ У ВИПАДКАХ НЕМИНУЧОГО 

ЗІТКНЕННЯ СУДЕН 

Кириченко К. В., кандидат технічних наук, старший викладач, Зінченко С. М., 

кандидат технічних наук, доцент, Носов П. С., кандидат технічних наук, 

доцент, Маменко П. П., капітан дальнього плавання, старший викладач 

Херсонська державна морська академія 

Аналіз аварійності показує, що велика кількість аварій і катастроф на 

морі відбувається через людський фактор. Оператору важко приймати 

правильні рішення у складних умовах і особливо у критичних ситуаціях [1, 2]. 

У роботах [3, 4] проведені дослідження впливу стресових ситуацій та тривалих 

термінів перебування у морі на безпечність процесів керування судном, у 
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роботі [5] досліджено ефективність тренінгів при проведенні 

перепідготовки судноводіїв. 

Разом з тим, результати досліджень показують, що суттєвих результатів у 

зменшенні впливу людського фактору можна досягти лише через впровадження 

автоматизованих та автоматичних систем керування рухом суден [6-9]. 

Для перевірки працездатності та ефективності методу, алгоритмічного і 

програмного забезпечення модуля оптимального керування проведено 

експеримент на Стенді Імітаційного Моделювання [10], створеного авторами на 

базі навігаційного тренажеру Navi Trainer 5000. 

Результати моделювання підтвердили працездатність і ефективність 

методу, алгоритмічного та програмного забезпечення модуля оптимального 

керування рухом судна, що мінімізує збитки у випадках неминучого зіткнення. 

 

Рисунок 1 – Схема руху суден 

Складові швидкості цілі у проекціях на осі зв’язаної із судном системи 

координат визначаються із наступних рівнянь [11]: 

𝑉𝑥1 = 𝑉𝑥
𝑡𝑔

𝑐𝑜𝑠∆𝑘 − 𝑉𝑦
𝑡𝑔

𝑠𝑖𝑛∆𝑘, 

𝑉𝑦1 = 𝑉𝑥
𝑡𝑔

𝑠𝑖𝑛∆𝑘 − 𝑉𝑦
𝑡𝑔

𝑐𝑜𝑠∆𝑘, 

де 𝑉𝑥
𝑡𝑔

, 𝑉𝑦
𝑡𝑔

− складові швидкості цілі у проекціях на осі ЗСК цілі. 
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Задачею дослідження є мінімізація кінетичної енергії зіткнення судна і 

цілі на момент 𝑇 зіткнення 

𝐾(𝑇) = 𝑚 (
∆𝑉𝑥

2(𝛳(𝑡), 𝛿(𝑡))

2
+

∆𝑉𝑦
2(𝛳(𝑡), 𝛿(𝑡))

2
) ⟶ 𝑚𝑖𝑛, 

де 𝑉𝑥 , 𝑉𝑦 – поздовжня та бокова лінійні швидкості судна, 

Цільова функція досягає мінімального значення 𝐾(𝑇) ⟶ 𝑚𝑖𝑛 при умові 

мінімізації складових відносної швидкості руху судна і цілі. Схема руху суден 

наведена на рис. 1 [12]. 

Висновки. Розглянуті питання автоматичного керування рухом судна при 

неминучому зіткненні з метою мінімізації кінетичної енергії зіткнення. 

Розроблено метод, алгоритмічне та програмне забезпечення модуля системи 

автоматичного керування рухом судна, що дає змогу мінімізувати кінетичну 

енергію при неминучому зіткненні. 
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ПРОБЛЕМА НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНОЇ КОРОЗІЇ НА РЕЖИМАХ 

НИЗЬКИХ ТА ЧАСТКОВИХ НАВАНТАЖЕНЬ 

Погорлецький Д. С., кандидат технічних наук, Морозов В. С., магістр 

Херсонська державна морська академія 

Система охолодження представляється об'єктом, ресурси якого для 

забезпечення надійної, економічної роботи двигуна з задовільними 

екологічними показниками практично не використані. Робочий процес двигуна 

являє собою, з одного боку, переміщення поршня по циліндру, а з іншого – 

безперервна зміна стану робочого тіла, що характеризується температурою і 

тиском. Два цих одночасно протікаючих процесу супроводжуються такими 

явищами, як: вібрації циліндрових втулок, кавітаційно-корозійні руйнування 

охолоджуваних поверхонь, накипу утворення на них, теплообмін між деталями 

двигуна і теплоносієм. Підвищення температурного рівня деталей циліндро-

поршневої групи сприяє скороченню періоду затримки запалення, що 

позитивно позначається на екологічні характеристики двигуна. Завдання 

вибору структурної схеми системи охолодження і визначення параметрів 

охолодження повинна вирішуватися з урахуванням всіх перерахованих 
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факторів, і в результаті оптимальне охолодження повинно забезпечувати 

поліпшення всіх зазначених вище експлуатаційних властивостей. 

В останні роки низькотемпературна корозія мала високе значення для 

двотактних двигунів фірми MAN Diesel&Turbo, за умов роботи з різними 

видами важкого палива (IFO 60…380). Виявлено ряд факторів, які впливають 

на ступінь низькотемпературної корозії на двотактних двигунах фірми MAN 

B&W, а саме: оптимізація низького та часткового навантаження; максимальний 

рівень тиску; застосування рециркуляції повітря (WHR); зниження температури 

повітря. При незміненій конструкції камери згоряння малообертового двигуна 

MAN B&W, часткове навантаження має знижувати температура втулки циліндра 

у порівнянні з повністю навантаженим двигуном. Оптимізація низьких і 

часткових навантажень збільшує тиск в циліндрах при менших навантаженнях, 

що також сприяє підвищенню низькотемпературної корозії. Іншими важливими 

факторами є збільшення максимального тиску в цілому та застосування систем 

рециркуляції повітря (WHR), особливо, коли (WHR) не експлуатується на 

двигунах, розроблених з цією системою. Температура продувочного повітря є 

дуже важливим фактором в умовах низькотемпературної корозії. Для 

зменшення кількості водяної пари, що надходить у камеру згоряння, 

температура повітря, що поглинається, завжди повинна бути максимально 

низькою, це також впливає на споживання палива. 

Для запобігання холодній корозії розроблено та використовуються ряд 

контрзаходів, а саме: обвідна сорочка охолоджувальної води, базова (JBB); 

системи охолодження циліндрової втулки (LDCL); змінена конструкції 

циліндрової втулки (RDL). Швидкість подачі масла в циліндрі зменшено 

шляхом введення цих контрзаходів. На (рис.1, а) показано схему системи 

охолодження (JBB). Кількість охолоджувальної води контролюється 

фіксованим отвором на сорочці циліндру на виході охолоджувальної води 

клапаном системи охолодження. При обсязі 75…85 % охолоджувальної води, 

яка нагрівається під сорочкою системи охолодження, виходить температура 
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підйому циліндра 15…25 ° С на всіх навантаженнях. На (рис.1, б) показано 

систему охолодження циліндрів двигуна яка залежить від навантаження 

двигуна та температурного режиму роботи системи охолодження двигуна. За 

допомогою системи LDCL температура охолоджувальної води для циліндрової 

втулки може змінюватися за навантаженням таким чином, що дуже низька 

температура охолоджувальної води підтримується в діапазоні низьких і 

часткових навантаженнях. 

а)             б)  

Рисунок 1 – Система охолодження циліндрів: а) – діафрагма для контролю опору в 

системі; б) – система охолодження циліндрів залежно від навантаження (LDCL). 

При високих навантаженнях (як правило, вище 80 %) система LDCL 

працює «пасивно», а температура охолоджувальної води для сорочки 

охолодження циліндра не піднімається. Таким чином, на 30…40°C збільшення 

температури можна отримати на низьких і часткових навантаженнях без 

перегріву втулки циліндра у діапазоні повного навантаження. Коли такий тип 

циліндрової втулки застосовується на застарілому двигуні, температура стінки 

циліндра, як правило, на 40 ° C нижча, у верхній частині 300 мм від робочої 

поверхні. Щоб протидіяти цій проблемі, фірмою MAN Diesel&Turbo було 

розроблено три циліндрових ущільнення для кожного типу двигунів. 

Конструкція циліндрової втулки RDL дозволяє для нижньої частини мати 

таку ж температуру, що і циліндрова втулка для стандартного двигуна. При 

використанні модернізації за принципом LDCL, недоліком такої схеми є 

постійно працюючий циркуляційний відцентровий насос з постійною 
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продуктивністю. Регулювання продуктивності виконується шляхом 

дроселювання за рахунок автоматичної засувки. Цей принцип регулювання не є 

економічно доцільним, так як набагато простіше та економічно вигідно 

виконувати регулювання частоти обертання електродвигуна циркуляційного 

насосу системи встановивши частотний перетворювач. Це дає можливість 

застосування комбінованого принципу керування терморегулюючими 

пристроями і частотного приводу насосів системи охолодження головного 

двигуна MAN B&W, для підтримання оптимального температурного режиму 

роботи головного двигуна і самої системи охолодження в цілому. 

Висновок: В роботі було розглянуто деякі фактори, що впливають на 

ступінь низькотемпературної корозії двотактних двигунах фірми MAN B&W, та 

запропоновані шляхи вирішення даної проблеми за рахунок використання 

системи охолодження циліндрової втулки (LDCL) і додатково встановленого 

частотного перетворювача на циркуляційний відцентровий насос даної 

системи, для підтримання оптимального температурного режиму роботи 

головного двигуна та підвищення ефективності експлуатації системи 

охолодження циліндрової втулки. 
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УДК 004.946 

AR ТА VR В МОРСЬКІЙ ГАЛУЗІ: АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ, 

ПРОБЛЕМ ТА ПЕРСПЕКТИВ ВПРОВАДЖЕННЯ 

Яремчук С. О., кандидат технічних наук, доцент кафедри суднових 

енергетичних установок і систем 

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія» 

Актуальність досліджень. Доповнена реальність (augmented reality, AR) і 

віртуальна реальність (virtual reality, VR) – це не просто «чергові комп'ютерні 

технології». AR/VR належать до знакових досягнень науки і техніки, з появою 

яких пов'язують зміни в багатьох галузях людської діяльності. Зростаюча 

обчислювальна потужність пристроїв підняли технології AR/VR на принципово 

новий рівень, і охопили широкий спектр різноманітних сфер діяльності 

людини. За рахунок впровадження технології AR компанії Boeing вдалося 

скоротити час укладання та з'єднання кабелів у літаках на 25 % і знизити 

кількість помилок на 50 %. В компанії General Electric запровадили AR на 

виробництві вітряних турбін, і отримали зростання продуктивності на 34 %. 

Окрім широкого застосування в промисловості, технології АR/VR широко 

використовується в освіті, маркетингу (зокрема, у вуличному маркетингу, коли 

великий екран виставляється в людному місці), в індустрії моди, в соціальних 

мережах, медицині і хірургії, туризмі, в пресі, музейній справі, і список 

прикладів застосування даних технологій постійно поповнюється [1]. Саме 

тому дослідження можливостей, проблем, ризиків і перспектив АR/VR є 

важливою та актуальною задачею сьогодення. 
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Огляд можливостей AR/VR. AR – це проектування будь-якої штучної 

цифрової інформації (зображення, відео, текст, графіка і т.д.) поверх 

відображення реального світу. Це злиття реального світу і віртуальних об’єктів 

для створення нових середовищ, де реальні фізичні та штучні цифрові об'єкти 

співіснують і взаємодіють в режимі реального часу. AR забезпечує 

проектування тривимірних віртуальних об'єктів або голограм на фізичний 

простір, дозволяє переміщатися навколо віртуального об'єкту, оглядати його з 

усіх боків і всередині так, ніби цей об’єкт реально існує [2]. 

VR – це створений технічними засобами повністю штучний світ, який 

передається людині через її відчуття: зір, слух, дотик та інші в реальному часі. 

Системи VR більш повно, в порівнянні зі звичайними комп'ютерними 

системами, імітують взаємодію з віртуальним середовищем шляхом впливу на 

усі п'ять органів чуття людини [3]. 

Технології AR/VR впроваджуються у різних областях діяльності людини, 

також і в морській галузі, зокрема, для навчання та підвищення кваліфікації.  Ці 

технології розширюють можливості викладачів, надаючи здобувачам освіти та 

фахівцям, що підвищують кваліфікацію, дуже цікавий і надзвичайно 

стимулюючий цифровий контент та функції, які в найкоротші терміни 

створюють високу мотивацію до поглибленого навчання. 

Морський бездротовий тренажер OMS-VR з AR/VR реалізує процеси 

навчання та іспитів екіпажу морського судна; дозволяє моделювати 

різноманітні навчальні та аварійні випадки на судні; інтегрує здобувачів освіти 

в проблемну або аварійну ситуацію на судні з усіма супутніми шокуючими 

відчуттями: адреналіном, візуальними, звуковими, вібраційними і 

гравітаційними відчуттями; дозволяє  одночасне навчання кількох віддалених 

членів екіпажу. Морські фахівці можуть відділено досліджувати судно і 

вивчати свої обов'язки перш ніж потрапити на борт. Тренажер дозволяє 

динамічно змінювати ситуації на судні під час іспиту, та перевіряти 

правильність реакцій та дій здобувача в різноманітних випадках. Хмарний 



XII Міжнародна науково-практична конференція  

Сучасні підходи до високоефективного використання засобів транспорту  

СЕКЦІЯ № 1. Дослідження технологічних процесів, технічних та ергатичних систем 

транспорту 

28 

модуль глобальної статистики зберігає історію навчання та результати іспитів 

для кожного студента. Тренажер надає морським фахівцям унікальні 

можливості зануритися у різноманітні та небезпечні ситуації на судні без 

ризику бути травмованим. Це призводить до більш глибокого навчання і 

незрівнянно більш надійних та вагомих результатів на іспитах. 

Компанії Virsabi, Viking Supply Ships і MAN Diesel & Turbo розробили AR-

гарнітуру для членів екіпажу. Це обладнання спроможне визначати, в якій 

частині судна знаходиться моряк, і вивести необхідну інформацію. Якщо 

судновий механік спустився у машинне відділення і надів AR-окуляри, він буде 

бачити не тільки обладнання загалом, але і дані про компоненти обладнання, 

що знаходяться всередині. Він зможе бачити інформацію щодо техніки безпеки, 

покрокову інструкцію по технічному обслуговуванню (ТО), історію проведення 

ТО і ремонту. Потрібну йому інформацію механік обирає сам. Розробники 

вважають, що AR-гарнітура дозволить значно економити час та гроші на 

навчання, тому що механіки зможуть виконувати ремонт за інструкцією, яка 

буде буквально перед їх очима [4]. 

Компанія Afterguard розробила і випустила AR-окуляри для судноводіїв. 

Ці окуляри відображають інформацію про швидкість руху судна, крен судна, 

глибину під кілем, місцезнаходження судна, відстані до портів, швидкість та 

напрям вітру. Демонстрація всієї доступної та необхідної судноводію 

інформації виконується як перманентно, так і за запитом. Маса окулярів 

становить 60 г, працюють від акумулятора 4-6 годин, лінзи окулярів 

сонцезахисні, вартість $1900. Система вже апробована військовими моряками, 

льотчиками, гонщиками і космонавтами з позитивними відгуками [5]. 

Компанія MOL планує встановити на своїх танкерах VLCC навігаційну 

систему з AR. Мотивація встановлення – завантажені танкери мають велику 

осадку і потребують особливої уваги до питань безпеки мореплавства в тих 

заливах, де рух суден дуже напружений. Система виводить на монітори і 

планшети інформацію щодо інших суден на шляху руху судна, суден в 
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найближчих водах, інформацію про мілини, течії та погодні умови. Система 

інтегрує показання АІС і радарів з відео зображенням з камери на містку в 

режимі реального часу, і забезпечує візуальну підтримку членам екіпажу при 

несенні вахти та управління судном [6]. 

Аналіз проблем впровадження AR/VR. Аналіз першоджерел [1-6] 

дозволив виділити явища, які заважають розвитку технологій AR/VR, та 

сформувати матрицю проблем, представлену в таблиці 1. 

Таблиця 1 – Матриця проблем впровадження технологій AR/VR 

Складові  технологій 

AR/VR 

Технологія AR Технологія VR 

Апаратне забезпечення 

• невеликий кут огляду; 

• неможливість 

відремонтувати на місці; 

• висока вартість 

пристроїв 

• важкі і незручні 

шоломи, великі 

гарнітури; 

• просторова 

обмеженість при 

переміщенні; 

• неможливість 

відремонтувати на місці; 

• висока вартість; 

• недостатня роздільна 

здатність дисплеїв 

Програмне забезпечення 

• помилки розпізнавання 

об'єктів; 

• некоректне 

відображення даних, що 

накладаються; 

• некоректне 

розташування об'єктів у 

просторі; 

• несумісність з різними 

платформами;  

• відсутність інтеграції з 

іншими програмами; 

• низька продуктивність; 

• дефекти та недостатньо 

оперативне їх усунення  

• залежність від 

потужності ПК і 

консолей; 

• недоліки графіки; 

• відсутність сумісності з 

платформами та 

інтеграції з іншими 

програмами; 

• погана оптимізація 

контенту, низька 

продуктивність; 

• недостатньо оперативне 

усунення дефектів 

Контент • брак якісного контенту; 

• помилки з точки зору 

• брак якісного контенту; 

• помилки з точки зору 
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наукової точності при 

додаванні віртуальних 

об'єктів і явищ у 

реальний світ; 

• технічні обмеження; 

• висока вартість 

контенту 

наукової точності при 

перенесенні реальних 

об'єктів у віртуальний 

світ; 

• погано опрацьований 

світ (відсутність 

цілісності, некоректне 

просторове 

співвідношення між 

елементами), дефекти; 

• технічні обмеження; 

• висока вартість 

контенту 

Безпека 

• відсутність механізму 

захисту персональних 

даних та конфіденційної 

інформації; 

• шкідливе ПЗ  

відсутність механізму 

захисту персональних 

даних та конфіденційної 

інформації; 

• шкідливе ПЗ 

Вплив на користувача 

• розсіяна увага, втрата 

фокусу, стомлюваність; 

• небезпека травми 

• нудота, запаморочення, 

головний біль, втома 

очей; 

• навантаження на шию і 

хребет; 

• втрата орієнтації, 

відчуття часу, 

реальності; 

• зіткнення з об'єктами 

реального світу, 

небезпека травми 

 

Серед основних проблем можна назвати велику вартість шоломів і 

окулярів. Шолом VR може дозволити собі не кожен пересічний користувач, а 

окуляри AR можуть виявитися занадто дорогими і для компаній. Така сама 

ситуація складається і в області спеціалізованого ПЗ. Замовні рішення 

коштуватимуть бізнесу чималих грошей, особливо якщо вони розробляються 

для морської галузі і повинні враховувати галузеву специфіку та особливості. 

Сучасний рівень технологічного розвитку поки що не дозволяє розкрити весь 

потенціал AR/VR. Ефекту повного занурення важко досягти в силу низької 
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роздільної здатності дисплеїв і недостатньої продуктивної потужності 

апаратних та програмних платформ. 

Існують проблеми низької мобільності пристроїв AR/VR, які пов'язані з 

великою кількістю кабелів, громіздкими розмірами і тяжкістю шоломів і 

комплектуючих, обмеженістю простору, в якому можна вільно переміщатися. 

Потрібно зменшити розміри і вагу шоломів, збільшити їх автономність і 

мобільність без втрат для якості зображення і продуктивності. У AR проблема 

пристроїв пов'язана не з роздільною здатністю зображення, а з кутом огляду, 

наразі найбільший кут огляду становить 90 °. Поки що не вирішено питання 

інформаційної безпеки. Пристрої AR/VR не володіють власним механізмом 

захисту персональних і конфіденційних даних, тому інструменти забезпечення 

кібербезпеки доведеться купувати додатково. Недостатня адаптованість 

контенту під конкретну платформу або пристрій актуальна для обох видів 

реальності. Те, що буде працювати на Apple, не запуститься на Android. Далеко 

не всі програми AR/VR є крос платформенними, а це істотно звужує можливості 

їх використання. 

Аналіз перспектив AR/VR. На наш погляд, першість у впровадженні 

здобуде AR. Ця технологія має більші можливості для застосування, вона більш 

проста в розробці, її легко передавати за допомогою мобільних пристроїв, і 

більшу популярність вона здобуде саме за рахунок широкого впровадження на 

смартфонах. 

Висновки. Технології AR/VR мають величезні довгострокові  

перспективи. Вище названі проблеми науковці та інженери усунуть в 

найближчі п'ять років. Зменшення вартості та збільшення функціональності 

пристроїв призведуть до широкого застосування цих новітніх технологій в 

морській галузі для навчання морських фахівців та виконання їх 

професійних завдань. 
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УДК 621.43 

СУПЕРЛАЙНЕРИ: ОГЛЯД, ФУНКЦІОНАЛ ТА ОСОБЛИВОСТІ 

ДВИГУНА WÄRTSILĀ 46F 

Яремчук С. О., кандидат технічних наук, доцент кафедри суднових 

енергетичних установок і систем, Радов Д. О., курсант 1 курсу 

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія» 

Актуальність досліджень. У 2020 році у світовому океані здійснювали 

круїзи 386 лайнерів, місткістю від 1500 до 7000 тисяч пасажирів. Щорічна 

ємність круїзного флоту на сьогоднішній день складає 60 мільйонів пасажирів в 

рік. Пасажиропотік у 2018 році склав 28 млн., а в 2019 30 млн. чоловік [1]. 

Круїзна індустрія зростає, стає важливою частиною туристичного сектора, 

досягає рівня суттєвої значимості в якості однієї з галузей світової економіки, 

та представляє інноваційні концепції морського дизайну та нові проекти суден. 

У круїзну індустрію вкладаються багатомільйонні інвестиції, за рахунок яких 

будуються нові величезні інноваційні судна. Аналіз особливостей сучасних 

двигунів цих новітніх та інноваційних суден є актуальним для здобувачів 

освіти спеціальності 271 «Річковий та морський транспорт», та обумовлює мету 

роботи – провести аналіз технічних характеристик та особливостей двигуна 

Wärtsilä 46F, який встановлений на суперлайнерах. 

Огляд суперлайнерів та їх функціонал. 2018 році компанія Royal 

Carribean запустила найбільший лайнер у світі «Symphony of the Seas» (рис.1, а). 

Це корабель вартістю $1,5 млрд і місткістю майже в 7000 пасажирів. Всі 

показники лайнеру мають рекордні значення: водотоннажність становить понад 

230 000 тонн, довжина палуби – 362 м, висота 1188 футів, 18 повних палуб (це 

приблизно висота Пізанської вежі), максимальна швидкість – 22 вузли, може 

прийняти на борт одночасно 6680 пасажирів і 2200 членів екіпажу [2]. На борту 

лайнера розташовуються 19 басейнів, 10 джакузі, 24 ліфти і 2775 кают. А також 
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фітнесцентр, спа, казино і парк з 12 000 тропічних дерев. Номер «люкс» займає 

125 кв. м, обладнаний гіркою для дітей, дитячою кімнатою, більярдом, 3D-

кінозалом і балконом. На борту є торгові центри, ресторани, кафе і паби, нічні 

клуби, дискотеки, казино, художні галереї та музеї, театри і кінотеатри, 

бібліотеки, зони особистої гігієни і спа, тренажерні зали, басейни, тенісні корти 

та льодові ковзанки. На борту «Symphony of the Seas» є більше творів 

мистецтва, ніж у Луврі в Парижі. 

Другий за величиною круїзний лайнер «Harmony of the Seas» також 

належить до суден класу «Oasis», а це означає, що на його борту є Central Park, 

Abyss Slide (гірка «Безодня» – це швидкісні (9 миль на годину) перегони через 

темний тунель, оснащений миготливими вогнями та аудіо системою, через 10 

палуб, від спортивної зони (палуба 16) до Boardwalk (палуба 6) в задній частині 

корабля), 23 басейни та інші зручності, які зробили ці судна кращими в галузі. 

На судні впроваджена технологія повітряного змащення - система створює 

постійний потік бульбашок повітря навколо підводної частини корпусу для 

зменшення тертя. Щоб поліпшити якість роботи Інтернету, у судна є 

спеціальний супутник. 

Третій за величиною лайнер «Allure of the Seas» також належить до суден 

класу Oasis, у 2019 році судно зазнало масштабної реконструкції і тепер 

оснащене усіма новітніми атракціями свого класу. 

Четвертий за величиною лайнер «Oasis of the Seas» (рис.1, б) зійшов з 

верфі в 2009 році, і був повністю переобладнаний у 2018 році. На судні вперше 

використано концепцію «кварталів» – поділу судна на тематичні зони 

(neighbourhoods); громадські простори розширені, тому натовпи не дратують, 

незважаючи на величезну кількість людей на борту [3]. Зараз на лайнері 

присутні невід'ємні особливості цього класу: гірка «Безодня», біонічний бар, 

симулятор серфінгу, центральний парк і багато іншого. Відомий цікавий факт з 

історії лайнеру. Він був побудований в місті Турку (Фінляндія), і щоб вийти з 

Балтійського моря йому необхідно було пройти під мостом Great Belt Fixed 
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Link. Стандартний кліренс мосту становить 65 м, тоді як висота «Oasis of the 

Seas» – 72 м. Щоб виконати маневр довелося демонтувати телескопічні воронки 

і підходити до мосту на швидкості 22,5 вузла, використовуючи так званий 

«squat effect» (явище, коли на великій швидкості осадка на кормі збільшується). 

Лайнер пройшов міст з просвітом менше 60 см. 

 

Рисунок 1 – Найбільші лайнери: а) «Symphony of the Seas»; б) «Oasis of the Seas» 

 

Рисунок 2 – Лайнер «AIDAnova» 

П’ятий за величиною лайнер «AIDAnova» – це фаворит екологічно 

безпечних лайнерів, оскільки працює виключно на зрідженому природному газі 

(рисунок 2) [3]. Характеристики найбільших п’яти лайнерів в світі приведені в 

таблиці 1.  
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Особливості двигуна Wärtsilä 46F. З таблиці видно, що для великих 

лайнерів обирають переважно двигуни Wärtsilä 46F. Аналіз інформації з 

джерела [4] свідчить, що головна мотивація такого вибору – це найкраща у 

своєму класі паливна економічність в діапазоні потужності 7,2-19,2 МВт при 

600 об/хв, і найкраще співвідношення потужності двигуна до ваги і займаної 

площі. Двигун Wärtsilä 46F – це чотиритактний дизельний двигун, який може 

працювати на мазуті (HFO), судновому дизельному паливі (MDO), або на 

легкому дизельному паливі в межах прибережної або портової зони зменшених 

викидів. Гнучкість у виборі палива дозволяє двигуну працювати на широкому 

діапазоні в'язкості палива, від 2,0 cSt до 700 cSt HFO (при 50 ° C/122 ° F). 

Перемикання між видами палива відбувається без збоїв при будь-якому 

навантаженні двигуна. 

Таблиця 1 – Характеристики найбільших лайнерів 

№ 
Назва 

лайнеру 

Рік 

поч. 

експл. 

Водо 

тонаж. 

(т) 

Дов 

жи 

на 

(м) 

Ши 

ри 

на 

(м) 

Кіль 

кість 

паса 

жирів 

Характеристики 

двигуна 

1 Symphony 

of 

the Seas 

2018 228021 362 68 6680 4 × 14,400 kW (19,300 hp) 

Wärtsilä 12V46F  

2 × 19,200 kW (25,700 hp)  

Wärtsilä 16V46F 

2 Harmony 

of the Seas 

2016 226963 362 66 6687 4 × 14,400 kW (19,300 hp) 

Wärtsilä 12V46F  

2 × 19,200 kW (25,700 hp)  

Wärtsilä 16V46F 

3 Allure of 

the Seas 

2010 225282 362 60,5 6780 3 × 13,860 kW (18,590 hp) 

Wärtsilä 12V46D  

3 × 18,480 kW (24,780 hp)  

Wärtsilä 16V46D 

4 Oasis of 

the Seas 

2009 225282 362 60,5 6780 3 × 13,860 kW (18,590 hp) 

Wärtsilä 12V46D 

5 AIDAnova 2018 183900 361 42 6600 diesel/electric: 4 Dual-Fuel 

Caterpillar/MAK diesel 

engines 

Двигун Wärtsilä 46F здатний ефективно і економічно працювати на 

паливі з низьким вмістом сірки (< 0,1%), що робить його придатним для роботи 
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в районах з контрольованих викидами. Двигун Wärtsilä 46F повністю 

відповідає нормам викидів вихлопних газів IMO Tier II. Двигун також може 

бути оснащений каталізатором SCR, який може зменшити викиди NOX до 95%, 

та дозволити двигуну виконувати вимоги IMO Tier III. Двигун оснащений 

системою Variable Inlet Valve (VIC) для поліпшення загальної продуктивності 

при часткових і низьких навантаженнях. Він також оснащений ефективною 

двох плунжерною системою впорскування палива. Система контролює 

дозування палива і терміни впорскування. Це дозволяє регулювати процес 

впорскування палива відповідно до режимів роботи двигуна і характеристик 

палива, оптимізувати час впорскування таким чином, що паливна ефективність 

максимізується, а викиди мінімізуються. 

Висновки. Круїзна індустрія зростає, стає важливою частиною 

туристичного сектора, та представляє інноваційні концепції морського дизайну 

та нові проекти суден. На борту сучасних круїзних лайнерів розташовані 

басейни, джакузі, ліфти, тренажерні зали та фітнесцентри, спа, казино, парки з 

тропічними рослинами, торгові центри, ресторани, кафе і паби, нічні клуби, 

дискотеки, казино, художні галереї та музеї, театри і кінотеатри, бібліотеки, 

тенісні корти та льодові ковзанки, симулятор серфінгу та Abyss Slide . 

На великих лайнерах встановлюють переважно двигуни Wärtsilä 46F. 

Основні переваги двигуна: 1) перевірена та надійна технологія використання 

важкого палива; 2) теплова ефективність з повним згорянням та мінімальним 

викидом вихлопного газу; 3) економія палива протягом усього діапазону 

роботи двигуна, завдяки ефективній двох плунжерній системі впорскування 

палива, що дає значну економію витрат; 4) модульна конструкція містить 

менше компонентів, має менші експлуатаційні витрати, потребує меншого 

технічного обслуговування та швидшого навчання екіпажу; 5) інтервали 

капітального ремонту розширені до 24 000 годин, і забезпечують більшу 

готовність двигуна та знижують експлуатаційні витрати; 6) вбудована система 

автоматизації для підвищення ефективності роботи. 
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КОМП'ЮТЕРНА ДІАГНОСТИКА ЯК КОМПЛЕКС СКЛАДНИХ 

ЗАХОДІВ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБОТИ ТЕХНІЧНОЇ 

СИСТЕМИ 

Власов I. В., старший викладач кафедри суднових енергетичних установок і 

систем 

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія» 

Сучасні високотехнологічні електронні системи забезпечують безпечну 

експлуатацію транспортного засобу та його стабільну роботу. Поява 

несправностей і помилок у роботі таких систем можуть спричинити серйозні 

поломки дорогих деталей і елементів, і як наслідок тягне за собою високі 

витрати на ремонт. 
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У сучасному високорозвиненому технологічному світі всі технічні засоби 

та системи є високо надійними, але умови та режими експлуатації вносять свої 

корективи у довговічність експлуатації та роботи як окремих елементів, так і 

системи загалом. Уникнути або запобігти несправності або програмному збою 

у функціонуванні елементів складних систем і механізмів допомагає 

комп'ютерна діагностика. В рамках діагностичних заходів відбувається аналіз, 

зчитування та обробка кодів помилок, виявлених під час аналізу роботи 

основних вузлів, агрегатів та систем. Діагностичне обладнання дозволяє нам 

виявити та усунути несправність на ранньому терміні, або надає можливим на 

основі певних показань та параметрів зрозуміти та проаналізувати, що система 

починає збоїти чи не коректно працювати. Дані заходи та аналіз не дозволить 

вивести з ладу весь технічний комплекс чи окремі підсистеми. 

Діагностичне обладнання включає різні спеціальні засоби контролю, 

такі як: 

- діагностичні сканери, як універсальні, і під певні марки; 

- мотортестери; 

- багатофункціональні стенди; 

- переносні зчитувачі; 

- додаткове обладнання (мультиметри, тестери, осцилографи, 

газоаналізатори). 

Всі ці пристрої підключаються до діагностичного роз'єму технічного 

засобу. За допомогою комп'ютерної техніки ми можемо фіксувати будь-які 

зміни в роботі різних технічних систем, аналізувати її роботу, а також 

зчитувати та видаляти різні коди помилок з метою їх аналізу, усунення та 

корекції режиму роботи системи. 

Сучасний автомобіль – це складна система, що складається з 

електронного обладнання та сотні різних механізмів, що управляються 

бортовим комп'ютером. У такому складному пристрої закладено можливість 

кодування будь-якої несправності та її збереження у пам'яті комп'ютера. Не 
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завжди коди помилок означають ту несправність, яку сигналізують. Точну 

діагностику може провести лише фахівець після ретельного вивчення та 

зіставлення роботи систем подачі палива, запалення, різних спеціальних 

вимірів. Вирішальну роль постановці «діагнозу» грає не діагностичне 

устаткування, а майстерність та досвід діагноста. 

В даний час є безліч найскладніших приладів для діагностики автомобіля, 

але вони тільки допомагають знайти напрямок пошуку. Людину ніщо не 

замінить. Автомобіль дуже складна система, де все взаємопов'язано. Діагност 

бачить ці зв'язки та послідовно, методом виключення наближається до 

визначення несправності або некоректно працюючого блоку управління. 

Але єдиної наявності устаткування щодо діагностичних заходів мало. 

Почнемо з того, що справжній фахівець, здатний знаходити першопричину 

несправності, повинен мати велику кількість знань, причому з різних областей. 

Фахівець повинен мати знання теорії ДВС, електротехніки, електроніки, вміння 

розбиратися в електрообладнанні, вільно читати електросхеми, вміння 

користуватися комп'ютером, електронними базами та іншою довідковою 

літературою, діагностичними приладами та відповідним обладнанням. 

Потрібно чітко представляти специфіку цієї галузі, де це взаємопов'язано. 

Необхідно добре знати двигун зсередини, бути хорошим електриком, знати 

системи впорскування, як сучасні, так і більш старі. У цій сфері, як і багато в 

чому іншому, знань багато не буває. І не мало важливим є вміння акумулювати 

та застосовувати отриманий досвід. 

Технічна діагностика є складним процесом, який потребує великої 

кількості знань та умінь. Для початківця діагноста потрібно мати не тільки 

бажання і можливість займатися діагностикою, а й мати здатність до 

самонавчання, глибокі знання теорії ДВС, вміння розбиратися в 

електрообладнанні, електроніці, вільно читати електросхеми, вміння 

користуватися комп'ютером, електронними базами та іншою довідковою 

літературою, діагностичними обладнанням. 
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НОВІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НА СУДНІ – ЗАПОРУКА 

БЕЗПЕКИ ЕКІПАЖУ 

Делі І. І., аспірант, помічник директора з ІТ, старший викладач кафедри 

загальнонаукових дисциплін, Данілова О. О., курсант 3 курсу 

Дунайський інститут Національного університету«Одеська морська академія» 

Робота в морі одна з найнебезпечніших професій. Вивчення професійних 

небезпек, і здатність людини виконувати конкретну роботу перевіряється на 

основі її реакції на ці небезпеки. Професія моряка дійсно небезпечна, і тому 

особливо важливо дотримуватися всіх запобіжних заходів. Зараз це 

актуальніше, ніж будь-коли. До кінця контракту у звичайний час у членів 

екіпажів часто з'являється втома, яка загрожує мимовільними помилками. Що й 

казати про ситуацію, коли безліч моряків через пандемію коронавірусу провели 

на борту набагато більше часу, ніж спочатку планувалося. Втома ні для кого не 

проходить безвісти. 

Пасажирські перевезення на морі припускають можливість великих 

аварій із великою кількістю смертельних випадків та травм. При навігації в 

суворих погодних та морських умовах, у нічний час та у вузьких водах завжди 
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існує потенційна небезпека посадки на мілину та зіткнення. Пожежі та вибухи 

також небезпечні для капітанів та членів екіпажу під час перевезення пасажирів 

у відкритій морській воді далеко від рятувального персоналу. Члени екіпажу 

також наражаються на різні професійні небезпеки при роботі з небезпечними 

механізмами в замкнутих просторах під час технічного обслуговування, а також 

під час виконання підйомних робіт та вантажно-розвантажувальних робіт у 

зв'язку з вантажно-розвантажувальними операціями. Несприятливі погодні 

умови ще більше збільшать ймовірність аварій у таких ситуаціях. 

Щодня судна перевозять 23 мільйони тонн вантажів та 55 тисяч круїзних 

пасажирів. Транспорт повинен постійно розвиватися для задоволення потреб 

зростаючого населення світу, і морська галузь намагається задовольнити цей 

попит за рахунок тенденцій до більших суден, стандартизації конструкції, 

спеціалізації типів суден і збільшення автоматизації. змінило завдання, що 

виконуються екіпажем. Технології включають радіозв'язок з дуже високою 

частотою (VHF) для зв'язку з адміністрацією порту та іншими суднами, 

навігацію з автопілотом, глобальну систему позиціонування (GPS), 

удосконалені засоби радіолокаційної прокладки (ARPA) для відображення 

розташування місцевого морського руху, а також відображення електронних 

карт та карт. Інформаційна система (ECDIS). 

Наслідком цього припливу технологій є ускладнення інтерфейсів із 

великими варіаціями між суднами та відсутність інтеграції між технологіями. 

Часто доводиться використовувати кілька систем одночасно, що збільшує 

вимоги до операторів. Спроби керувати цією кількістю, що збільшується, і 

різноманітністю інформації призводять до автоматизації більшої кількості 

завдань, хоча темпи впровадження автоматизації були повільнішими, ніж в 

інших областях, таких як авіація, і, отже, менше досліджень в галузі впливу 

автоматизації в морському секторі. Існує небезпека того, що акцент на 

технологічних рішеннях відбуватиметься за рахунок досліджень у галузі 
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підготовки персоналу та розуміння як фізичних, так і когнітивних аспектів 

продуктивності. 

Робота на судні непроста для членів екіпажу, а в шторм це посилюється. 

Наскільки качка ускладнює ремонтні роботи в машині, коли ключі котяться по 

підлозі, а судно хитає в сторони. А зварити суп, коли з усіх боків летять 

каструлі. Моряки займають друге місце в списку небезпечних професій згідно з 

результатами останнього всесвітнього дослідження ВООЗ. Вони поступаються 

місцем тільки лікарям – перше місце в світі по самогубствам. Через 

психоемоційної і фізичної тяжкості професії моряка важливо підтримувати 

психологічне здоров'я. Алкоголь і наркотичні препарати дають тимчасовий 

ефект, руйнують організм і погіршують ситуацію. Наслідки рейсу можуть 

негативно позначатися на відносинах в сім'ї, емоційний стан і фізичне здоров'я. 

Для запобігання таких ситуацій, вчені почали придумувати спеціальні 

браслети, які здатні моніторити стан моряка на судні. Вся інформація буде 

виходити на монітори містка і ЦПУ через Wi-Fi. Браслети дають можливість 

контролювання місця знаходження людей в аварійних і екстремальних 

ситуаціях і їх своєчасної евакуації з аварійного відсіку. Вони допоможуть 

фіксувати момент покидання судна екіпажем по трапу або за борт, 

контролювати пересування відвідувачів. Також браслети мають можливість 

контролювати стан здоров'я екіпажу в режимі реального часу. Тим самим, 

можна попередити гіпертонічний криз, інфаркт, інсульт, критичне зміна цукру 

в організмі і так далі. Судна пропонується оснастити датчиками температури. 

Програма буде рекомендувати оптимальні по температурі шляхи евакуації 

людей при пожежі. На судах при несанкціонованому заході суб'єкта в службові 

зони з метою запобігання теракту спрацює сигнал на моніторі [1]. 

Можна з упевненістю говорити про все більш активний розвиток такого 

напряму використання безпілотників та роботів, як порятунок та захист життя 

людей. Існують компанії, які займаються розробкою дронів, спеціально 

призначених для порятунку потопаючих. Дедалі більше випадків, коли 



XII Міжнародна науково-практична конференція  

Сучасні підходи до високоефективного використання засобів транспорту  

СЕКЦІЯ № 1. Дослідження технологічних процесів, технічних та ергатичних систем 

транспорту 

44 

безпілотники, що літають, використовуються для надання допомоги 

потопаючим, у тому числі, є приклади впровадження безпілотних систем у 

практику профілактики безпеки на водах. 

Нова промислова польотна платформа вивела застосування безпілотних 

літальних апаратів у пошуково-рятувальних операціях нового рівня. У 

порівнянні з дронами минулих поколінь, Matrice 300 RTK став більш надійним, 

захищеним та пристосованим до екстремальних умов. Завдання комплексу – 

пошук постраждалих за допомогою термальної зйомки. Дане рішення 

відрізняється від аналогів на базі інших платформ часом польоту, що досягає 49 

хвилин і дальністю передачі сигналу до 15 кілометрів. Висока чутливість 

радіометричної термальної камери дозволяє виявляти та візуалізувати різницю 

в температурі навіть у вузькому діапазоні, наприклад, при сильному нагріванні 

навколишньої місцевості. При необхідності камера може бути переключена в 

режим Low Gain з меншою точністю та більшим діапазоном вимірювань. 

Доступні автоматичні режими пошуку людей та спалахів. 

На відміну від квадрокоптера, гексакоптер має 6 електродвигунів та 

гвинтів. Це означає, що навіть при відмові одного або двох двигунів він 

здатний продовжити політ маршрутом і виконати безпечну посадку в точці 

призначення. Саме завдяки цій якості M600 Pro стає найкращим рішенням у 

лінійці DJI у ситуаціях, коли на операторів дрону покладено пряму 

відповідальність за людські життя. Реальні випадки застосування БПЛА на 

користь лікарів: 

• Доставка донорської нирки для трансплантації у Меріленді (США); 

• Перевезення медикаментів та зразків для медичних аналізів у 

важкодоступних районах Домініканської Республіки; 

• Застосування дронів у компанії Sincronia Logistica для доставки ліків по 

всій території Мексики. 

Будь-яка небезпека вимагає негайної реакції для того, щоб не наражати на 

ризик життя людей. Використання квадрокоптера, оснащеного камерами 
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видимого та теплового спостереження, допомагає виявити людей в умовах 

поганої видимості чи сильної задимленості. Інформація надходить на пульт 

оператора в реальному часі, що дозволяє приймати правильні та сучасні 

рішення. Дистанційно пілотовані системи визначають місцезнаходження 

людини у воді, скидають рятувальне обладнання та зависають над місцем до 

прибуття рятувальників. Ефективність техніки доведена на практиці. 

Дрони ретельно протестували технічними експертами Королівського 

військово-морського флоту (ВМФ) на острові Хорса та в морі. Члени команди 

NavyX з'ясовували, як важкі дрони Minerva можуть доставляти рятувальне 

обладнання, якщо хтось впаде за борт. За останні кілька місяців команда, яка є 

експертами ВМФ, випробувала дрон як у школі дайвінгу Королівського флоту 

на острові Хорса, Портсмут, так і на цивільному човні. Дрон Minerva T-150 

успішно виявив манекен у воді на острові Хорса, розгорнувши випробувальний 

комплект, який може містити рятувальний пліт, і літав над манекеном, щоб 

вказати своє місце розташування. 

Впровадження безпілотника означає, що його можна використовувати 

для польоту туди, де знаходиться людина, та зависання, що спрощує судну та 

морському катеру визначення місця розташування постраждалого. Маючи 

здатність скидати предмети, яка була ретельно перевірена минулого року 

Королівською морською піхотою в Норвегії та Кіпрі, дрон також може 

доставляти рятувальний круг та інше обладнання для виживання. Після успіху в 

школі дайвінгу почалися ходові випробування промислового катера для 

випробування меншого дрону – T-80 Minerva. Системою можна було керувати, 

щоб злетіти з судна, що рухається, і полетіти в море. Також новий тестовий 

дрон був запрограмований на посадку на спеціальний килимок, прикріплений 

до палуби човна, тобто після зльоту він використовуватиме свої бортові 

системи, щоб відстежувати, де йому потрібно приземлитися [2]. 
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У найближчій перспективі повітряні дрони та інші високотехнологічні 

інформаційні пристрої мають стати ключовими складовими системи з безпеки 

членів екіпіжів на суднах. 
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ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОМПЛЕКС ОЧИЩЕННЯ І ВІДНОВЛЕННЯ 

ЗНОШЕНИХ ВИПУСКНИХ І ВПУСКНИХ КЛАПАНІВ, ВТУЛОК І 

СІДЕЛ СУДНОВИХ ДИЗЕЛІВ 

Іванов О. М., старший викладач кафедри, «Навігація та управління судном», 

Нестеров О. Ю., кандидат технічних наук, доцент кафедри «Навігація та 

управління судном», Слободанюк М. І., старший викладач кафедри «Навігація 

та управління судном», капітан далекого плавання 

Азовський морський інститут Національного університету «Одеська морська 

академія» 

На морських і річкових суднах використовуються суднові дизелі. 

Впускні, випускні клапана і втулки є найважливішими змінними деталями 

дизелів, і їх стан безпосередньо впливає на надійність роботи усього дизеля. 

Впускні клапани виготовляються із сталі 40ХН, а випускні працюючі в умовах 

https://techno.nv.ua/ukr/innovations/ryatuvalniy-dron-viprobuvali-moryaki-velikobritaniji-ostanni-novini-50169961.html
https://techno.nv.ua/ukr/innovations/ryatuvalniy-dron-viprobuvali-moryaki-velikobritaniji-ostanni-novini-50169961.html
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високих температур і коррозирующего дії гарячих газів, виготовляють із сталі 

40Х9С2. Направляючі втулки клапанів виготовляються із сталі 40Х10С2М. 

Прогар і його розміри впливають на міцність клапана. Спостереження за 

відмовами випускних клапанів в процесі експлуатації дизелів відбувається 

після 450 годин роботи дизеля, і повний прогар випускного клапана 

відбувається після 1100 годин роботи [1]. 

Розташування найбільшого прогару клапана см рис. 1. 

 

Рисунок 1 – Розташування найбільшого прогару клапана 

У зв'язку із закінченням ресурсу роботи суднових дизелів, які залежно від 

частоти обертання валу коливається від 8 до 50 тис. ч, припиняється його 

експлуатація і робиться капітальний ремонт. 

Метою цієї роботи є створення технологічного комплексу для 

експериментального дослідження і визначення оптимальних режимів роботи по 

очищення і відновлення змінно-запасних, зношених деталей дизелів. У 

експериментально дослідницькій роботі поставлені наступні завдання: 

- Розробити технологічну схему комплексу для очищення від нагари 

зношених деталей і відновлення їх до необхідних розмірів, забезпечивши 

технологічну якість. 

- Виготовити установки для очищення від нагару зношених деталей і їх 

відновлення. 

- Досліджувати дію різних абразивних рідин, залежно від температури і 

швидкості, потоку, що виходить з сопла, спрямованого на покриті нагаром і 

іржею деталі. 
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- Досліджувати режими роботи відновлення деталей, з урахуванням 

створення заданої твердості і розмірів. 

Під час роботи дизеля, деталі клапанного комплексу піддаються 

наступним видам зносу: 

- з'являється наклепання на конічній фаске тарілки клапана під дією 

динамічних навантажень і прогорає ущільнювач фаска, що порушує 

ущільнення між клапаном і сідлом; 

- внаслідок стирання циліндричної частини стержня клапана і отвору в 

направляючій втулці збільшується проміжок між ними; 

- в результаті втомних явищ, зменшується пружність пружини; 

- обгорають тарілки випускних клапанів, з'являються тріщини в клапанах 

і пружинах. Відновлена поверхня має твердість 38-40 HRC; пористість шару 17-

18 %; міцність зчеплення шару з основним матеріалом 150-180 кгс/см2. 

Найбільш поширені два способи подання порошку в зону напилення: 

зовнішня і осьова. 

В якості горючих газів використовують ацетилен. 

Після миття і чищення необхідно провести дефектацию. Контроль 

здійснюється візуальним оглядом, мікрометром, штангенциркулем або 

спеціальним шаблоном. Потім здійснюється струйномеханічна обробка, 

чорнова і точна механічна обробка з подальшим шліфуванням і притиранням [2]. 

Спосіб відновлення зношених деталей гальванічним холодним 

залізненням на асиметричному змінному струмі призначений для нанесення 

гальванічного заліза від декількох сотих до 3мм або сплаву залізо-нікель на 

зношені деталі дизелів. При цьому забезпечується надійне зчеплення осаду з 

основним металом при температурі не 700-900 ° С, як при залізнення постійним 

струмом, а при 25 ° С з регулюванням твердості осаду від 18 до 62 од. за 

шкалою Роквеллу. При цьому відпадає необхідність загартування, що значно 

спрощує процес [3]. На рис. 2 представлений технологічний комплекс що 

складається з двох схем: 1. Схема очищення зношених деталей дизелів від 
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бруду, нагари та іржі з використанням сопла Лаваля. 2. Схема відновлення 

зношених деталей холодним залізнення асиметричним струмом. 

 

Рисунок 2 – Схема очищення та відновлення деталей дизелів 

Схема відновлення зношених деталей дизелів складається з 

трансформатора, влаштування асиметричного струму з приладами та ванна для 

залізнення з анодами та катодами. Витрати на виготовлення запасних частин 

складають понад 80 % собівартості ремонту при істотному збільшенні 

навантаження на екосистему. Впровадження нових і вдосконалення існуючих 

способів відновлення деталей суднових дизелів істотно зменшить ці витрати і 

збільшить термін служби суднових дизелів при збереженні довкілля за рахунок 

підвищення експлуатаційних властивостей поверхневого шару (твердісті, 

ізносостійкості та ін.). 
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УДК 656.052  

ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ДАЛЬНЬОЇ 

ІДЕНТИФІКАЦІЇ СУДЕН 

Квасников П. К., асистент кафедри навігації і управління судном 

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія» 

Розглядаються різні аспекти використання системи дальньої ідентифікації 

суден (СДІ) із застосуванням автоматичної ідентифікаційної системи (АІС), що 

підключається до суднових супутникових радіосистем зв'язку ІНМАРСАТ. 

Одним із стратегічних напрямів діяльності Міжнародної морської 

організації ІМО сьогодні є впровадження системи дальньої ідентифікації та 

стеження за судами (СДІ) – Long Range Identification and Tracking (LRIT). 

Правові та технічні аспекти СДІ активно та всебічно розглядаються в 

рамках ІМО з 2002 р., а в 2006-2008 роках було прийнято низку основних 

документів, що регламентують використання СДІ. 

Основне призначення СДІ – глобальна ідентифікація суден і контроль за 

їх місцезнаходженням у Світовому океані з боку договірних урядів з метою 
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сприяння у виконанні ними своїх функцій та зобов'язань як держава прапора, 

держави порту та прибережної держави щодо забезпечення безпеки 

судноплавства, включаючи пошук та порятунок терплячих лих суден та людей, 

захист навколишнього середовища та для оперативного завчасного оповіщення 

відповідних уповноважених берегових служб у разі виникнення потенційної 

терористичної загрози судну та його екіпажу. 

Це особливо актуально у зв'язку із протидією тероризму на морі. 

Прикладом прояву тероризму на морі можуть бути події, що відбулися в 

Індійському океані з українським суховантажем «Фаїна» (25 вересня 2008 р., 

яке було захоплене піратами Сомалі і утримувалося ними до 5 лютого 2009 р.). 

І подібних прикладів у світі чимало, що, в підсумку, призвело до необхідності 

організації різними країнами військового патрулювання «неблагонадійних» 

районів Світового океану. Протидія тероризму на морі знайшла своє 

відображення у прийнятому Кодексі з охорони суден та портових засобів 

(Кодекс ОСПС/ISPS Code), поправках до Міжнародної конвенції СОЛАС, до 

якої включено новий розділ гол. XI «Спеціальні заходи щодо розширення 

морської охорони», а також поправки в діючу гол. V «Безпека мореплавання», 

які визначили нові, більш стислі терміни оснащення суден апаратурою, що 

дозволяє максимально оперативно вирішувати питання дальньої 

ідентифікації суден. 

Досвід використання супутникової навігаційної системи (СНС) GPS, 

ГЛОНАСС, Глобальної морської системи зв'язку при біді та забезпечення 

безпеки мореплавання (ГМССБ), автоматичної ідентифікаційної системи суден 

на морі привів до їх інтеграції і, як наслідок, до розвитку багатьох прикладних 

технологій, що дозволяють вирішувати завдання судноводіння, безпеки 

мореплавання, моніторингу та управління судноплавством. 

Для отримання інформації про судна, що знаходяться в територіальних 

водах, система СДІ інтегрується з існуючими системами спостереження за 

судами, такими як: 
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• AIS (Automated Identification System) – система автоматичної 

ідентифікації суден, їх габаритів, курсу та інших даних за допомогою 

радіохвиль діапазону УКХ; 

• LRIT (Long Range Identification and Tracking System) – система дальньої 

ідентифікації та контролю за розташуванням суден; 

• Radar System – система, що є мережею радарних станцій для виявлення 

повітряних, морських та наземних об'єктів, а також для визначення їх 

дальності, швидкості та геометричних параметрів; 

• VHS (Very High Frequency) – система зв'язку із суднами в 

ультракороткому діапазоні; 

• системи відеоспостереження та ін. 

Система спостереження за суднами може отримувати із зовнішніх систем 

для подальшого відображення та аналізу наступну інформацію: 

• найменування судна; 

• тип судна; 

• координати судна; 

• швидкість руху судна; 

• осадку судна; 

• габарити судна; 

• маршрут руху судна (порт призначення); 

• відео; 

Апаратура АІС підключається до суднових супутникових радіосистем 

зв'язку, таких як ІНМАРСАТ або ІРІДІУМ. 

Без обмежень функціональних можливостей роботи в системі ГМССБ 

супутникова станція ІНМАРСАТ-С використовується також для передачі даних 

про судно в рамках системи СДІ. Для підключення АІС до ІНАРСАТ-С 

використовується двонаправлений інтерфейс відповідно до вимог стандарту 

МЕК-61162. Суднова станція ІНМАРСАТ-С передає повідомлення через 

геостаціонарний супутник, що виконує роль активного ретранслятора. 
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Повідомлення приймається берегової земної станцією і далі береговими лініями 

зв'язку доставляється на необхідну станцію регулювання рухом суден. Робота в 

режимі телекомунікації здійснюється паралельно з функціонуванням АІС на 

УКХ-каналах обміну даними. 

Безперервного стеження за судном у реальному режимі часу режим 

телекомунікації не передбачає, але відповідно до резолюції ІМО MSC.263(84) 

необхідно мати можливість: 

1. Автоматично та без участі оператора на борту судна передавати кожні 

6 годин дані про судно через систему LRIT до Центру збору та зберігання 

даних СДІ. 

2. Віддаленого конфігурування передачі даних LRIT з різними 

інтервалами. 

3. Передавати дані щодо отримання команди опитування. 

4. Підключатися безпосередньо до суднового обладнання ГНСС 

(Глобальна навігаційна супутникова система) або мати вбудований 

приймач ГНСС. 

5. Забезпечуватися електроживленням від основного та резервного 

джерела живлення. 

6. Відповідати вимогам IEC 60945 щодо електромагнітної сумісності. 

Робота в режимі телекомунікації не створює будь-якого помітного 

навантаження і не заважає обміну даними на каналах АІС. 

Слід зазначити, що СДІ забезпечує глобальний контроль за місцем 

розташування суден як торговельного флоту в комерційних цілях, так і для 

проведення ефективних пошуково-рятувальних операцій на морі та вирішення 

державних функцій контролю за судноплавством. 

Таким чином, наразі впровадження системи дальньої ідентифікації та 

стеження за судами, що почалося 01.01.2008 р., продовжується, а її обладнання 

є обов'язковим для всіх суден, що підпадають під нове правило V/19-1 

МК СОЛАС. 
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УДК 629.123 

СУЧАСНА ОХОРОНА МОРСЬКИХ СУДЕН ВІД ПІРАТСТВА 

Мазур Т. М., старший викладач кафедри суднових енергетичних установок і 

систем 

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія» 

Вступ. Минулі півтора десятки років стали періодом загальної підвищеної 

уваги до проблеми морського піратства і озброєного розбою відносно суден. 

Морські вантажоперевезення у світі, за статистикою ООН, нині складають 

майже 80% усього міжнародного вантажообігу, тобто морське судноплавство 

стало інтернаціональним, і, отже, морське піратство і морський розбій стали 

проблемами не однієї або декількох країн, як це були два-три десятки років 

назад. Сучасне піратство – піратство останніх років – проявляло себе в районах 

Сомалі (сомалійське піратство), Гвінейської затоки (нігерійське піратство) і в 

деяких районах Азії (азіатське піратство). Одиничні випадки відзначалися і в 

інших регіонах світу (інші райони Африки, Південна Америка). 

https://cyberleninka.ru/article/n/obespechenie-sistemy-dalney-identifikatsii-sudov-sredstvami-sputnikovoy-sistemy-svyazi-inmarsat
https://cyberleninka.ru/article/n/obespechenie-sistemy-dalney-identifikatsii-sudov-sredstvami-sputnikovoy-sistemy-svyazi-inmarsat
https://lotgroup.eu/ru/sea-transport/ssv/
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За статистичними даними Міжнародного морського бюро (ММБ) кількість 

нападів на морські судна у світі у 2020 році зросла на 20% порівняно з 2019 роком. 

Загалом у 2020 році у морі було зафіксовано 195 випадків піратства та збройних 

пограбувань, роком раніше їх було 162. До інцидентів увійшли 3 захоплені судна, 

обстріл 11 суден, 20 спроб нападів і 161 випадок висадки на борт судна з метою 

захоплення. Таке зростання інцидентів у морі пояснюється зростанням піратства 

та збройних пограбувань, насамперед зареєстрованих у Гвінейській затоці, а 

також активізацією збройних пограбувань у Сінгапурській протоці. 

У районі Гвінейської затоки небезпека піратства залишається високою, 

незважаючи на загальне поліпшення ситуації у світі. Гвінейська затока є 

серйозною і безпосередньою загрозою безпеці екіпажів і суден, що діють у 

цьому регіоні. ММБ зареєструвало загалом 84 інциденти з піратством та 

збройним пограбуванням проти суден у Гвінейській затоці у 2020 році, що у 

річному обчисленні тільки для цього регіону перевищує 30 %. На регіон 

припадають усі три викрадення суден, що сталися у 2020 році, а також дев'ять із 

11 суден, які повідомили про те, що зазнали обстрілу. 

 

Рисунок 1 – Інциденти нападу піратів в Гвінейській затоці 
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Рисунок 2 – Країни, де зафіксовані випадки викрадення моряків 

У регіоні Гвінейської затоки також зафіксовано найвищу кількість 

викрадених екіпажів за всю історію: 130 екіпажів було взято в 22 окремих 

інцидентах. Пірати зазвичай віддають перевагу одній і тій же тактиці. В якості 

своїх жертв вони в основному вибирають балкери і танкери (тихохідні судна з 

цінним вантажем на борту) і наближаються до них на швидкісних човнах, 

обстрілюючи місток. Звичайно в ідеалі, на борту може бути озброєна охорона, 

яка повністю візьме на себе можливий інцидент з піратами. Але озброєна 

охорона – дороге і все ще дещо сумнівне з точки зору законодавства багатьох 

країн придбання. 

Серед складніших нелетальних способів захисту виділяється, наприклад, 

винахід японських інженерів – спеціальні завіси для боротьби з піратами (Anti-

Piracy Curtain). Метод полягає у використанні шлангів, які звисають по бортах 

судна; через розпилювачі в них подається вода з силою 0,2 МПа, примушуючи 

шланги хаотично обертатися навколо власної осі, наносячи ушкодження будь-

кому, хто спробує підійнятися на борт. Ще одна цікава технологія була 

представлена американською компанією International Maritime Security Network. 

Вони розробили так звану Liquid Deterrent System (Рідку Систему Стримування) 

– пекучу зелену рідину з огидним запахом, якій треба облити піратів, що 

наближаються. Розробники стверджують, що захоплення судна буде вмить 
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припинено, оскільки речовина примушує людей стрибати у воду, щоб 

позбавитися від жахливого запаху і непереборного паління шкірних покривів. 

Також високоефективними є захисні електричні загородження (Secure 

Electric Fences) і спеціальні Razor Wire Canisters (бочки з натягнутим між ними 

дротом з лезами), які є витонченішими версіями барикад з колючого дроту. Усе 

це, проте, звучить не занадто переконливо, коли ви знаєте, що у іншої сторони є 

зброя. Тому, якщо описані вище засоби захисту не зупинили піратів, і вони 

виявилися на борту, слід негайно припинити подальший опір. 

Поки фахівці сперечаються: чи використати на торгових судах озброєну 

охорону, екіпажу потрібна надійна цитадель на борту, де можна сховатися від 

піратів при нападі. Одно з кращих засобів захисту екіпажа від піратів – суднова 

цитадель. Marine Armor System спеціалізується на системах захисту суден, 

включаючи цитаделі, бункери, безпечні приміщення із захистом від піратських 

нападів, озброєних пограбувань, терористів і диверсій. Основа системи – 

балістичні жалюзі і куленепробивний захист екіпажу. Для того, щоб система 

захистила усе судно, знадобиться всього 10 секунд. Її зможе включити одна 

людина, простим натисненням кнопки. 

На відміну від традиційних сталевих пластин або балістичних знімних 

панелей, MAS – автоматична система, яка розгортається за декілька секунд. 

Вона створює ефективний балістичний захист, блокує можливий доступ до 

надстройки, а також створює цитадель для екіпажу. Жалюзі знаходяться в 

згорнутому стані в спеціальних відсіках, якщо не потрібні, і вони розташовані 

згори над різними дверними отворами судна, люками і ілюмінаторами. Коли 

висадка піратського десанту буде неминуча, проте, натиснення єдиної 

розташованої в центрі кнопки відправить команду їм усім, і вони розпустяться 

впродовж 10 секунд. Неймовірно стійкі до зовнішньої дії, ці жалюзі зроблені з 

патентованого сплаву, відомого як Kriptonia, який міцніший, ніж та ж сталь. 

Залежно від місця, в якому вони використовуються, щоб забезпечити захист, 

різні рівні балістичного захисту можуть бути використані. 
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Рисунок 3 – Захист  суднових приміщень балістичними жалюзями системи MAS 

У основних жалюзях з Kriptonia, наприклад, є балістична класифікація 

FB1. Це означає, що вони можуть протистояти пострілам з пістолета 22 калібру, 

таким чином, вони були б корисні як економічний засіб захисту вантажу або 

устаткування, але не для членів команди. На іншому краю лінійки модифікацій 

жалюзі для захисту суден стоїть модель з рейтингом FB6, що означає, що це 

дозволить їм захистити  членів команди судна від важкого озброєння. 

Висновок. Піратство як вкрай негативний соціальний феномен, будучи 

однією зі складових морського тероризму, на даний час є глобальною загрозою. 

Вся світова спільнота має об'єднати свої зусилля для рішучого та 

безкомпромісного протистояння йому, взявши на озброєння стратегію, націлену 

на реалізацію ефективних превентивних заходів, безпеку та неухильне 

дотримання норм міжнародного права та вимог Міжнародної морської організації. 
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Херсонська державна морська академія 

Незважаючи на ускладнення викликані пандемією COVID-19 обсяг 

міжнародної торгівлі невпинно збільшується з кожним роком. Разом з ростом 

обсягів торгівлі зростає частка морських перевезень. Морські перевезення 

забезпечують близько 90 % світової торгівлі, це призводить до постійної 

інтенсифікації активності людини в морі. Розробка та впровадження новітніх 

методів забезпечення безпеки судноплавства є одним з пріоритетних напрямів 

морської галузі. 

 

Рисунок 1 – Причини аварій за даними London P & I Club 

https://www.marinelink.com/news/piracy-west-africa-worlds-dangerous-seas-468161%20(дата
https://www.marinelink.com/news/piracy-west-africa-worlds-dangerous-seas-468161%20(дата
http://mtelegraph.com/new-mas-citadel.html


XII Міжнародна науково-практична конференція  

Сучасні підходи до високоефективного використання засобів транспорту  

СЕКЦІЯ № 1. Дослідження технологічних процесів, технічних та ергатичних систем 

транспорту 

60 

Питання безпеки та безаварійності в роботі судноплавства є ключовим і 

сьогодні, так як число аварій на морі практично не скорочується, щорічно 

забираючи людські життя, завдаючи відчутної шкоди світовій економіці і 

шкоди навколишньому середовищу (рис. 1). 

У зв’язку з тим що інтенсивність судноплавства і швидкість суден значно 

зросли, а разом з ними також збільшився потік інформації, судноводіям стає все 

важче знаходити правильні керівницькі рішення, особливо в критичних 

ситуаціях, що є причиною збільшення кількості аварій та катастроф на 

морському транспорті. «Людський чинник» є найслабшою ланкою контролю 

суден [1, 2]. На тлі різкого зростання рівня автоматизації суден дана тенденція 

призводить до зниження числа аварій [3]. 

 

Рисунок 2 – Функція ризику і її лінії рівного ризику 

Основою для формування функції ризику C є оцінка втрат Сi(α) з даного 

«i-того» параметру і статистика fi(α), пов'язаної з даною ситуацією, аналогічно 

системі попередження зіткнень в авіації [4]. Так для завдання прокладки курсу 

ризики складаються з С(x) характеристик району мореплавання, власного 

ризику судна C0(x) і ризиків Ci(x) пов'язаних з наявністю суден беруть участь в 

операції [5, 6]: 
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Миттєвий ризик визначається існуючим в усьому просторі операції, що 

дає можливість використання градієнтних процедур при побудові керувань [7-

11]. Вид функції миттєвого ризику наведено на рис. 2. 

Висновки. Розвиток технологій морських перевезень робить актуальним 

завдання оптимального маневрування судна в ситуації складних умов. 

Раціональним критерієм оцінки якості маневрування є критерій очікуваного 

ризику. Встановлено, що при побудові цільової функції в задачі оптимального 

судноводіння раціонально використовувати поля ризиків, що дає змогу 

забезпечити роботу градієнтних процедур оптимізації в усьому поле завдання. 
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Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія» 

Проблема забезпечення безпеки судноплавства є однією з найважливіших 

на водному транспорті, так як від її успішного рішення залежить охорона життя 

і здоров'я членів екіпажів суден і пасажирів, збереження самих транспортних 

засобів і вантажів та охорона навколишнього середовища. Ця проблема давно 

перетворилася з вузьконаціональної в глобальну. Аварійність і пов'язана з нею 

загибель суден є однією з найбільш актуальних проблем сучасного морського 

транспортного, пасажирського та рибопромислового флоту. Незважаючи на 

вжиті заходи щодо забезпечення безпеки, вдосконалення засобів автоматизації 

та контролю, число загиблих суден по роках за останні 25-30 років залишається 

практично на незмінному рівні (близько 200 суден водотоннажністю понад 

10000 рег. т [1]. 

Численні аварії в водах Світового океану приносять людству величезні 

втрати, як людські, так і матеріальні, можна нагадати аварії великих 

пасажирських суден («Титанік» – 1459 чоловік, «Адмірал Нахімов» понад 400 

https://doi.org/10.15588/1607-3274-2020-2-19
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чоловік, пором «Естонія» – понад 800 чоловік) і нафтових танкерів («Бергу 

Істра», «Торрі Каньйон», «Амоко Кадіс» і багато інших). 

По мірі розвитку техніки, збільшення розмірів морських суден, різкого 

підвищення інтенсивності і щильності судноплавства в багатьох районах 

світового океану все більш наполегливо ставилися питання про необхідність 

міжнародно-правового регулювання безпеки судноплавства.  

Фактично незабаром після трагічної загибелі «Титаніка» була скликана 

перша міжнародна конференція з охорони людського життя на морі (1914 р.). 

Конвенція, проект якої обговорювався на конференції, не була прийнята у 

зв'язку з початком Першої світової війни. Однак ця проблема стала настільки 

актуальною, що вже в 1929 році була скликана друга конференція, що 

завершилася прийняттям Конвенції з охорони людського життя на морі. Потім 

ця Конвенція переглядалася в 1948, 1960 і 1974 рр. В даний час діє Конвенція 

СОЛАС-74, в яку внесено значну кількість змін, в тому числі Протоколом 1978 

року і Протоколом 1988 р. Учасниками цієї Конвенції є близько 150 держав, 

флот яких становить приблизно 98% світового валового тоннажу. Конвенція 

застосовується до всіх торгових суден, що здійснюють міжнародні рейси, а 

саме до пасажирських суден усіх розмірів з числом пасажирів більше 12 і 

вантажним суднам валовою місткістю 500 регістрових тонн і більше. Конвенція 

складається з 13 статей і Додатки, яке становить його невід'ємну частину. 

Додаток складається з 12 глав: глава 1 присвячена загальним положенням; 

глава 2 – конструкції суден; глава 3 – рятувальних засобів; глава 4 - 

радіозв'язку; глава 5 - безпеки мореплавання; глава 6 - перевезення вантажів; 

глава 7 - перевезення небезпечних вантажів; глава 8 - ядерним судам; глава 9 - 

управління безпечною експлуатацією судна; глава 10 - заходам безпеки для 

високошвидкісних суден; глава 11 - спеціальних заходів щодо підвищення 

безпеки на морі; глава 12 - додаткових заходів безпеки для суден, що 

перевозять навалочні вантажі [2]. 
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Забезпечення безпеки мореплавства - це сукупність заходів, пов'язаних з 

досягненням потрібного рівня надійності та живучості судна, з зовнішніми для 

судна чинниками, що забезпечують безпечну діяльність судна в Мировому 

океані.  

Вимоги до забезпечення безпеки мореплавства можна розділити на 

наступні групи: 

- вимоги до конструкції, обладнання та постачання судів; 

- вимоги при експлуатації судна (безпечна завантаження і перевезення, 

забезпечення безпеки навігації тощо); 

- вимоги до організації пошуку і рятування; 

- вимоги до укомплектування екіпажу судна; 

- забезпечення безпеки морського судноплавства; 

- контроль в портах, організація розслідування аварій. 

Найважливішим документом, що містить вимоги до конструкції, 

обладнання та постачання морських суден, є Міжнародна конвенція з охорони 

людського життя на морі 1974 року (International Convention for the Safety of Life 

at Sea, SOLAS -74) [2]. 

У зв'язку з конференцією 1988 по Глобальної морської системи зв'язку під 

час лиха і для забезпечення безпеки (ГМЗЛБ) (англ. Global Maritime Distress 

and Safety System, GMDSS) в Конвенції СОЛАС 74/78 була повністю замінена 

глава 4 «Радіозв'язок», в якій встановлена нова система зв'язку, яка грунтується 

на сучасних досягненнях з використанням супутників. Згідно з цією системою, 

обладнання, яке необхідно мати на борту судна, залежить не від його розміру 

(тоннажу), а від морських районів, в яких воно плаває. Світовий океан 

розділений на чотири райони (А1 – в межах зони дії в режимі радіотелефону; 

А2 – в межах зони дії, принаймні однієї середньохвильової станції; А3 – в 

межах зони дії системи геостаціонарних супутників ИНМАРСАТ і А4 – за 

межами районів А1, А2 , А3) [3]. 
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Міжнародний кодекс з управління безпечною експлуатацією суден і 

запобіганням забрудненню (МКУБ)  був прийнятий Асамблеєю ІМО в 1993 р 

Для додання Кодексу обов'язкової сили в Додаток до Конвенції СОЛАС-74 

була включена глава IX «Управління безпечною експлуатацією суден», в якій 

міститься відсилання до зазначеного Кодексу. Ціль Кодексу полягає у 

забезпеченні безпеки на морі, запобігання нещасним випадкам або загибелі 

людей і уникнення заподіяння шкоди навколишньому природному середовищу, 

зокрема морському середовищі, і майну [4]. 

Виконуючи вимоги Кодексу, кожна компанія зобов’язана розробити, 

задіяти і підтримувати систему управління безпекою (СУБ), яка включає 

наступні функціональні вимоги: 

- політику в області безпеки і захисту навколишнього середовища; 

- інструкції і процедури для забезпечення безпечної експлуатації суден і 

захисту навколишнього середовища згідно з відповідним міжнародним правом і 

законодавством держави прапора; 

- встановлений обсяг повноважень і лінії зв'язку між персоналом на березі 

і на судні, а також внутрішнього зв'язку; 

порядок передачі повідомлень про аварії та випадки недотримання 

положень Кодексу; 

- порядок підготовки до аварійних ситуацій і дій по їх усуненню; 

- порядок проведення внутрішніх перевірок та огляду управління. 

Компанія повинна визначити відповідальність, повноваження і 

взаємовідносини всього персоналу, який здійснює управління, виконання і 

перевірку роботи, що стосується безпеки та запобігання забрудненню і надає на 

них вплив, і оформити це у вигляді документів.  

Поряд з конструкцією, обладнанням і постачанням судна, безпека 

навігації судна забезпечується виконанням ряду спеціальних правил. Йдеться 

про організацію системи навігаційних і метеорологічних попереджень, служби 

льодової розвідки, гідрографічних служб, служб управління рухом суден, 
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встановлення шляхів руху суден і схем поділу руху, організації лоцманської 

проводки. Особливе місце серед цих норм займають правила попередження 

зіткнення суден. З п. 2 ст. 39 Конвенції ООН 1982 р. прямо випливає, що судна 

повинні дотримуватися Міжнародних правил попередження зіткнення суден у 

морі (МППЗС) (англ. International Rules of Preventing Collision at Sea, 

COLREGS) МППЗС були прийняті в Лондоні в 1972 р., в даний час їх 

учасниками є близько 140 держав, флот яких становить приблизно 97 % 

світового тоннажу. На сьогодні МППЗС-72 об'єднують 41 правило і 4 додатки. 

У свою чергу, 41 правило розподілені на шість частин [5]. 

У складному ланцюгу факторів, що обумовлюють безпеку мореплавання, 

підготовка кваліфікованих екіпажів суден має значення замикаючої ланки, від 

якої залежить і охорона людського життя, і збереження суден і вантажу, і 

захист і збереження морського середовища. Морська практика свідчить що у 

багатьох випадках, коли виключно кваліфіковані дії екіпажів суден або 

запобігали або рятували становище в, здавалося б, безнадійних ситуаціях. 

Сучасні суперечливі тенденції в розвитку світового морського флоту, які 

проявляються, з одного боку, в неухильному підвищенні інтенсивності 

судноплавства, зростанні розмірів та швидкості руху суден,  рівня 

автоматизації,  але все ще високими показниками  субстандартного 

судноплавства (судна у віці 25-30 і більше років становлять понад 20 відсотків  

флоту що досі в експлуатації), з іншого боку, є важливими причинами високої 

аварійності, що супроводжується людськими жертвами, колосальними 

матеріальними і екологічними збитками, зниженням потенціалу здоров'я та 

соціально-психологічного стану екіпажів суден. 
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академія» 

В процесі експлуатації суден морського флоту екіпаж стикається з 

різними рисками, пов'язаними з переходом судна з порту в порт; з поточними 

роботами на судні. Екіпаж зобов'язаний підтримувати судно в хорошому 

технічному стані, а для цього необхідно проводити поточні ремонтні роботи і 

експлуатацію машин, механізмів, різних приладів і устаткування судна 

відповідно до ПТЕ. 
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Компанії, що здійснюють управління судами, повинні надати 

задокументовану політику в частині безпеки і захисту довкілля і бути упевнені 

у виконанні її як береговим так і судновим персоналом на усіх рівнях; мати 

достатню і підготовлену кількість персоналу з чітким розподілом обов'язків і 

відповідальності;  призначити відповідальну особу на березі, яка здійснює 

постійний контроль за дотриманням норм безпеки і запобігання забрудненню; 

встановити процедури по виявленню, опису і діям в потенційно аварійних 

ситуаціях на судні; розробити програми навчання екіпажу і учбових відробітків 

дій в умовах аварійних ситуацій [1]. 

З метою поліпшення контролю за безпекою виконання робіт на судні, 

була введена система оцінки ризиків – Risk Assessment [2]. Термін оцінка ризику 

використовується для опису усього процесу або методу, в якому виявляється 

небезпека та чинники ризику, які можуть завдати шкоди; аналізується і 

оцінюється ризик, пов'язаний з цією небезпекою; визначаються способи 

усунення небезпеки або управління ризиком. Управління ризиками – це дії з 

реалізації рішень за оцінкою ризиків, які включають моніторинг, переоцінку і 

дотримання рішень [3]. Метою процесу оцінки ризику є оцінка небезпеки, а 

потім її усунення або мінімізація рівня ризику шляхом додавання заходів 

контролю, якщо це необхідно. Небезпека повинна вивчатися для визначення 

рівня ризику. А для цього необхідно знати інформацію про продукт, мати 

досвід, знати законодавчі вимоги, галузеві кодекси, матеріали стосовно здоров'я 

і безпеки тощо. Основними чинниками, що впливають на рівень ризику 

являються робоче середовище, використовувані системи роботи, діапазон 

прогнозованих умов, спосіб, яким джерело може завдати шкоди, взаємодія, 

здібності, навички, досвід працівників, що виконують роботу. Не існує єдиного 

способу визначення рівня ризику. Організація повинна визначити, який метод 

краще підходить для кожної ситуації. 

Таким чином, моніторинг ефективності засобів контролю і оцінку ризиків 

необхідно проводити на регулярній основі, особливо якщо спостерігається 
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тенденція, пов'язана з аваріями і інцидентами. Необхідно регулярно 

переглядати оцінку ризиків, щоб переконатися в ефективності методів 

контролю при забезпеченні безпеки експлуатації судна. 
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академія» 

Сучасне судноводіння залишається діяльністю людини в умовах 

підвищеної небезпеки. У статті викладаються результати дослідження з 

актуальної для мореплавання темі людського фактору в судноводінні. 

Актуальність теми полягає в тому, що людський фактор, як показує статистика 

аварійності на флоті, надає переважне вплив на безпеку мореплавання. Але 

незважаючи на визнання світовим морським співтовариством людського 
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фактору як одного з основних і позитивну динаміку зростання досліджень по 

цій темі, проблема людського фактору поки залишається невирішеною. 

Проблема безпеки судноплавства на сьогоднішній день являється 

актуальним питанням через вплив людського фактору на аварійність суден. 

Прагнення судновласників отримувати надприбуток призводить до зростанням 

аварійності на флоті. Питання залучення в професію моряка вимагають 

багатостороннього аналізу і істотних зусиль всіх зацікавлених сторін. Світові 

організації з питань безпеки судноводіння [4] в своїх щорічних репортах 

надають сумну статистику, яка показує, що насьогодні так і не вирішені 

питання забезпечення безпечного судноплавства. 

Порушення умов плавання являється формальною оцінкою безпеки, яка 

характеризується, як правило, ймовірнісною величиною [3]. Наприклад: 

- за межі маневрової смуги під час проходження каналу; 

- вхід в акваторію порту судна, величина якого невідповідає 

розрахункової; 

- швартування з недопустимою швидкістю; 

- швартування до причалу судна, з невідповідною допустимим 

навантаженням водотоннажністю; 

- рух судна з осадкою, що не відповідає глибинам порту. 

Проблемою сьогодення в морському судноплавстві є те, що часто 

порушення умов плавання скриває адміністрація. Це пов’язано з економічним 

тиском на перевізників, з метою отримання додаткового прибутку. Можна 

навести основні порушення, які виникають внаслідок неправомірного тиску з 

боку зацікавлених сторін [5]: 

– недотримання техніки безпеки під час швартових та буксирних 

операцій; 

– ігнорування законів гідродинаміки при плаванні в обмежених умовах, 

які призводять до навалів і зіткнень; 
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– збільшення вантажної марки судна при ігноруванні розрахунків 

міцності конструкції; 

– фіктивне виконання розрахунків по визначенню метацентричної висоти 

та остійності судна. 

Порушення умов плавання має властивість накопичувати «критичну 

масу» [6], тобто перетворюється з в аварії в катастрофу. Статистичні дані 

показують, що наслідком 8 порушень умов плавання є 1 аварія, а 38 аварій – 1 

катастрофа [7]. 

Людський фактор також може спричинити порушення правил безпеки 

мореплавання, а саме: 

- відсутність дисципліни членів екіпажу; 

- низька кваліфікація кадрів; 

- низький рівень самоменеджменту; 

- розумова та фізична втома; 

- психологічна та емоційна нестабільність тощо. 

Трапляються випадки, коли капітани суден з багаторічним роботи в 

певних стресових ситуаціях під впливом емоційно-психологічних та 

психофізіологічних факторів часто приймають помилкові рішення в питаннях 

безпеки судноплавства. Тобто мова йде про присутність «людського фактору». 

Людський фактор на сьогоднішній день являється головною причиною 

багатьох аварій в морі, таких як зіткнення суден, посадка судна на мілину,  

забруднення моря тощо. Основними причинами виникнення аварійних ситуацій 

Європейське агентство EMSA визначило наступні [8, 9]: 

– помилкові дії екіпажу (людський фактор) (67 %); 

– відмови обладнання (24 %); 

– небезпечні речовини (4 %); 

– погодні умови (3 %); 

Дослідження умов безпеки плавання, як фактору безаварійності 

судноводіння показало, що незважаючи на досвід та кваліфікацію суднового 
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екіпажу неможливо нівелювати людський фактор, що спричиняє більшість 

аварійних ситуацій під час виконання рейсу. На процес прийняття рішень під 

час рейсу впливають такі параметри як розумова, емоційна та фізична втома, 

адаптація до нового колективу та умов праці, фрустрація, депривація тощо. До 

шляхів зменшення впливу людського фактору на аварійність суден при умові 

постійної флуктації цього фактору, в залежності від впливу внутрішніх та 

зовнішніх факторів, доцільно додати необхідність постійного підвищення 

якості підготовки майбутніх фахівців. 

Таким чином, боротьба з аварійністю суден повинна починатися з 

виправлення маленьких недоліків, які зазвичай стають головними та всі разом 

можуть привести до критичних наслідків у вигляді катастроф. Необхідно 

постійно вдосконалювати нормативні документи, що регламентують умови 

безпечного судноплавства для чіткого розуміння дій для забезпечення 

відповідних умов плавання з боку суднового екіпажу та адміністрації портів. 
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УДК 656.61.052 

КАРТОГРАФІЧНІ СТАНДАРТИ ЕКНІС ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ 

РОЗВИТКУ 

Романцова П. С., асистент кафедри навігації і управління судном 

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія» 

Сучасна епоха – це епоха процесів глобалізації, яка вимагає нових 

поглядів у всіх сферах діяльності. Це не обійшло стороною і морську галузь, а 

саме її гідрографічного забезпечення, яке потребує більш уніфікованого 

підходу до розвитку стандартів, єдиних вимог до всіх виробників і 

постачальників гідрографічних даних. 

У 2012 році до Міжнародної Конвенції SOLAS (Міжнародна конвенція з 

охорони людського життя на морі) були внесені поправки, згідно з якими всі 

судна повинні бути забезпечені ЕКНІС, які, прокладаючи курс в реальному 

часі, в автоматичному режимі попереджають судноводіїв про небезпеку за 

http://www.emsa.europa.eu/tags/85-annual-overview.html
http://www.emsa.europa.eu/
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курсом судна та обчислюють безпечні курсові сектора на основі постійної 

обробки бази даних векторних електронних карт. Автоматизація контролю за 

процесами руху судна значною мірою усуває ризик людського фактора при 

прийнятті рішень на ходовому містку. Однак, до середини дев’яностих років 

IMO не розглядала відмову від паперових карт, використання яких було 

обов’язковим паралельно з електронною системою. Цей момент став 

відправною точкою для розвитку нового покоління так званих електронно-

картографічних навігаційно-інформаційних систем (ЕКНІС) для 

регламентування роботи яких і був створений стандарт S-57. 

Прийнятий стандарт S-57 Міжнародної Гідрографічної Організації, який 

діє з початку дев’яностих років, встановлює правила обміну гідрографічними 

даними та спочатку підтримував інформацію всіх форматів, на цей час 

потребує оновлення. Кількість видань стандарту демонструє, яким важким був 

процес проходження ідеї єдиного картографічного пристрою в життя і який час 

необхідно, щоб виробники відповідного програмного забезпечення змогли 

реалізувати всі положення видання. Тому кожне з видань «заморожувалося», як 

правило, на чотирирічний термін, щоб надати можливість галузі 

пристосуватись до нормативних вимог. Останнє видання S-57 вийшло на 

рубежі тисячоліть, і практично відразу за цим почав розроблятися стандарт S-

100 «Універсальна модель гідрографічних даних». 

Новий стандарт S-100 було опубліковано 1 січня 2010 року як 

міжнародний стандарт морської геопросторової інформації і який став базою 

для розвитку нових стандартів, зокрема – S-101 – нова специфікація 

електронних навігаційних карт [1]. 

Планувалось що, стандарт S-100 в кінцевому підсумку замінить S-57 – 

встановлений стандарт передачі цифрових гідрографічних даних МГО. 

Незважаючи на те, що S-57 має багато позитивних аспектів, у нього є певні 

обмеження: 
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- S-57 використовувався майже виключно для кодування електронних 

навігаційних карт (ЕНК) для використання в ЕКДІС; 

- S-57 не є сучасним стандартом, який широко використовують у сфері 

Географічної інформаційної системи (ГІС); 

- має негнучкий режим обслуговування – «заморожування» стандартів 

оновлення на тривалий проміжок часу є контрпродуктивним методом; 

- у його нинішній структурі він не може підтримувати майбутні вимоги 

(наприклад, батиметрія з прив'язкою до сітки або інформація, яка змінюється в 

часі); 

- вбудовування моделі даних в інкапсуляцію (формат файлу) обмежує 

гнучкість і можливості застосування більшого діапазону механізмів передачі; 

- стандарт S-57 вважають обмеженим, призначеним виключно для 

виробництва й обміну даними ЕНК. 

Основна мета S-100 – підтримувати більшу кількість джерел цифрових 

даних, пов'язаних з гідрографією, продуктами та клієнтами. Це включає 

використання зображень та даних з координатною прив'язкою, розширені 

специфікації метаданих, необмежені формати кодування і більш гнучкий режим 

обслуговування. Це дозволяє розробляти нові програми, що виходять за рамки 

традиційної гідрографії, наприклад, батиметрія високої щільності, класифікація 

морського дна, морські ГІС та інше. S-100 розроблений з можливістю розвитку 

і такі майбутні вимоги, як тривимірні параметри, що змінюються в часі (x, y, z і 

час) і вебсервіси для збору, обробки, аналізу, доступу та подання 

гідрографічних даних, можуть бути легко доданим при необхідності. 

Процес розробки та супроводу S-100 спеціально націлений на 

забезпечення прямої участі зацікавлених сторін, що не входять в МГО, тим 

самим підвищуючи ймовірність того, що ці потенційні користувачі будуть 

максимально використовувати гідрографічні дані для своїх конкретних цілей. 

Тож можна виділити такі основні задачі стандарту S-100: 
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- відповідність новим вимогам та стандартам ISO (International 

Organization for Standardization) щодо географічної інформації, що 

розробляється ISO TC 211 (ISO Technical Committee for Geographic 

information/Geomatics); 

- забезпечити підтримку більшої різноманітності морських чи 

гідрографічних цифрових даних, продуктів та клієнтів; 

- забезпечити різні спільноти користувачів окремими реєстрами; 

- відокремити вміст даних від формату кодування, що дозволить 

використовувати специфікації продукту незалежно від формату; 

- забезпечити керовану гнучкість, яка б дозволяла пристосовуватись до 

змін. Намір полягає в тому, щоб специфікації продукту могли розвиватися 

шляхом розширення без необхідності публікувати нові версії поточних 

специфікацій продукту [3]. 

Зараз на стадії розвитку знаходяться різні специфікації, продукти та 

послуги на базі стандарту S-100. Наприклад, під наглядом МГО розробляються 

специфікації S-101 – S-129 (навігаційна обстановка), зокрема S-101 «Електронна 

навігаційна карта (ЕНК)», S-102 «Батиметричну поверхню» та інші. 

Специфікацій S-201-299, де S-201 «Інформація про засоби навігаційного 

обладнання», S-210 «Формат обміну даними між службами регулювання руху 

суден» – за їх розробку відповідає Міжнародна асоціація навігаційного 

забезпечення мореплавства і маякових служб (МАМС). Що стосується 

Міжурядової океанографічної комісії (IOC), то перед нею стоїть задача – 

розробка специфікацій зі своєї сфери діяльності (S-301 – S-399). Тож кожна 

організація веде розробку своїх галузевих специфікацій, спираючись на 

стандарт S-100 [2]. 

Підводячи підсумок, треба зазначити те, що новий стандарт S-100 

«Універсальна модель гідрографічних даних» став базою для розробки цілої 

низки специфікацій для різних сфер діяльності, які так чи інакше пов’язані з 

гідрографією. 
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У порівнянні зі стандартом S-57, стандарт S-100 є більш гнучким і 

знаходиться поза будь-якими рамками, що накладаються на формат коду 

інформації. Наочність, що забезпечується 3D, тимчасовими параметрами, 

батиметрія та іншими компонентами S-100 являє ЕКНІС у вигляді пристрою, 

що трансформує об'єктивну реальність в максимально стислу картину, яка 

містить вичерпну інформацію про всі нюанси можливого руху судна. 

Прийняття рішень на такій базі даних з можливостями прорахунку будь-яких 

параметрів руху і маневрування судна в різних умовах може стати 

формальність вже найближчим часом. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 
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сайт. URL: https://hydro.gov.ua/?p=908 (дата звернення: 05.11.2021). 

3. International Hydrographic Organization. S-100 – Universal hydrographic 

data model. Edition 4.0.0 – December 2018. Published by the International 

Hydrographic Organization Monaco. 
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УДК 656.61.052 

РОЗВИТОК АВТОМАТИЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ 

Рижков Ю. В., старший викладач кафедри навігації і управління морськими 

суднами 

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія» 

Автоматична ідентифікаційна система (AIS – Automatic Identification 

System) є невід'ємною частиною загальної стратегії безпеки мореплавання. 

Останнім часом з'явилася тенденція трактувати AIS як Автоматична 

інформаційна система, (Automatic Information System), що пов'язане з 

розширенням функціональності системи в порівнянні із завданням 

ідентифікації суден. Існує п'ять типів транспондерів AIS, які можуть 

взаємодіяти один з одним: 

- клас А (для суден на вимогу); 

- базові станції (на березі); 

- клас B (для прогулочних суден); 

- AIS-орієнтовані засоби навігації; 

- AIS-SART, AIS-EPIRB. 

У AIS використовується формат даних з тимчасовим розділенням (STDMA), 

заснований на мультиплексуванні з тимчасовим розділенням. Передавач AIS 

передає дані кожні 2 секунди, якщо швидкість судна перевищує 23 вузли. В разі 

нижчої швидкості судна інтервал передачі збільшується (3, 6, 10 або 180 с. на 

якорі). AIS використовує VHF канали 87 і 88 (AIS-1 і AIS-2). Таким чином, його 

дальність сягає 20-30 морських миль. Якщо дані AIS отримані береговою станцією 

або іншим судном з AIS, судно може бути ідентифіковане, навіть якщо на дисплеї 

радара відсутній ехо-сигнал радіолокації. 

Інформація, передавана через АIS, організована в декілька груп: 

статистичні дані, динамічні дані, дані, пов'язані з рейсом, і дані, пов'язані з 

безпекою. Не потрібно, щоб станції AIS базувалися на суші. Є безліч переваг 
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розробки систем, які охоплюють узбережжя. Завдяки вигідному розташуванню 

цих базових станцій AIS, їх дальність дії значно більше, чим в звичайних 

приймачів AIS, тобто 50-60 морських миль від узбережжя. 

З недавніх пір в декількох країнах (наприклад, в Греції, Великобританії, 

Норвегії і т. д.) діє відкрита політика безкоштовного поширення даних AIS 

через Інтернет. 

Відповідно до вимог GMDSS на судах має бути встановлений один або 

декілька радіолокаційних відповідачів (SART) Х-діапазону, а також радіомаяк, 

вказуючий місце лиха (EPIRB). Після впровадження AIS стало можливим 

використовувати варіанти AIS-SART і AIS-EPIRB. Це дозволило ідентифікувати 

тих, хто терпить лихо на дисплеї AIS/ECDIS. Існують також варіанти пристроїв 

«людина за бортом» (POB). AIS-SART має переваги в порівнянні з відповідачем 

радіолокації SART, наприклад, більш велику дальність, включаючи 

ідентифікаційний код з даними GPS і так далі Дальність складає приблизно 15 

морських миль від судна. 

З впровадженням AIS стало можливим здійснювати моніторинг 

прийомовідповідачів AIS в морі з супутниками. Низькоорбітальні супутники 

мають зону обхвату близько 1000 км., і вони можуть приймати сигнали 

приблизно від 1000 суден. Проблема з великою кількістю суден може бути 

вирішена або за допомогою більшої кількості направлених антен і більшої 

кількості супутників, або шляхом введення спеціального стандарту передачі 

для ретрансляторів AIS. 

В даний час Exactearth (Канада) і Orbcomm (США) є світовими лідерами 

в області супутникових AIS і надають якнайповнішу ситуаційну картину 

загальної активності суден. Вони щодня надають дані про місцезнаходження і 

ідентифікацію більше ста тисяч суден. 

Існує два методи виявлення сигналів AIS з космосу: бортова обробка on-

board processing (OBP) і обробка відхилення спектру spectrum decollision 

processing (SDP). Супутникова AIS може використовуватися для: контролю 
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забруднення, перевірка суднових декларацій, маршрутизація суден, допомога 

при стихійних лихах, моніторинг піратства, збереження довкілля, Арктичний 

моніторинг, пом'якшення інфекційних захворювань, підвищення безпеки судна 

в агресивних водах, пошуково-рятувальні роботи і тому подібне. Крім того, 

супутники AIS допомагають портовим властям управляти вхідним трафіком, 

забезпечити судноплавним компаніям, страховикам і власникам товарів 

підвищену прозорість постачань і підтримати ініціативи по нагляду суверенних 

держав. Усесвітньою радіоконференцією запропоновано значне розширення 

каналів AIS. Пропоноване розширення каналів VHF включає: 

- канали 75 і 76 зарезервовані для AIS далекого радіусу дії; 

- канали 27, 28, 87 і 88 зарезервовані для майбутніх додатків AIS, 

- включаючи їх тестування; 

- канали 24, 25, 26, 84, 85 і 86 для використання в цифрових передачах, 

тобто для передачі даних. 

Для вирішення проблеми, пов'язаної з перевантаженням каналів AIS і 

зниженням їх ефективності розроблена технологія VHF Data Exchange System 

(VDES). Сьогодні AIS використовується не лише для ідентифікації і 

відстежування суден. Окрім стандартних звітів AIS, які включають статичні, 

динамічні дані і дані, що відносяться до рейса, також є загальний обмін даними 

по морській смузі VHF, передача даних між судами і супутниками, додатки AIS-

AtoN, SART і EPIRB, повідомлення для конкретних застосувань (ASM), а також 

дані «Порт» і «Портфель морських послуг» (MSP). У зв'язку з цим деякі з 

існуючих аналогових каналів VHF були перенесені в AIS. Використання 

додаткових каналів і цифрової VHF-системи поліпшило послуги AIS, а також 

модернізує GMDSS і підтримає розвиток Maritime Cloud і e-Navigation. У 

контексті електронної навігації в короткостроковій перспективі обов'язкова 

звітність з суден може бути включена в ASM. З іншого боку, MSP покриє ряд 

пов'язаних з VTS і іншими послугами. Сфера дії концепції MSP полягає в тому, 

щоб привести глобальні морські служби у відповідність з потребами в послугах 



XII Міжнародна науково-практична конференція  

Сучасні підходи до високоефективного використання засобів транспорту  

СЕКЦІЯ № 1. Дослідження технологічних процесів, технічних та ергатичних систем 

транспорту 

82 

інформації і зв'язку в чітко певної області діяльності. VTS гратиме центральну 

роль в координації інформації MSP (тобто інформаційна служба, служба 

організації трафіку, служби допомоги навігації і тому подібне). 

Cлід відзначити, що новий VDES забезпечить двосторонній зв'язок із 

значно вищою швидкістю передачі даних, чим раніше використовувані системи 

AIS. У смузі частот VHF (156,025-162,025 Мгц) VDES інтегрує AIS з ASM і MSP 

для поліпшення плавного розподілу морських даних, включаючи обширні 

метеорологічні дані і дані про рух. Дозволяючи VDES використовувати 

супутникову платформу, буде забезпечений глобальний обмін даними між 

судами і берегом через супутники. Також очікується, що майбутні суднові 

приймачі VDES будуть об'єднані з AIS в один пристрій. ВКР-15 визнала, що 

супутниковий компонент VDES необхідний для розширення системи від 

прибережного покриття до глобального. 
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УДК 656.611 

ОБУЧЕНИЕ БУДУЩИХ ШТУРМАНОВ НАВИГАЦИОННОЙ 

ПРОКЛАДКЕ НА БУМАЖНЫХ КАРТАХ: ПРОШЛЫЙ ВЕК ИЛИ 

БАЗОВАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ? 

 Рябущенко О. Г., асистент кафедры навигации и управления судном 

Дунайский институт Национального университета «Одесская морская академия» 

Для обеспечения безопасного плавания судоводителю необходимо ясно 

ориентироваться в окружающей обстановке и чётко знать место своего судна. С 

целью решения этой задачи на морской навигационной карте выполняются 

графические построения, отражающие направление пути, значения компасных 

курсов, величины взятых пеленгов и расстояний, расчёты по безопасному 

расхождению с обнаруженными объектами и т.п. Весь комплекс таких 

построений и называется навигационной прокладкой. 

На данный момент времени нибольшим усовершенствованым 

современным средством электронной навигации считается система ЕКДИС 

(ECDIS – Electronic Chart Display and Information System), использование 

которой на судах есть обязательным требованием Международной морской 

организации (IMO). 

ЕКДИС, собственно кроме электронных навигационных карт (ENC) 

отображает информацию про месторасположение судна которое определяется 

по данным глобальных спутниковых навигационных систем – ГНСС 

(ГЛОНАСС / GPS / Galileo). Кроме этого, система позволяет прокладывать 

маршрут и контролировать отклонения от него, производить расчет безопасных 

курсов, а также обеспечивает управление авторулевым, ведения судового 

журнала и многое другое. 

Удобство и высокая функциональность ЕКДИС – залог их активного 

развития и внедрения на судах. 
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Основное преимущество систем полагается в обеспечении значительного 

снижения аварийности и повышении  эффективности морских перевозок за 

счет значительной автоматизации процесса судовождения. 

Но не стоит исключать шанс, что даже такая высокоточная система может 

иметь определенные недостатки, потому как так или иначе, управления этим 

прибором осуществляет человек, поэтому исключить людской фактор на 100% 

невозможно. 

ECDIS отображает на экране дисплея точные картографические данные 

морской карты в реальном времени. Они объединяют в себе информацию о 

положении судна на основании данных спутниковых или радионавигационных 

систем с картографической и радиолокационной информацией о 

навигационной обстановке. Судоводитель имеет возможность визуально 

следить за поступающей информацией и оперативно реагировать на нее в 

районе плавания. 

Но как везде у ECDIS есть преимущества и недостатки. 

Преимущества: 

Совмещение данных из различных источников – книг огней и знаков, 

лоций и др. пособий. Автоматическая корректура. Звуковая сигнализация, 

быстрый анализ ситуации. Изменение масштаба без загрузки карты с 

подходящим масштабом. Автоматическое ведение прокладки, информативная 

структура данных. Электронные карты совместно с GPS, САРП, АИС 

предоставляют возможность для отображения в реальном времени 

навигационной ситуации, включая собственное местоположение судна, 

положение радарных и АИС-целей Возможность отмечать безопасные для 

собственного судна глубины или контур таких глубин и автоматически 

предупреждать о подходе к опасным. 

Недостатки. Технический сбой, отказ. Временное пропадание 

дифференциального режима. Возможность эфирных помех системы 

позиционирования. Угроза вирусного заражения Неустойчивость официальных 
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форматов векторных карт, их частая смена; отсутствие данных по обширным 

морским районам. Необходимость обязательной, специальной, дополнительной 

подготовки и сертификации штурманского состава для обеспечения грамотной 

эксплуатации навигационных систем ЭКНИС. 

Закономерным следствием роста интенсивности морского судоходства, 

увеличения размеров судов является постоянное усложнение навигационной 

обстановки, которая приводит к значительным трудностям в управлении 

судном в открытом море на переходах, в прибрежных районах, в узкостях и на 

подходах к портам. Современный флот за последние годы пополнился и 

продолжает пополняться большим количеством судов, оснащенных 

высокотехнологичным оборудованием для обеспечения безопасности плавания, 

сохранности жизней членов экипажа и материальных ценностей. Но даже при 

наличии на борту самой современной техники успех решают люди. Причинами 

аварий и аварийных ситуаций является неправильное управление судами и 

недостатки судов в части их управляемости, особенно часто это имеет место 

при экстренном маневрировании судов в сложных погодных условиях. Более ⅓ 

общего числа столкновений судов происходит в условиях ограниченной 

видимости, в мировом флоте – более ⅔ всех столкновений. Частота аварий в 

течение рейса распределяется следующим образом: 

 – выход из порта – 40,0 %; 

 – вход в порт – 26,4 %; 

 – в рейсе – 33,6 %, 

причем 59 % столкновений происходит в районах лоцманской проводки, а 40 % 

столкновений – с лоцманом на борту. 

Опасность отвлечений от окружающей обстановки, снижения контроля и 

требовательности показывает статистика по вахтам:  

четвертый помощник капитана 16.00–20.00 7 %; 

третий помощник капитана (всего 19 %) 08.00–12.00 5 %; 20.00–24.00 14 %; 

второй помощник капитана (всего 38 %) 12.00–16.00 13 %; 00.00–04.00 25 %;  
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старший помощник капитана 04.00–08.00 16 %; при смене вахт 21 %. 

В ходе конференции 2016 SAFETY4SEA Conference & Awards была 

представлена презентация, в которой были проанализированы риски от 

применения електронных картографических систем и неправильного 

использования ECDIS. 

Приёмоиндикаторы современной ECDIS сразу дают нам координаты 

нашего судна, которые можно просто и легко нанести на карту, и обсервация 

готова. Кроме того, ECDIS нам показывает истинную скорость судна, линию 

истинного пути, снос от заданного маршрута, может посчитать дугу большого 

круга, время прихода в пункт назначения и т.д. Умная машина. (Опять же – 

читай инструкцию). Точность определения места – десятки метров. По правде 

говоря это – самый точный способ определения места судна в наше время. 

Однако нюансы всё-таки есть. Первый и самый главный – техника – она 

техника и есть, может сломаться и вообще отключиться. Да мало ли что ещё 

может. По этой причине никто вас не поймёт, если вы будете определять место 

только по GPS, находясь вблизи хороших визуальных или радиолокационных 

ориентиров. Тут положено определяться именно с их использованием. Можно и 

нужно при этом контролировать свои точки по ECDIS, потому что в нашем деле 

лучше пере-…, чем недо-…. Ну и используемые способы построения 

навигационных карт в разных странах тоже должны приниматься во внимание. 

К сожалению, электроника не может дать стопроцентной гарантии 

качества роботы и судоводитель всегда должен быть готовым к 

непредсказуемым обстоятельствам, во время которых должен качественно и 

профессионально проявить навыки, которые получил во время обучения и 

работы на флоте. Именно поэтому будущие специалисты должны качественно 

и углубленно изучать лоцию и навигацию не только на тренажерах, но и на 

обычных бумажных носителях, потому что эти навыки в некоторой ситуации 

могут спасти жизнь всему экипажу. 
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Опираясь на вышеизложенный материал, можно сделать вывод, что 

классические методы прокладки маршрута до сих пор остаются актуальными, 

потому, что электронные системы не всегда могут быть стопроцентно 

правильно использованы, для их полного освоения нужно время. Поэтому 

изучение прокладки маршрута на бумажных картах в морских высших учебных 

заведениях остается актуальным и важным в обучении будущих судоводителей. 
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УДК 629.5. 052 

ПРОГРАМНЕ РІШЕННЯ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЗОРОСТІ ПРИ 

РУСІ СУДНА ДО БЕРЕГА ТА УПРАВЛІННІ НАВАНТАЖЕННЯМ 

Слюсаренко А. І., старший викладач кафедри навігації і управління судном 

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія» 

 
Ocean Technologies дозволяє планувати, виконувати і контролювати 

широкий спектр заходів щодо навчання та оцінки в єдиній хмарної системі для 

зручного управління, аналітики та звітності. Ocean Technologies Group уклала 
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партнерську угоду з Marlink, щоб додати свою платформу Ocean Learning 

Platform в недавно запущену партнерську програму Marlink. 

Marlink запустила свою нову партнерську програму по додатках, 

призначену для підтримки швидкої цифровізації в морській галузі шляхом 

надання прямих переваг цифрової підтримки операторам суден і 

постачальникам додатків. Партнерська програма Marlink по додатках створює 

партнерські відносини з ретельно відібраними партнерами по цифровізації у 

морській галузі в різних ключових областях суднових операцій і управління. 

Мета полягає в тому, щоб розробити програми і рішення, які є сумісні з 

інтелектуальними гібридними мережами Marlink, це робиться для того щоб 

впроваджувати інновації та забезпечувати відчутну цінність як для морських 

клієнтів так і для користувачів у всьому світі. Надаючи доступ до технічних 

платформ і ресурсів, Marlink легко інтегрує програмне забезпечення та рішення 

постачальників додатків у стандартизовану структуру ІСТ (Information and 

Communication Technology). Це скорочує час і зусилля, які  необхідні для 

розгортання додатків або інтеграції нових рішень. І це дозволяє морським 

замовникам оновлювати і розміщувати контент і програмне забезпечення 

віддалено і це усуває непотрібні ручні робочі процеси і одночасно знижуючи 

ризики кібербезпеки. Програма також дозволяє підвищити якість і точність 

рішень від своїх партнерів, щоб використовувати інтелектуальну гібридну 

мережу Marlink. Програма допрацьовується для підключення середовищ ІТ 

(інформаційні технології) і IoT / OT (операційні технології) як для 

постачальників, так і для операторів суден, забезпечуючи простий метод 

надання критично важливих послуг без необхідності інтеграції з 

пропрієтарними (патентованими) або заблокованими системами, а також 

підживлюючи аналітичні рішення завдяки здатності для збору і обробки 

отриманої інформації, завдяки збільшення обсягів даних від різних активів на 

борту судна. 
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Програма NAPA запустила нове програмне рішення для забезпечення 

стійкості управління на борту судна, щоб підвищити прозорість при русі суден 

до берега і підняти галузеві стандарти щодо стійкості курування і управління 

навантаженням суден. Стабільність заснована на тривимірних розрахунках 

NAPA і математичних розрахунках, ще при проектуванні суден, вона охоплює 

широкий спектр розрахунків, пов'язаних з гідростатики і остійності 

неушкодженого судна, а також остійності і поздовжньої міцності при 

пошкодженнях судна. NAPA Stability вносить поліпшення в 

користувальницький інтерфейс, спрощуючи такі процеси, як планування умов 

завантаження суден, моніторинг резервуарів і обстеження тяги СЕУ. Завдяки 

інтеграції з NAPA Fleet Intelligence і хмарної системою моніторингу, він 

забезпечує управління даними про остійності у реальному часі для 

зацікавлених сторін на березі, таких як FOC (Fleet Operations Center) і ERS 

(Emergency Response Services). NAPA Stability відповідає вимогам, встановленим 

класифікаційними товариствами для комп'ютерів завантаження до 

пасажирських суден, і відповідає найсуворішим нормам, а відповідність до 

IACS UR L5 тип 4, безпечне повернення суден в порт. Завдяки хмарної 

підтримки з боку NAPA Fleet Intelligence дані до остійності суден доступні 

скрізь, а це значить, що до експертів в надзвичайних ситуаціях можна 

звертатися по всьому світу. Важливі інформації, які часто не беруть у ту годину 

до уваги, такі як отриманих наборів до всіх даних які відбуваються у реальному 

часі, такі дані як про час доби, місцезнаходження судна та стан погоди на 

тривалу годину, вони також включаються в запропоновану відповідь для 

прийняття рішень безпосередньо екіпажом судна. Це дає користувачам більше 

інтелекту для прийняття важливих рішень, наприклад, коли настала година 

покинути судно. 

Стабільність NAPA і функція моніторингу стабільності в NAPA Fleet 

Intelligence, постійно революціонізує і це є спосіб управління остійності суден. 

NAPA Fleet Intelligence забезпечує галузь з неймовірним потенціалом для 
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зниження безпосередніх ризиків для суден за рахунок забезпечення більшої 

точності і більш швидкої підтримки прийняття рішень. У той же час 

підвищення якості та кількості одержуваних даних, зібраних з минулих років і 

різних інцидентів, допоможе як судновласникам так і операторам поліпшити 

свої операції по забезпеченню стабільності і отримати краще уявлення про 

потенційних що відбуваються інцидентів. NAPA Fleet Intelligence відкриває 

нову еру безпеки суден на морі. 

Консалтингова служба ClassNK (NKCS) додала новий курс під назвою 

«Технічний курс морської кібербезпеки (метод атаки) для відповідальних 

офіцерів на суші» для своєї служби електронного навчання кібербезпеки. Ця 

послуга була прийнята рядом компаній з управління суднами і 

укомплектованих персоналом. Він був добре прийнятий, тому що його легко 

вивчити у будь-якому місці за допомогою онлайн-середовища, і він охоплює 

вимоги до професійного навчання в Главі 6 МКУБ. Новий курс описує 

фактичні інциденти, що відбулися в морській галузі, методи нападу і 

контрзаходи. Ця послуга надається у співпраці з KDDI Corporation (KDDI) і 

KDDI Digital Security (KDS). Цю послугу можна використовувати по всьому 

світу, забезпечуючи однакове і сучасне навчання з питань кібербезпеки для 

екіпажів суден і персоналу ІСТ з різних країн Світу. У міру розвитку 

діджиталізації (Діджиталізація – загальний термін для позначення цифрової 

трансформації суспільства та економіки, це перехід від індустріальної епохи й 

аналогових технологій до епохи знань і творчості, що характеризується 

цифровими технологіями та інноваціями в цифровому бізнесі) суден належне і 

постійне навчання людських ресурсів стане ключем до запобігання кібер 

інцидентів. Зміст послуги буде постійно оновлюватися і розширюватися. 

ClassNK випустила «Керівництво за якістю даних», щоб спростити 

процеси збору та використання суднових даних різними зацікавленими 

сторонами. У керівництві викладено моменти, які слід враховувати для 

забезпечення високої якості даних, на підставі відповідних міжнародних 
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стандартів. У міру того, як цифровізація у морській галузі постійно 

розвивається, це і є ключовим елементом з забезпечення якості отриманих всіх 

даних. Керівні принципи які пояснюють всі характеристики суднових даних, 

процедури управління для забезпечення високої якості суднових даних і 

відносини якості які повинні відповідати данім з ISO19847, які визначають 

вимоги до суднових серверів з усіма даними і ISO19848, що визначає формати 

отриманих даних. Вони також включають огляд основних міжнародних 

стандартів, таких як ISO8000, DAMA DMBoK, щоб допомогти зрозуміти 

управління якістю цих отриманих даних. 

Новаторське рішення в своєму класі кібербезпеки Navarino Angel для 

морського судноплавства, отримало схвалення типу відповідно до присвоєнням 

класу Cyber Secure (Advanced) DNV при розміщенні на серверах Infinity Plus або 

Infinity Cube Dell 440. Navarino Angel легко розгортається, і після його 

установки оператори суден можуть завантажити сертифікат DNV-GL для 

використання в своїй системі управління кібер безпекою. Це гарантує, що 

судно залишаються в безпеці і відповідають вимогам і дає їм ряд переваг в 

триваючої цифровий трансформації у морської галузі. Це дає: 

- Менший ризик загроз кібербезпеки і скорочення часу простою через 

кібератаки 

- Підтвердження стійкості ваших суден до кібербезпеки і відповідність 

вимогам ІМО по вирішенню кібер ризиків. 

- Підвищена ймовірність фрахтування суден за рахунок більш високих 

оцінок від фрахтувальників і великих нафтових компаній 

- Регулярні аудити Angel і Infinity від DNV-GL для перевірки їх постійної 

відповідності всім вимогам кібербезпеки і зосередження особливої уваги на 

майбутніх загрозах кібербезпеки. 

Navarino представив кілька нових ключових функцій у своєму 

програмному пакеті Spectrum, цей пакет допомагає морським ІТ-менеджерам 

покращити свою роботу. Цей спектр пропонує ІТ-менеджерам централізовану 
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платформу для віддаленого моніторингу програмного пакету для суден, 

обслуговування та управління всією ІТ-інфраструктурою та постійним зв'язком 

на борту судна. Сюди входять мережеві пристрої, супутникові термінали, 

операційні системи, програми та заходи до кібер безпеки. 
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УДК 656.6 

РОЗРОБКА ТА АПРОБАЦІЯ КОНЦЕПЦІЙ СИСТЕМ ПІДТРИМКИ 

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ РУХОМ СУДЕН 

Старцев О. М., старший викладач кафедри навігації і управління судном 

Дунайський інститут Національного університету «Одеської морської академії» 

З ростом інтенсивності морського судноплавства спостерігається 

тенденція збільшення числа морських аварій. До найнебезпечніших видів 

морських аварій відносяться зіткнення суден, які свідчать про серйозні 

недоробки в організації руху. Проблема забезпечення безпеки мореплавання 

особливо актуальна для районів з інтенсивним судноплавством. Для її 

вирішення, як відомо, зараз використовуються системи управління рухом суден 

(СУРС / VTS – Vessel Traffic Services) [1]. 

https://thedigitalship.com/news/maritime-software/item/7531-ocean-technologies-group-joins-marlink-s-partner-programme
https://thedigitalship.com/news/maritime-software/item/7531-ocean-technologies-group-joins-marlink-s-partner-programme
https://thedigitalship.com/component/k2/item/7522-marlink-unveils-new-application-partner-programme
https://thedigitalship.com/component/k2/item/7522-marlink-unveils-new-application-partner-programme
https://thedigitalship.com/news/maritime-software/item/7529-napa-launches-stability-management-solution
https://thedigitalship.com/news/maritime-software/item/7529-napa-launches-stability-management-solution
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Правило 12 розділу V СОЛАС свідчить: «Служби руху суден (СРС) роблять 

внесок у безпеку життя на морі, безпеку й ефективність мореплавства, захист 

морського середовища, прилеглих берегових районів, виробничих об’єктів і 

морських установок від імовірних негативних впливів морського руху». 

Інциденти за участі суден здатні призводити не лише до матеріальних 

збитків і поранень, але також і до втрати життя. СРС прагне попереджувати 

інциденти, що трапляються як наслідок руху суден, тим самим сприяючи не 

лише покращенню безпеки руху суден, але і покращенню безпеки життя на 

морі та захисту морського середовища. 

В Резолюції ІМО А.857(20) сказано: «Може виникнути потреба в чіткому 

розрізненні між СРС порту чи СРС гавані або ж прибережною СРС. Увагу СРС 

порту зосереджено головним чином на русі суден від і до порту чи гавані або 

гаваней у той час, як прибережна СРС здебільшого займається рухом суден, що 

проходять через певний район. СРС також може поєднувати в собі обидва 

різновиди. Тип і рівень послуги або послуг, що надаються, може відрізнятися 

між обома цими різновидами СРС: СРС порту або гавані зазвичай надає 

послугу навігаційної допомогти та/або послугу організації руху, а прибережна 

СРС – здебільшого інформаційні послуги». 

ІМО визнає важливість і цінність СРС як суттєвого інструменту в 

управлінні низкою географічних районів з потенційно високими ризиками та в 

захисті навколишнього середовища. 

Переваги впровадження СРС полягають у тому, що вона забезпечує 

ідентифікацію та моніторинг суден, стратегічне планування пересувань суден і 

надання навігаційної інформації та допомоги. СРС також може допомогти в 

попередженні забруднень і координації реагування у випадку забруднення та в 

надзвичайних ситуаціях. Ефективність СРС залежатиме від надійності та 

безперебійності зв’язку та здатності надавати точну й однозначну інформацію. 

Якість заходів із попередження аварій залежатиме від можливостей системи 
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виявляти небезпечну ситуацію ще на стадії розвитку та вчасно попереджати 

про подібні небезпеки [2]. 

На відміну від інших засобів навігаційного забезпечення мореплавства, 

активна СРС здатна взаємодіяти із суднами та впливати на процес прийняття 

рішень на суднах. 

Наприклад, СРС може виявити розвиток ситуації з небезпечним 

зближенням між суднами або суднами, що зазнають небезпеки, й оповістити 

відповідним чином такі судна, або, у деяких випадках, проінструктувати їх 

стосовно вжиття певних попереджувальних заходів. Слід зауважити, що будь-

які інструкції або поради з боку СРС є лише орієнтованими на результат. З 

огляду на те, що причиною переважної більшості аварій є людський фактор, 

легко переконатися в покращенні, якого можна досягти завдяки залученню СРС 

або взаємодії зі службою руху суден. 

Хоча безпека життя має відноситись до первісних підстав для 

впровадження СРС, потреби в інших функціях СРС часто виступають у якості 

більш переконливих аргументів на користь заснування СРС. Тим не менш, 

позитивний вплив СРС на очікувану (чи навіть фактичну) кількість або розмір 

аварій у результаті руху суден і нещасних випадків часто буває важко 

визначити. Переважним шляхом оцінювання впливу СРС на безпеку руху суден 

є визначення зниження ризику, якого можна досягти завдяки застосуванню 

СРС. Міжнародна асоціація навігаційного забезпечення мореплавства і 

маякових служб розробила інструментарій концепцій для управління ризиками 

та інструменти для оцінювання ризиків і аналізу різноманітних заходів зі 

зниження ризику. 

Інструменти, що застосовуються в дійсний час: 

- програма оцінювання ризиків на водних шляхах (IWRAP); 

- оцінювання безпеки портів та водних шляхів (PAWSA); 

- моделювання [2]. 
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На прикладі застосування інтелектуальної технології запобігання зіткнень 

в прибережних водах Китайського моря в даний час випробовується метод, 

заснований на системі персоніфікованого інтелектуального прийняття рішень 

для системи попередження зіткнень суден і перешкод (PIDVCA), вивчаються 

наслідки для морських автономних надводних суден (MASS) і дистанційного 

керування. Це інтелектуальна система раннього попередження, яка підвищує 

точність раннього попередження і може застосовуватися в широкому діапазоні 

обставин. Рекомендована в майбутньому робота, включає створення бази даних 

контрольних параметрів для підвищення точності раннього попередження. 

В даний час розробка та апробація концепції системи підтримки 

прийняття рішень нового покоління в СУРС демонструє результати досліджень 

по розробці нового покоління активних систем підтримки прийняття рішень 

для небажаних сценаріїв судноплавства і їх потенційних рішень. 

Вже є подробиці валідації активної системи підтримки прийняття рішень 

(AIM) в реальних і змодельованих умовах руху і географічних регіонах. 

Система має потенціал для вирішення проблем прийняття рішень, пов'язаних з 

можливістю контролювати інтенсивний трафік і великі географічні райони, для 

зменшення кількості помилкових тривог, для скорочення часу на прийняття 

рішень для досвідчених операторів СУРС і допомоги там, де відсутнє адекватне 

навчання. Система AIM все ще знаходиться в розробці, але отримала позитивні 

відгуки від тестових користувачів. Вона була розроблена відповідно до 

Керівництва МАМС G1110 «Використання інструментів підтримки прийняття 

рішень для персоналу СУРС» і вимагає подальшого тестування за участю 

волонтерських організацій [3]. 

У середовищі СУРС є і недоліки, а саме – потенційна проблема втрати уваги 

при поданні великих обсягів даних, що надаються сучасними цифровими 

комунікаціями. Тут розглядається три ключові елементи процесу, процедури і 

людей, а також наслідки для морської організації і влади. З цього випливають 

прогалини поточних і майбутніх вимог для забезпечення безпечної, ефективної та 
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екологічно чистого виробничого середовища. Можна зробити висновок, що дані 

повинні бути в простому форматі, щоб користувач не був перевантажений і не 

сумнівався при прийнятті необхідних рішень. Звідси виробляються рекомендації 

про те, щоб дані вказувалися не в таблицях, а на інформаційних панелях без 

необхідності додаткового аналізу. Вони також повинні бути чистими і 

перевіреними, представлені в зручних для користувача інструментах і звітах. 
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УДК 656.51 

ДОСЛІДЖЕННЯ З ВИКОРИСТАННЯ ECDIS З ТОЧКИ ЗОРУ 

ПРАКТИКІВ 

Сошніков С. Г., старший викладач кафедри навігації і управління судном 

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія» 

З 2008 року Управління з розслідування морських пригод Великобританії 

(MAIB) почало займатися розслідуванням посадок на мілину морських суден, в 
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яких ECDIS (Electronic Chart Display and Information System) були основним 

засобом навігації. 

У 2018 році MAIB та Датська рада з розслідування морських пригод 

(DMAIB) узгодили проведення спільного дослідження щодо використання 

ECDIS з погляду практиків. 

Недостатня деталізація та суперечливість баз даних про морські аварії 

виключала можливість будь-якого реального кількісного аналізу аварій, 

пов'язаних з ECDIS. Крім того, тільки морські аварії з серйозними наслідками, 

як правило, підлягали розслідуванню, тому неможливо було реально оцінити 

ступінь значення ECDIS у аваріях. 

Тому дослідження MAIB і DMAIB ґрунтувалося на даних інтерв'ю та 

спостережень, зібраних у ході опитування в період з лютого по липень 2018 р. 

під час морських походів на 31 судні різного типу, включаючи круїзні судна, 

танкери, балкери, контейнеровози, пороми, високошвидкісні судна та 

допоміжні судна. Рейси виконувались на суднах працюючих біля 

європейського узбережжя, тривалість рейсів до 4 днів. Було опитано 155 

користувачів ECDIS, представники 24 національностей, віком від 21 до 62 

років, 151 чоловік та 4 жінки. Під наглядом перебували вісім різних виробників 

ECDIS. Опитування проводилося серед капітанів суден, помічників капітанів, 

та осіб, відповідальних за планування переходів судна. Кожне інтерв'ю тривало 

в середньому від 45 хвилин до години. 

Інтерв'ю включали відкриті питання щодо тематики ECDIS, такі як якість, 

надійність, функціональність, внесок у безпеку навігації, дизайн, переваги, 

недоліки, промахи, компетентність та якість навчання. 

Також були проінтерв'юовані 15 британських і датських морських 

лоцманів, 13 менеджерів-операторів суден, представники п'яти компаній 

виробників ECDIS, інструктори центрів навчання ECDIS, представники 

гідрографічних та технічних спільнот, з метою отримання уявлення про їх 

погляди на розробку, використання та навчання за програмами ECDIS. 
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Користувачі визначили, що основним вкладом ECDIS у безпечну 

навігацію є скорочення робочого навантаження та підвищення ситуаційної 

інформованості внаслідок визначення місцезнаходження у реальному часі, 

надійність ECDIS та інтеграція ECDIS з іншими навігаційними системами. 

Також користувачі відзначали як гідність системи те, що джерела інформації, 

що надходить, зазвичай точні, і користувачі рідко стикаються з 

несправностями. Було встановлено, що користувачі, як правило, довіряють 

ECDIS, відзначаючи її технічну надійність. 

Було помічено, що деякі функції ECDIS скорочують ручну працю по 

оновленню та коректурі карт, побудові маршрутів переходу з використанням 

дорожніх точок, але ці функції не обов'язково розглядалися як такі, що 

сприяють безпечній навігації. 

Примітно, що користувачі, які мали досвід роботи з паперовими 

картками, спеціально вказували на скорочення обсягу роботи по нанесенню 

розташування судна вручну, що є основною перевагою ECDIS, тому що це 

звільнило час для того, щоб була можливість зосередитися на інших критично 

важливих для безпеки завданнях, наприклад, на моніторингу маршруту та 

запобіганні зіткненню. Більшість користувачів вважають цю функцію найбільш 

корисною у ECDIS. За спостереженнями, зекономлений час використовується з 

поліпшення когнітивної оцінки навігаційної ситуації, т.е. більше часу 

приділяється моніторингу маршруту, спостереженню за обстановкою, аналізу 

шляховій ситуації, перевірці місця положення судна іншими засобами, 

взаємодії з лоцманом. Таким чином, користувач може приймати більш 

обґрунтовані рішення щодо запобігання зіткнень, маневрування, управління 

судном т. щ. З точки зору користувачів, наявність більшого часу для оцінки 

навігаційної ситуації є основним внеском ECDIS у безпечне судноплавство. 

Це дослідження показало, що при стандартизації та розподілі простих і 

повторюваних завдань користувачі ECDIS отримали відчутні вигоди, проте в 

ході спостереження та опитування були виявлені проблеми, що стосуються 
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дизайну системи, методів роботи системи, методів навчання. Ці проблеми 

включають такі напрямки. 

– Велика кількість сигналів різних сповіщень та тривог, що відволікають 

увагу судноводіїв, часто заважають виконанню основних обов'язків, особливо під 

час проведення лоцманської проводки, що призводить до стратегії ігнорування 

сигналів або простого фізичного відключення тривожної сигналізації. 

– Часта непрактичність встановлення ефективного контуру безпеки, що 

призводить до використання «офіційних обхідних шляхів», які включені до 

вбудованих програм відповідно до «визнаних посібників». Для оптимізації 

зображення маршруту та розвантаження екрана ECDIS, багатьма 

користувачами контур безпеки повністю ігнорується чи просто блокується. 

– Велика кількість різних типів попереджень, що генеруються під час 

автоматичної перевірки маршруту переходу, або ігноруються, або збільшує 

ризик того, що офіцери, які планують маршрут, пропустять критичні з точки 

зору безпеки попередження серед величезного різноманіття більш тривіальних, 

незначних попереджень. 

– Складні інтерфейси, складні меню багатьох ECDIS, підвищують 

когнітивне навантаження на офіцерів містка, особливо у районах плавання в 

навігаційному плані завантажених, з інтенсивним судноплавством, що 

призводить до того, що користувачі зосереджуються на ECDIS на шкоду іншим 

джерелам інформації. 

– Складність окремих ручних завдань на ECDIS, таки як планування 

паралельних індексів радара, побудова граничних значень небезпечних ліній, 

написання текстових нотаток, які часто забирають багато часу, відлякують 

користувачів від цих додатків. 

– Перевірки використання ECDIS представниками держави прапора, 

класифікаційного товариства, інспекції PSC по-старому оформляються та 

перевіряються в контексті практики використання паперових карт, часто ними 

не визнаються нові способи роботи, такі як використання накладання 
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радіолокаційної інформації для перевірки розташування судна, накладання 

інформації AIS для розходження з іншими судами. 

– Багато користувачів навчені не довіряти ECDIS і постійно перевіряти ще 

раз якість роботи системи, місцезнаходження судна, тим самим збільшуючи робоче 

навантаження при виконанні обов'язків під час несення ходової вахти на містку. 

Результати цього дослідження виявили багато проблем, з якими 

користувачі ECDIS стикаються в морі сьогодні. Вирішення цих проблем має 

бути спрямоване на внесення змін, необхідних для підвищення продуктивності 

ECDIS за рахунок зміни дизайну, орієнтованого на людину, зміни базової 

підготовки з навігації, спричиненої роллю вахтового помічника капітана, що 

змінилася, у зв'язку з появою нових навігаційних технологій, а значить і нових 

способів роботи. 
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ЗДОБУВАЧІ ОСВІТИ 

УДК 656.6 

VIRTUAL AIDS TO NAVIGATIONAL EQUIPMENT 

Hliebov I., 2 year cadet 

Danube Institute of the National University “Odessa Maritime Academy” 

Virtual aids to navigation (AtoN) is defined by the International Association of 

Lighthouse Services (IALA) as something that "does not physically exist, but is a 

digital information object published by an authorized service provider that can be 

represented in navigation systems." Truly virtual assets, requiring no physical 

infrastructure, are still a thing of the future [3]. 

Virtual aids to navigation can be used to educate the seaman about hazards to 

navigation as well as safe waterways by marking an object other than an existing aid 

to navigation or non-object, such as a landmark in water or on land areas where extra 

caution may be needed and areas to avoid. They can be used to represent a line, area, 

position, or other shapes that can be displayed graphically. The AIS ASM Area 

Notice message can replace or supplement this need for a virtual aids to navigation 

for defining graphical form in the future. 

Information, including geographic location, carried by virtual aids to 

navigation may be fixed or may change over time (dynamically), depending on the 

intended purpose. A dynamic position can refer to the changing nature of a mobile 

object or an evolving situation. AIS virtual aids to navigation used as mobile aids to 

navigation to indicate a moving hazard must comply with strict update rates. Regular 

monitoring of this evolving situation is necessary to ensure that the position and 

information of the virtual AIS AtoN remains current [2]. 

There are two types of virtual aids to navigation applications, as known as 

temporary and permanent, should be reflected in the Maritime Safety Information 

(MSI). Virtual is one of three types of AtoN AIS that can be used for marking. The 

other two types are physical (real) and synthetic (predictable and monitored). A 
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Monitored Synthetic AIS AtoN ensures the integrity of the Message 21 and can be 

considered an alternative to the Real AIS AtoN. A Predicted Synthetic AIS AtoN 

cannot ensure the integrity of the Message 21 (position and status), and therefore it is 

not recommended for use on a floating aid [4]. 

Virtual AtoN should be used primarily as a temporary deployment when a critical 

moment needs to be considered. They can also be used in a permanent context where 

permanent physical aids to navigation cannot be established or maintained. However, 

they are intended to improve, not replace, physical communications. Historically, as 

stated in the IMO AIS AtoN Policy, continued use has been limited. National Competent 

Authorities, having gained a better understanding and experience in the use of AIS 

AtoN, have identified applications in which the use of permanent virtual AIS AtoNs is 

beneficial to seafarers and therefore deployed. Information from virtual aids to 

navigation services must be broadcast to AIS receivers in several ways. Navigational 

information provided for AIS temporary virtual aids to navigation must be repeated on 

MSI broadcasts to ensure that safety information is received by all seafarers. 

The AtoN AIS name is part of the information contained in the digital AtoN 

message (Message 21). However, similar capabilities are currently being realized 

through the use of Automated Identification System (AIS) radios that can project 

their presence directly from a buoy or other physical location such as a bridge pylon. 

AIS radios are electronic in nature and differ from physical aids to navigation by 

adding the letter "e" to the AtoN designation (eAtoN). The intended location must be 

within line-of-sight of the very high frequency (VHF) radio required to transmit AIS 

signals. This concept is revolutionary for shipping in much the same way as the 

introduction of radar - with many of the same challenges that can arise in training and 

operation. However, the probability of encountering many limitations and fragilities 

unique to virtual eAtoN is high, and it is necessary to anticipate and adequately 

prepare for such eventualities to ensure safety of navigation is maintained [3]. 

IMO Annex 2 provides guidance on the use of navigation symbols on all ship 

navigation systems and equipment [1]. The IEC 62288 (Navigation Displays) standard, 

which entered into force in 2012, defines a thin dotted line with crossed lines for AIS 
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AtoN centered on the reported AtoN position. This symbol will be superimposed on 

navigational equipment (ECDIS, radars, etc.) complying with these specifications. A 

new symbol for AIS navigation aids has been issued, in which the type of navigation aid 

indicated by the upper mark (target) has been added to the basic diamond shape. The 

latest IEC 62288 standard provides additional information [1]. 

The basic set of sensors currently permitted by the International Maritime 

Organization (IMO) as requirements for SOLAS shipping include radar, AIS, ECDIS 

and echo sounder in addition to various communication and GNSS devices. The single 

beam echo sounder is the only sensor that provides visibility of the underwater 

environment, and that only to the extent of determining water depth immediately below 

the vessel hull and nowhere else. Having a more advanced multi-beam echo sounder on 

the bridge will not provide a significant advantage over a single beam echo sounder. 

Long range ATOs include Global Navigation Satellite Systems (GNSS) such as the 

United States Global Positioning System (GPS), the Russian Global Navigation Satellite 

System (GLONASS), Galileo of the European Union, the Chinese BeiDou Navigation 

Satellite System, and low frequency Long Range Navigation Radio Systems (eLORAN). 

Short-range maritime ATOs include a variety of lighted and unlit beacons and buoys, 

ranges, beacons, signal lights and associated sounds. 

There may be a limit to the number of virtual AtoNs and/or the interval between 

their messages (update rate) that can be provided within a local area due to bandwidth 

limitations. The ability to process data on board a vessel may also be limited. [3] In areas 

where surveys have not been carried out according to current standards and schedules of 

empty or sparse information, a ship-oriented approach involves taking information about 

life ahead of the ship using 3D-FLS and displaying it in real time as a probe on ECDIS 

and creating a virtual AtoN for instantaneous duration. 

The installation of AIS-based eAtoN system tools continues as experiences are 

documented and results show their usefulness. There is an urgent need for eAtoN 

technology without AIS for use in remote and sensitive environments as described 

above. Further research and development in this area should be encouraged. There are 

significant limitations and vulnerabilities in AIS and GNSS technologies that support 
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eAtoN operations. There is also potential to enhance IMO eNavigation capabilities by 

integrating 3D-FLS technology as a means of enhancing navigation security [3]. 
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Управління, навіть на найнижчих рівнях в судноплавстві та у портах є 

вимогливим, складність і відповідальність збільшуються, а також швидкі зміни 

в технологіях та діловій практиці. 
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Завданням вищого національного диплома з морського транспорту та 

управління бізнесом є підготовка випускників, які мають відповідні знання та 

навички длявільного спілкування англійською мовою, написаннягарних 

технічних звітів з морського транспорту, вміння виконувати управлінські та 

адміністративні обов'язки в портах і судноплавних операціях з мінімальним 

наглядом та застосуватитехнології належним чином в управлінні портами та 

судноплавними операціями. 

Дуже важливою для курсантів є стимулювання в собі самопізнання, 

саморозвиток за спрямуванням та набуття навичок оптимального вирішення 

власних життєвих проблем для реалізації розвитку кар’єри. Також потрібно 

брати активну участь в процесі соціалізації та професіоналізації. Професія 

мореплавця потребує певні задатки й установки особистості. Потреба в знанні 

закономірностей особистісного і також колективно-професійного онтогенезу. 

Все частіше усвідомлюється суспільством для діагностування наявності 

стабільних і кризових періодів у житті людини, колективу, в економіці та навіть 

може сприяти знаходженню адекватних способів і засобів зі сторони морського 

колективу- рядового та командного складу й менеджменту за економічний стан 

у галузі морського транспорту [1]. 

Судна морського флоту мають широкі міжнародні міжконтинентальні 

зв’язки у портах 120 країн світу. Собівартість перевезень морським 

транспортом низька. У світі налічується більш ніж 2 тис. морських портів. 

У десяти найбільших судновласницьких країн (Греція, Японія, США, 

Велика Британія, Норвегія, Росія, Китай та ін.) збільшилася кількість замовлень 

для перевезення зрідженого природного газу зі збільшенням інтересу до 

неядерних джерел енергії дотримуючись екологічної логістики, що працює над 

зниженням забруднень під час поставки товару. 

На теперішній час «людський фактор» – це одна з проблем виконання 

завдань морським колективом. Кожний індивід має бути високо професійним і 
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швидким у прийнятті зважених рішень. Якість здібностей індивідів складає 

властивості до праці, вчинків, інтелекту, толерантності. 

Колектив – це сукупність людей, об’єднаних спільною діяльністю 

кожного члена екіпажу. Діяльність морського екіпажу на судні протікає в 

складних умовах за наявністю постійної загрози здоров’ю і навіть життю 

кожного члена екіпажу. Можна зауважити, що від стану соціального, 

психологічного здоров’я членів екіпажу залежить безпека на судні та 

позитивний розвиток економіки. 

Економічні методи управління трудовими ресурсами – це створення 

економічних умов, що спонукають екіпаж ефективно виконувати поставлені 

задачі. До цього способу певним чином можна віднести спілкування та 

вираження емоцій. Якщо всі члени екіпажу від командного (капітан та його 

помічники) і до рядового складу (кадет, палубний матрос (AB; OS), матрос-

моторист та ін.) дотримуються ввічливості, уважності та професійності, то 

діловий аспект функціонуватиме у стабільному стані. Позитивний соціально-

психологічний клімат знижує стресовий стан і покращує зв’язок з формальним 

лідером екіпажу і з менеджментом компанії [2]. 

Менеджмент як глибинні корні формує методи управління, програми 

саморегуляції, комунікації, допомагає визначити пріоритети діяльності як 

зазвичай у надзвичайних ситуаціях. Менеджмент – це процес планування, 

організації та мотивації всіх членів екіпажу з метою досягнення координації 

людських, фінансових і технологічних ресурсів необхідних для ефективного 

виконання завдань. Це здатність бачити компанію, морський екіпаж не таким, 

які вониє, а якою вони стануть в перспективі [3]. 

Професійна діяльність мореплавця на вимогу ринку може передбачувати 

попит на кожного члена командного та рядового члена екіпажу. 

Щоб бути сучасною та затребованою компанією, менеджмент та 

командний склад мають влучно використовувати актуальну інформацію за 

допомогою картографії та оновлення стандартів Електронно-картографічної 
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навігаційно-інформаційної системи (ECDIS) та віртуальних засобів 

навігаційного обладнання (VirtualAtoN) при виконанні прийнятті рішень для 

прокладки морських суден. 

Термін «менеджмент» застосовується лише до управління соціально-

економічними процесами на рівні фірм, компаній, що діють в умовах ринкової 

економіки. Менеджмент забезпечує зв’язок та єдність виробленого процесу та 

об’єднує всіх спеціалістів команди судна з метою досягнення прибутку на 

основі ініціативи колективу. Колектив в свою чергу отримує грошову 

винагороду за якісну роботу – це є моральна і матеріальна мотивації діяльності 

за відповідальну працю. 

При хорошій організації, плануванні, мотивації та дуже вимогливому 

контролі праці, правильному використанні технологій, своєчасному підвищенні 

професійного навчання кадрів – відповідальність всього колективу значно 

покращується і це покращить економіку в галузі морського транспорту. 

Таким чином, основою програми є основна навчальна програма з 

поєднанням професійних, технологічних та академічних курсів, що дає 

студентам міцну концептуально-аналітичну основу для прийняття рішень і 

готує студентів відповідати викликам сучасного корпоративного світу. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 
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УДК 621.396.967 

СУДНОВІ ТВЕРДОТІЛЬНІ РАДІОЛАКАЦІЙНІ СТАНЦІЇ 

Димитров А. І., курсант 3 курсу 

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія» 

Суднова станція радіолокації (РЛС) є невід'ємною частиною всього 

комплексу навігаційного обладнання будь-якого судна. Ніякий інший судновий 

навігаційний прилад, крім РЛС, не здатний надати графічну інформацію про 

об'єкти, що знаходяться навколо судна, а це означає, що РЛС є необхідним 

засобом забезпечення безпеки судноплавства. 

Важливим елементом будь-якої РЛС є НВЧ генератор, що формує 

потужні зондуючі імпульси. Традиційно таким елементом є магнетрон. Однак 

розвиток технології виробництва напівпровідникової техніки дозволили 

створити відносно потужні генератори НВЧ на основі напівпровідникових 

польових транзисторів (metal-semiconductor field-effect transistor – MESFET). 

З'явилася можливість застосовувати твердотільні генератори НВЧ у станціях 

радіолокації, відмовившись від застосування магнетронів. 

Передавач РЛС на основі магнетрону є найенергоємнішим елементом 

усієї станції. Крім того, магнетрон має певний термін експлуатації, після чого 

його необхідно замінити. Частота НВЧ коливань магнетрону незмінна та 

визначається геометричними розмірами резонаторних камер. Твердотільні 

генератори щодо цього мають незаперечні переваги. РЛС на основі 

твердотільних елементів дозволяють суттєво покращити технічні та 

експлуатаційні характеристики РЛС застосовуючи іншу структуру побудови 

всього приймально-передавального тракту. У твердотільних РЛС є можливість 

змінювати частоту передавача, що неможливо в передавачах на магнетронах, а 

в приймачі застосовувати метод стиснення імпульсів ехосигналів. 

Застосування твердотільних елементів не дозволяє отримати високу 

потужність передавача. Отже, для одержання таких же значень потужності 
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зондуючі імпульси твердотільної РЛС повинні мати більшу тривалість. Однак зі 

збільшенням тривалості зондувальних імпульсів буде погіршуватися роздільна 

здатність по дальності. Для її поліпшення у твердотільних РЛС застосовується 

внутрішньоімпульсна модуляція. Залежно від того, який з параметрів імпульсу 

(частотний або фазовий) піддається модуляції, зондуючий сигнал можна 

представити у вигляді окремих частин, кожна з яких має свою частоту або фазу. 

Відкликання цілі на такий сигнал можна розділити на окремі частини та 

об'єднати їх у часі для отримання одного короткого імпульсу. Операція 

стиснення відбитого від об'єкту імпульса виконується у спеціальних 

кореляційних фільтрах. Таким чином, стиснення імпульсів дозволяє об'єднати 

енергетичні переваги довгих імпульсів і переваги просторової роздільної 

здатності коротких імпульсів. Нові РЛС забезпечують чітке зображення та 

низький рівень перешкод. Використовуючи «складний» сигнал твердотільні 

РЛС дозволяють при невисокій випромінюваної потужності (близько 200 Вт) 

виявляти судна та інші надводні об'єкти на відстані не менших, ніж при 

використанні імпульсних приймачів на основі магнетрону потужністю 35 кВт. 

Твердотільні приймачі мають підвищену завадостійкість від зондуючих 

сигналів інших РЛС і метеоумов. 

В цілому напівпровідникові РЛС мають набагато більше переваг над 

системами на основі магнетронів. Екологічна безпека нових моделей РЛС 

забезпечується низькою потужністю випромінювання, що означає можливість 

встановлення подібних систем поблизу майданчиків, де знаходяться люди. Ці 

моделі складаються з матеріалів, які майже не підлягають регулярному 

контролю та заміні, що робить їх вигіднішими в економічному плані , до того ж 

вони мають підвищену надійність. Магнетронний радар вимагає часу прогріву, 

що може становити до 2,5 хвилин, твердотільні радари готові до роботи на 

випромінювання майже миттєво. 
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Напівпровідники також дозволили почати використовувати доплерівську 

технологію, завдяки якій можна отримувати практично миттєву інформацію 

про судна, що наближаються. 

 

Рисунок 1 – Трансівер твердотільної РЛС 

Відмова від магнетронних генераторів НВЧ – це веління часу, 

технологічний прорив, що сприяє зниженню експлуатаційних витрат, витрат на 

технічне обслуговування, зниженню енергоспоживання, зростанню безпеки 

навколишнього середовища, простоті конструкції тощо. 

Нижче наведено порівняльне зображення на екрані індикатора РЛС з 

використанням твердотільного трансівера та на основі магнетрону. 

 

Рисунок 2 – Порівняльне зображення на екрані індикатора РЛС із 

використанням твердотільного трансівера та на основі магнетрону 
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Зараз суднові твердотільні РЛС виробляють досить відомі фірми. 

Наприклад: FURUNO  FAR-2x28-NXT (X-Band) FAR-2x38-NXT (S-Band) 

РЛС мають деякі дуже сучасні функції: 

функція автоматичного пригнічення перешкод (ACE). Для 

неперевершеної чіткості ехосигналів радіолокаційне зображення швидко 

регулюється натисненням однієї кнопки. Якщо активована функція ACE, 

система автоматично набудовує фільтр пригнічення перешкод і регулювання 

посилення, залежно від стану моря і метеорологічних умов. 

функція швидкого супроводу цілей Fast Target Tracking™ для 

запобігання зіткненням на ранніх етапах. Завдяки цій функції РЛС швидко 

надає точну інформацію про супроводжувану ціль: потрібно всього декілька 

секунд, щоб відображати вектор швидкості і путнього кута, що дозволяє 

завчасно прийняти необхідні заходи і уникнути зіткнення. 
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УДК 656.6 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО УПРОЩЕННОМУ РАСЧЕТУ КАЧКИ СУДНА ПРИ 

ЕГО ДВИЖЕНИИ НА ВОЛНАХ С ЧАСТИЧНО ЗАТОПЛЕННЫМИ 

ОТСЕКАМИ 

Димитров М. И., Сайтарлы А. О., курсанты 1 курса 

Дунайский институт Национального университета «Одесская морская академия» 

Современное морское судно представляет собой сложное в 

конструктивном плане сооружение, которое в процессе эксплуатации 

подвергается одновременному воздействию двух движущихся сред – воды и 

воздуха. 

Перед загрузкой судна в порту и в море на промысле составляется 

грузовой план и рассчитывается остойчивость судна в соответствии с данными 

Информации об остойчивости. После погрузки судно не должно иметь крена, а 

его дифферент должен быть в допустимых для нормальной эксплуатации 

пределах. При всех изменениях нагрузки, обусловленных проведением 

грузовых операций в море, принятием на борт улова или сдачей его на другие 

суда, грузовой план корректируется, а при значительных изменениях весовых 

нагрузок составляется заново. 

Во всех условиях загрузки судна необходимо следить, чтобы оставался 

надводный борт, достаточный для сохранения необходимого запаса плавучести, 

и грузовая марка, установленная для данного сезона и района плавания, не 

оказалась под водой. В необходимых случаях для повышения остойчивости 

балластировка судна водой должна производиться в наиболее низко 

расположенные танки. Не заполненные доверху танки и цистерны могут быть 

опасными, они снижают остойчивость. 

Судно у причала может удерживаться в прямом положении за счет 

натяжения швартовов. При обрыве швартовов судно может резко накрениться, 
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приняв воду в открытые иллюминаторы или другие отверстия, что, в конечном 

счете, приводит к опрокидыванию судна и его затоплению. 

Во время плавания всегда должны быть закрыты водонепроницаемые 

двери ниже палубы переборок, клинкеты и клапаны, установленные на 

водонепроницаемых переборках, втором дне, палубах и платформах, клапаны 

переточных каналов водоотливной и осушительной системы. В плохую погоду 

все входы в рубки и надстройки, бортовые иллюминаторы и другие отверстия, 

через которые вода может проникнуть внутрь корпуса, должны быть закрыты. 

Также должны быть закрыты крышки воздушных трубок топливных цистерн. 

Перед началом загрузки трюмов и других грузовых помещений второй 

помощник капитана вместе со старшим помощником обязан осмотреть их, 

чтобы убедиться в отсутствии водотечности наружной обшивки, 

водонепроницаемых переборок, второго дна, палуб, трубопроводов. 

При плавании в штормовую погоду, а также в случае пробоины, течи 

судно принимает значительное количество воды, увеличивающей его массу. 

Поэтому судно должно иметь определенный запас плавучести. Запас 

плавучести – это непроницаемый для воды объем корпуса судна, находящийся 

выше действующей ватерлинии. Этот объем образует помещения, 

ограниченные верхней водонепроницаемой палубой, а также надстройки при 

условии, что они водонепроницаемы, т. е. имеют водонепроницаемые двери и 

другие закрытия. При отсутствии запаса плавучести судно затонет при 

попадании внутрь корпуса даже небольшого количества воды. Мерой запаса 

плавучести является отношение надводного объема корпуса к объемному 

водоизмещению судна. 

Для сухогрузных судов запас плавучести составляет 25…50% 

водоизмещения, для наливных: 10…25% и пассажирских – до 100%. 

Необходимый для безопасного плавания судна запас плавучести 

обеспечивается в процессе проектирования судна. 
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При отсутствии переборок и палуб любое повреждение подводной части 

судна при невозможности заделать его приводит к полной потере запаса пла-

вучести и гибели судна. 

Запас плавучести зависит от высоты надводного борта – чем выше 

надводный борт, тем больше запас плавучести. Для контроля за ее сохранением 

на обоих бортах судна наносят особую грузовую марку. 

Одним из важнейших навигационных качеств судна является 

остойчивость. В реальных условиях плавания, кроме силы тяжести и силы 

поддержания, на судно действуют дополнительные силы, например сила ветра 

на надводную поверхность судна. 

Практика судовождения знает случаи опрокидывания судов при перемещении 

в трюме сыпучих или плохо закрепленных единичных грузов. Отсюда следует, что, 

для того чтобы судно плавало в заданном равновесии oно должно не только 

соответствовать основным уравнениям плавучести, а и сопротивляться внешним 

силам, стремящимся вывести его из положения равновесия. 

Остойчивость зависит от формы корпуса и положения ЦТ судна, поэтому 

путем правильного выбора формы корпуса при проектировании и правильного 

размещения грузов на судне при эксплуатации можно обеспечить достаточную 

остойчивость, гарантирующую предотвращение опрокидывания судна при 

любых условиях плавания. 

Остойчивость при поперечных наклонениях, т. е. при крене, называют 

поперечной. Поперечную остойчивость в зависимости от угла крена делят на 

начальную при малых (до 10…15°) углах крена и остойчивость при больших 

углах крена. Наклонения судна происходят под действием пары сил. Момент 

этой пары сил, вызывающий поворот судна вокруг продольной оси, называют 

кренящим моментом. 

По характеру действия внешних сил, вызывающих наклонения судна, 

различают статическую и динамическую остойчивость. Если кренящий момент 

нарастает от нуля до конечного значения постепенно и не вызывает угловых 
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ускорений, а следовательно, и сил инерции, то остойчивость при таком 

наклонении называют статической. Если же кренящий момент действует на 

судно внезапно, то возникают угловое ускорение и сила инерции, а 

остойчивость при таком наклонении называют динамической. 

Непотопляемостью называют способность судна сохранять плавучесть и 

необходимую остойчивость после затопления одного или нескольких отсеков 

корпуса. Обеспечение непотопляемости является важнейшим условием 

безопасности плавания судна. 

Характеристики непотопляемости судов нормируются Правилами 

Регистра. Судно признается удовлетворяющим требованиям непотопляемости, 

если аварийная ватерлиния при затоплении расчетных отсеков ни в одной точке 

не пересекает предельную линию погружения. 

Важнейший фактор, обеспечивающий непотопляемость судна, – 

разделение корпуса на отсеки прочными водонепроницаемыми переборками. 

Разбивку на отсеки выполняют с учетом возможных повреждений и влияния 

затопления каждого из отсеков на крен, дифферент и остойчивость судна. 

Объем любого отсека должен быть меньше запаса плавучести, а уменьшение 

остойчивости при затоплении отсека не должно сопровождаться 

опрокидыванием судна. 

Иногда на крупных судах отсеки, ограниченные поперечными 

переборками, делят продольными водонепроницаемыми переборками. Однако 

наличие таких переборок может вызвать опасный крен судна после затопления 

отсека, ширина которого меньше ширины судна. Для ликвидации крена в 

подобных случаях разрабатывают систему затопления отсеков, что позволяет 

при сохранении достаточной остойчивости спрямить судно. 

Деление судна на отсеки должно быть таким, чтобы при бортовой 

пробоине плавучесть судна исчерпывалась ранее его остойчивости: судно 

должно тонуть без опрокидывания. 
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Посадку судна и изменение его остойчивости при затоплении отсека 

полностью, как может быть при затоплении междудонного пространства, 

оценивают по методу начальной остойчивости, используя все зависимости из 

задачи о приеме груза. 

Для оценки посадки и остойчивости судна при затоплении отсека, 

сообщающегося с забортной водой, но не заполняемого полностью, удобнее 

пользоваться методом постоянного водоизмещения. Суть метода состоит в том, 

что заполненный водой отсек исключают при определении элементов 

плавучести, а масса судна остается неизменной. 

Для спрямления судна, получившего крен и дифферент в результате 

пробоины, производят принудительное контрзатопление заранее подобранных 

отсеков с одинаковыми по величине, но с обратными по значению моментами. 

Эта операция выполняется с использованием таблиц непотопляемости – 

документа, с помощью которого можно с минимальной затратой времени 

определить посадку и остойчивость судна после повреждения, выбрать отсеки, 

подлежащие затоплению, а также оценить результаты спрямления до его 

выполнения на практике. предложил составлять для каждого судна таблицы 

непотопляемости. Мероприятие связанное со спуском воды из верхних отсеков 

в отсеки, расположенные ниже ватерлинии, малоэффективно, если площадь 

свободной поверхности воды в этих отсеках будет велика, т.к. поперечные 

моменты инерции свободной поверхности увеличатся и результат от таких 

действий может быть противоположным о ожидаемого. Если спущенная из 

верхних в низко расположенные отсеки вода заполнит их полностью, то 

мероприятие будет наиболее эффективным. Однако, если спуск воды занимает 

некоторый интервал времени, то на промежуточном этапе слива мы можем 

вместо одного, затопленного вверху, получить несколько незатопленных 

отсеков, и возникает временное ухудшение остойчивости. Непотопляемость 

морских судов регламентируется Правилами Регистра, разработанными на 

основе Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 
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1974 г. (СОЛАС-74). В соответствии с этими правилами судно считается 

непотопляемым, если после затопления одного любого отсека или нескольких 

смежных, количество которых определяется в зависимости от типа и размеров 

судна, а также числа находящихся на судне людей, судно погружается не 

глубже, чем по предельную линию погружения. 
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“Technology is seen as the savior of everyone, rather than just a tool – how it 

improves your life depends on how you use it” – Paul Newton, UK Head of Hull & 

Liability, AGCS. 

According to the information published by the Swiss Re Institute 2019 the 

number of marine disasters has increased from about 90 in 1970 to 304 in 2018. At 

the same time the quantity of cargo ships has grown from 2605 in 1970 to 10 702 in 

2017. Which means that correlation of casualties to ship numbers has changed from 
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0.035 to 0.028. It is well-known that this period is marked by an outstanding growth 

of automation systems of vessels. 

Most losses can be attributed to ‘human error’ – a broad category estimated to 

be responsible for between 75%-96% of marine casualties. Judging on the above 

information it would be appropriate to say that it is automation that contributed to 

decrease of casualties per ship percent. 

The best example of a ship which could be effectively guided remotely is an 

operating in intercontinental tramp trades dry cargo vessel. Though bulkers take only 

⅕ of all merchant fleet by numbers, losses related to this type of vessel account about 

40%. Despite this, this profile is a  highly attractive concept, as dry bulk carriers 

generally transport cargo directly from point A to point B, which results in a long, 

uninterrupted voyage in deep seas, as it is with container trades. This is an important 

element, as unmanned vessels are considered to be hardly operated in congested or 

restricted waters, unlike those that trade in deep-sea waters between continents. Tasks 

undertaken in naturally restricted water conditions will still be executed by an on-

board crew. Speaking of this, the deep-sea/voyage-length ratio will be highly 

important, as through limiting the specialization of an autonomous vessel in order to 

make it’s work less complex, we have to consider the ability of unmanned carriers to 

be more profitable than flexible manned ones. 

Due to lack of experience in unmanned navigation in comparison with that of 

manned shipping it is clearly not enough practically gained data about safety of fully 

autonomous watercrafts. Therefore the major method of investigating risks of 

unmanned shipping is to simulate certain situations which can take place in sea. At 

the same time some similar experiments can be observed to gain more data on the topic. 

The research on autonomous underwater vehicles recorded that work of remote 

environmental measuring units could be troubled by errors in critical subsystems, 

such as rudder or thruster motors, wrong calibration of sensors, overmagnitization of 

elements, which will make compasses to operate properly. Also, the first test that has 

to be performed is leak detection, since water can enter through the propulsion gear 
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and can be stopped only after the unit pauses it’s mission. Concerning total shipping 

experience, some statistics can be used. 49 % of all accidents are associated with 

foundering, 18 % are cracks, 15 % – ignitions and only 2 % are considered as 

machinery faults. 

As regards simulations, the Formal Safety Analysis, designed in 2007 by 

International Marine Organization, is recognised as a way to check for potential 

issues. It consists of 5 steps: 1. Hazard Recognition, 2. Risk Assessment, 3. Risk 

Control Options, 4. Cost-Benefit Assessment, 5. Recommendations. To perform the 

first step The Unified Modelling Language is supposed to be used. There is the list of 

pre-installed scenarios which have to be carried out. To accomplish these situations 

the draft model is needed to be provided also by processing devices. While the 

computer simulation tests software, hardware parts can be damaged even by 

cooperation between themselves (as in the example with magnetization of underwater 

vehicles through its steel bars). 

After executing mentioned scenarios the investigators came to the conclusion that 

achieving total autonomy is hardly possible, since complex operations related to port 

departure and approach need crew to be present on board. Moreover, self-sustained 

systems can be unable to manage unpredictable mistakes in their own work, so the Shore 

Control Centre (SCC) staff is to be always ready to receive backups and reports. 

As said above, distant intendance can not be entirely substituted by local 

software setup. But it is also obvious that issues with connection between the 

watercraft and command hub are possible. Taking this into account there are 

developed two types of remote control: direct and indirect. If real time (direct) 

supervision is somehow impossible, the ship shifts to the fail to safe mode, which 

means that software will act according to pre-programmed algorithms and follow 

SCC’s (shore control center) waypoints. 

As not only exterior sea-shore communication can become complicated during 

the voyage, but also interior one, a couple of systems were developed to help 

modules cooperate. 



XII Міжнародна науково-практична конференція  

Сучасні підходи до високоефективного використання засобів транспорту  

СЕКЦІЯ № 1. Дослідження технологічних процесів, технічних та ергатичних систем 

транспорту 

120 

IoT (Internet of things) is established to unite operating systems of on-board 

appliances. The main disadvantage of using it is the delicacy of preventing leaks of 

information. Empowering the AI (Artificial Intelligence) could help to solve this 

issue but the more complex the system is the more unexpected errors could occur and 

even a little risk is better to be avoided speaking of transcontinental traffic. 

The accuracy of information indicated by sensor elements is especially 

influential when the ship runs “fail to safe” mode without any supervision. Standard 

AIS (Automatic Identification System) significantly relies on human attention which 

means that human error may affect the work of a vessel negatively. Data about a 

couple of statuses is inputted manually and often does not match with the real state of 

things. Moreover, the system may be deactivated on a nearby ship’s board or 

overwhelmed. To free an unmanned carrier from the other unit’s crew influence an 

Advanced Sensor Module (ASM) should be developed. It should compensate for the 

AIS’ weakness in displaying correct information and let the ship operate safely even 

in areas with high traffic levels. 

The primary part of an unmanned vessel is the Autonomous Ship Controller. It 

consists of AEMC and ASC systems. AEMC stands for “Autonomous Engine 

Monitoring and Control” and it’s main function is to to be a transceiver  for the SCC. 

This facility has a number of pre-programmed instructions for preventing 

malfunctions of mechanisms in the engine room. The two-stroke low-speed diesel 

engine is chosen as a mostly fuel-efficient  and heat-resistant one, thanks to what a 

significant issue of overwarming does not make additional automatic cooling 

installations to be present. In order to grant energy redundancy during deep-sea 

voyages a waste heat recovery system and three Diesel Generators are requested. 

Using AEMC and ASM, Autonomous Ship Control system (ASC) can perform 

navigation in unrestricted waters and unstable natural conditions through accepting 

insignificant traffic deviation. 
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УДК 656.6 

РАЙОНИ ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ДЛЯ СУДНОПЛАВСТВА 

Іванов Г. Є., курсант 2 курсу 

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія» 

Робота на торговому флоті пов'язана з певними ризиками: крім того, що 

моряки можуть зустрітися з піратами є й природні катаклізми. Однак 

зустрічаються райони плавання, де кількість подій більше або так вважає, ніж в 

інших зонах судноплавства. У них входять Бермудський трикутник, море 

Диявола, Саргасове море та інші. До всіх цих місць підвищена увага через 

незвичайні явища, які несуть небезпеку людям і кораблям. 

Бермудський трикутник – сумнозвісна ділянка Атлантичного океану, де 

зареєстровано безліч аномалій. За дуже дивних обставин тут зникла величезна 

кількість найрізноманітніших кораблів. Це дає підстави вважати Бермудський 

трикутник найнебезпечнішим місцем усього світу. Бермудський трикутник не 

має чітких меж, це абстрактна територія в океані, яку зазвичай обмежують 

трьома лініями, що з'єднують такі точки: 

- Майамі (американський штат Флорида); 

- Сан-Хуан (Пуерто-Ріко); 

- Бермудські острови. 

Територія Бермудського трикутника є інтенсивним рухом людей, може 

пояснити деяку таємницю. Будь-який регіон із великою кількістю суден, що 

проходять через нього, неминуче побачить більше аварій, ніж місце з меншою 

активністю. Поєднайте це з тим фактом, що Бермудський трикутник часто 

буває захоплений ураганами, і неважко зрозуміти, чому кораблі іноді там 

можуть тонути. 

Інше поширене пояснення Бермудського трикутника, наявність хвиль-

вбивць. Ці величезні хвилі можуть утворюватися несподівано і підніматися 

вдвічі чи навіть тричі над навколишніми хвилями. Як повідомляє Vice, 
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британські дослідники використовували лабораторні та комп'ютерні моделі для 

моделювання впливу хвиль-вбивць заввишки понад 100 футів на кораблі в 

рамках розслідування Бермудського трикутника. Кораблі, які були досить 

довгими, могли застрягти між двома піками хвиль. Але, хоч хвилі-вбивці, 

безумовно, здатні перекинути чи зламати корабель, у нас немає остаточних 

доказів, що пов'язують їх із будь-якими військово-морськими катастрофами в 

Бермудському трикутнику. 

Море Диявола. 

Географічно Море Диявола, також відоме як Трикутник розташований 

навколо Міяке, японського острова, розташованого приблизно за сто кілометрів 

на південь від Токіо. Проте точне місцезнаходження Диявольського моря 

оспорюється. 

У цьому районі, в 1940-х і 1950-х роках, кілька рибальських суден і понад 

п'яти військових суден зникли в морі, в районі, що знаходиться між островом 

Міяке та Іводзимою. 

Японія відправила дослідницьке судно Kaio Maru No 5 в 1952 році для 

розслідування суден, що безслідно зникли в Трикутнику Дракона. Проте 

науково-дослідні судна з 31 членом екіпажу за кордоном також спіткали долю 

попередніх суден, що йшли в море Диявола. Уламки Kaio Maru No 5 були 

виявлені пізніше, але про місцезнаходження членів екіпажу більше ніколи не 

чули. 

Повідомляється, що після цього інциденту японський уряд оголосив цей 

район небезпечним для морських подорожей та перевезення вантажів. Було 

також зроблено кілька спроб зрозуміти правду, яка стоїть за паранормальними 

явищем. Такі вчені, як Іван Сандерсон, припустили, що саме гарячі та холодні 

течії, що перетинають цей Зловісний Вихор, призводять до зникнення суден у 

Морі Диявола. За його словами, ці струми викликають електромагнітні 

перешкоди, які затримують кораблі. Інша гіпотеза передбачала, що саме 

підводні вулкани в цьому районі спричинили зникнення суден. На думку 
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вчених-дослідників, через підводні вулкани та сейсмічну активність острова в 

цьому районі часто раптово зникають, а нові з'являються з тією ж швидкістю. 

Тихоокеанський Бермудський трикутник може бути предметом безлічі 

теорій та припущень. Але незважаючи на наукові докази та міфічну ауру, що 

оточує океанську арену, її таємниче існування, що триває, є свідченням того, 

що певні явища у світі знаходяться далеко за межами контролю людей. 

Саргасове море. 

Саргасове море – це область Атлантичного океану, обмежена чотирма 

течіями, що утворюють океанський кругообіг. На відміну від усіх інших 

регіонів, які називаються морями, він не має сухопутних кордонів. 

Судна у водах цього моря зникають переважно з двох причин. Перша - це 

велика кількість водоростей та сміття. Це призводило до того, що кораблі 

могли буквально загрузнути в них. 

Другою причиною є дуже рідкісні вітри у цьому регіоні. Через це багато 

вітрильних суден, потрапляючи у води Саргасового моря, просто не могли його 

покинути. У результаті у них закінчувалася провізія на борту. Назвати точну 

кількість кораблів, яка зникла в цьому надзвичайно незвичайному морі, 

складно. Проблема в тому, що пропадали переважно вітрильні кораблі в той 

час, коли не було нинішніх засобів позиціонування. Тоді й облік провадився 

інакше. 

Зараз це місце є далеко не найкращим для кораблів, тому вони 

намагаються обминати його. Зараз кораблі у цьому регіоні вже не пропадають 

так часто, як раніше. 

Підводячи підсумок, можна сказати, що крім звичайних природних 

небезпек, таких як хвилювання , таж є хвилі вбивці, підводні вулкані і так інші 

аномалії. У будь-якому випадку потрібно пам’ятати про небезпечні райони 

плавання і приймати відповідності дії, якщо не вдається уникнути їх. Завжди 

слід бути як найбільш  поінформованими , щоб правильно оцінити ситуацію і 

прийняти вірне рішення. 
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СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ДІЄЗДАТНОСТІ ВАХТОВОГО ПОМІЧНИКА 

КАПІТАНА (СКДВП) МОРСЬКОГО СУДНА 

Івуль А. О., курсант 4 курсу 

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія» 

Розглядається система, істотно підвищуюча безпеку екіпажів, вантажу та 

судна в цілому при необхідності прийняття швидких рішень вахтовим офіцером 

в складній навігаційної обстановці використовуючи цілий комплекс 

навігаційного обладнання ходового містка. 

Система контролю дієздатності вахтового помічника (СКДВП) морського 

судна (в англійській мові дана система звучить як Bridge Navigation Watch and 

Alarm System (BNWAS) призначається для віддаленого контролю за нормальним 

функціонуванням поста управління судном, розташованому в рульовій рубці і 

виявлення можливої недієздатності вахтового помічника. У запропонованій 

лінійці присутні як вітчизняна СКВДП Валком, так і імпортні BNWAS- Navitron, 

Furuno, Samsung і інші. 

Принцип дії систем контролю заснований на необхідності вахтовому 

помічнику періодично відповідати на подається системою в рубку сигнал. 

Період подачі сигналу встановлюється в діапазоні від 3 до 12 хвилин. У разі 

відсутності відповіді система подає сигнал тривоги. 

Система контролю дієздатності вахтового помічника капітана BW-707 

(СКДВП BW-707) призначена для виявлення недієздатності вахтового 

помічника і автоматичного повідомлення про це капітана або іншого 

помічника. Це забезпечується послідовністю візуальних і звукових тривожних 

сигналів вахтовому помічнику, а при відсутності від нього підтвердження – 

командного составу, а слідом і всьому екіпажу. Крім того, СКДВП BW-707 

також забезпечує вахтового помічника засобом екстреного виклику негайної 

допомоги. 
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Резолюція MSC.282 (68) від 5 липня 2009 року потребує, щоб всі 

пасажирські судна, незалежно від тоннажу, і судна місткістю від 150 

реєстрових тон і більше, побудовані до 1 липня 2011 р підлягають обладнанню 

системами контролю дієздатності вахтового помічника капітана (СКДВП) до 

наступних термінів: 

• Пасажирські судна – не пізніше першого огляду після 01.06.2012 р.; 

• Судна місткістю 3000 реєстрових тон і більше (не пасажирські) - не 

пізніше першого огляду постачання і обладнання після 1 липня 2012 р.; 

• Судна місткістю 500 реєстрових тон і більше, але менше ніж 3000 

реєстрових тон (НЕ пасажирські) - не пізніше першого огляду постачання після 

01.06.2013 р.; 

• Судна місткістю 150 реєстрових тон і більше, але менше 500 

реєстрових тон (непасажирське) - не пізніше першого огляду постачання і 

обладнання після 1 липня 2014 р. ». 

Вахтовий помічник повинен натискати кнопку на панелі обнуління 

таймера або виконувати будь-які дії з навігаційним обладнанням (наприклад, 

ЕКНІС, РЛС, ін.) Через певні інтервали часу, що задаються в діапазоні від 3 до 

12 хвилин. Якщо помічник не натискає кнопку протягом попередньо 

встановлений період часу, в ходовій рубці включається візуальна і звукова 

сигналізація. Якщо помічник не реагує на включену сигналізацію, BNWAS 

передає сигнал на каютні панелі, встановлені в інших приміщеннях судна, щоб 

інформувати капітана і/або інших помічників капітана про недієздатність 

вахтового помічника. 

Мета даної системи – стежити за активністю, рухами на мосту. Система 

стежить на пильністю офіцера, і, якщо він не робить потрібні дії, то інформує 

капітана або будь-якого іншого кваліфікованого офіцера. СКДВП, таким чином, 

попереджає екіпаж, що вахтовий офіцер заснув або з ним щось серйозне 

сталося через що йому потрібна допомога. Система контролю дієздатності 
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вахтового помічника капітана повинна працювати завжди і може бути вимкнені 

тільки капітаном, коли він так вирішить. 

 

Рисунок 1 – Система контролю дієздатності вахтового помічника 
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https://furuno.ru/navigacija/skdvp/ (дата звернення: 05.11.2021). 
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УДК 517.4 

ЗНАННЯ З МАТЕМАТИКИ ЯК ЗАПОРУКА УСПІШНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ 

КАР’ЄРИ СУДНОВОДІЯ 

Колесников О. А., курсант 1 курсу 

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія» 

Світовий флот постійно вдосконалюється. Керувати сучасними 

великотоннажними морськими суднами, що мають великі швидкості, можуть 

лише високоосвічені фахівці-професіонали, які пройшли гарну морську школу і 

досконало оволоділи новітніми методами та засобами судноводіння. Це 

значною мірою визначає характер підготовки сучасного інженера-судноводія.  

Вчені слушно зауважують, що основним завданням вищого морського 

навчального закладу у процесі навчання судноводіїв є підготовка фахівців, 

здатних та готових управляти сучасними технічними засобами і командою, 

орієнтуватися у різноманітних, зокрема й екстремальних, ситуаціях, швидко 

приймати правильні рішення. Не можна не погодитися і з думкою, що попри 

постійний стрімкий розвиток морської техніки, мореплавання залишається 

сферою підвищеної небезпеки для людини, а тому морський інженер повинен 

отримати фундаментальну освіту, яка на перше місце висуває саме 

математичну підготовку [1, с. 37]. 

Мета статті – висвітлити окремі приклади застосування практичних 

відомостей з математики, які реалізуються у професійній діяльності судноводія, 

задля підвищення інтересу курсантів до вивчення цієї дисципліни у вищих 

морських навчальних закладах. 

Аналіз класичних і сучасних дидактичних джерел з курсу вищої 

математики для морських інженерів [2; 3] засвідчує, що судноводій, окрім 

обов’язкових знань зі сферичної тригонометрії (її можна віднести до 

традиційних судноводійських дисциплін), має бути ознайомлений з основами 

теорії ймовірностей, отже, з особливостями прояву випадкових подій та 



XII Міжнародна науково-практична конференція  

Сучасні підходи до високоефективного використання засобів транспорту  

СЕКЦІЯ № 1. Дослідження технологічних процесів, технічних та ергатичних систем 

транспорту 

130 

величин, з якими йому доводиться мати справу на практиці. Він мусить 

володіти методикою обробки навігаційних спостережень з оцінкою їх точності. 

І, що особливо важливо, з появою комплексних навігаційних систем, необхідно 

знати методи доведення результатів вимірювань до формальної згоди, тобто 

методи дорівнювання вимірювань. 

Відомо, що в судноводінні знайшов широке застосування так званий 

узагальнений метод ліній положення, що є теоретичною основою визначення 

координат місця у морі та оцінки точності місця. Безумовне оволодіння цим 

методом є обов’язковою вимогою у підготовці сьогоднішнього інженера-

судноводія. 

Поява глобальних радіонавігаційних систем підвищеної точності 

потребує перегляду способів вирішення деяких навігаційних завдань з 

урахуванням стиснення земного сфероїда. Це зобов’язує судноводія глибше і 

ширше знати геометрію сфероїда та особливості вирішення навігаційних 

завдань на поверхні. У цьому ж звʼязку набувають важливого значення питання 

картографії і насамперед – загальна теорія спотворень як початку математичної 

картографії, яка надалі докладно вивчається в курсі «Навігація» стосовно 

завдань морської картографії. 

Розглянемо детальніше деякі приклади застосування практичних 

відомостей з математики, які реалізуються у професійній діяльності судноводія. 

1. Основи сферичної тригонометрії. Для вирішення багатьох завдань 

судноводіння використовуються формули сферичної тригонометрії. На основі 

таких формул складаються, наприклад, рівняння ізоліній та градієнтів деяких 

навігаційних параметрів; завдання визначення місця судна; визначаються 

величини кутів та сторін паралактичного трикутника з метою отримання 

координат місця судна та поправки компасу методами морехідної астрономії та 

багато іншого. 

Завданням сферичної тригонометрії є встановлення залежностей між 

сторонами та кутами сферичного трикутника. Сферичний трикутник 
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вважається заданим, якщо відомі якісь три його елементи. Під розв’язанням 

трикутника розуміють визначення невідомих його елементів. У більшості 

випадків рішення виконується за так званими основними формулами, до яких 

відносять такі: формула (теорема) косинуса сторони; формула (теорема) 

косинуса кута; формула (теорема) синусів; формула котангенсів, яку також 

називають формулою чотирьох лежачих елементів; формула пʼяти елементів. 

У деяких випадках виникає необхідність використання додаткових 

формул, до яких належать: формули напівпериметра; формули Деламбра-

Гаусса; аналогії (пропорції) Непера. 

Ці групи формул мають деякі переваги: логарифмуються, тому не 

вимагають застосування таблиць сум та різниць; шукані кути виходять по 

найвигіднішим функцій – тангенсам, тобто дають найменші помилки при 

обчисленні кута; вибір чверті шуканих кутів відбувається у вирішенні, отже, 

відпадає необхідність аналізу формули на знаки [3, с. 8]. 

2. Визначення місця судна методом ізоліній. Під час переходу судноводій 

повинен знати місце розташування судна, тобто значення координат широти φ і 

довготи λ, це завдання вирішується веденням числення і постійним уточненням 

місця обсерваціями. 

Геометричні величини, одержувані зі спостереження зовнішніх об’єктів 

визначення місця судна, називають навігаційними параметрами. Сукупність 

точок, у яких навігаційний параметр зберігає своє значення постійним, 

називається ізолінією U навігаційного параметра. Ізолінія навігаційного 

параметра є функцією координат: U = f(φ, λ) = const. 

Для визначення місця судна необхідно отримати, як мінімум, два 

навігаційних параметри. Основними методами визначення місця судна є метод 

ізоліній і узагальнений метод ліній положення (ЛП). Методом ізоліній місце 

судна можна визначати як графічно, так і аналітично. 

За допомогою графічного способу місце судна визначається 

безпосередньо на карті. Цей спосіб застосовується, коли ізолінії мають просту 
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форму, зручну для нанесення на карту. Графічний спосіб докладно 

розглядається в курсі навігації, тому його розглядати не будемо. 

Аналітичні методи дають місце судна лише шляхом математичної 

обробки навігаційних властивостей. Математично, ці методи дуже складні, але 

за сучасного розвитку обчислювальної техніки, їх використання значно 

спрощується. Завдання визначення місця судна шляхом ізоліній розвʼязують у 

такому порядку: здійснюють виміри навігаційних параметрів; складають 

системи рівнянь ізоліній виміряних параметрів; підставляють в систему 

отримані параметри і система вирішується щодо φo та λo [3, с. 29]. 

3. Геометрія земного сфероїда. Земля є унікальним матеріальним тілом, 

що не має аналогів у природі. Для зручності використання її поверхні та надр 

фігуру Землі представляють у вигляді деяких відомих геометричних тіл (куля 

еліпсоїд обертання, геоїд, апіоїд). Залежно від форми визначаються розміри 

Землі. При зображенні Землі у вигляді кулі враховують, що обʼєми еліпсоїда та 

кулі мають бути однакові, тоді радіус Землі R = 6371,1 км. При цьому прийняті 

a та b еліпсоїда Красовського. 

Референц-еліпсоїд – еліпсоїд, прийнятий у певній державі. У СРСР до 

1946 р. – це еліпсоїд Бесселя, після – еліпсоїд Красовського. Еліпсоїд Хайферда 

– у країнах Західної Європи. У Центральній та Північній Америці – еліпсоїд 

Кларка. У Німеччині, Швеції, Японії – еліпсоїд Бесселя. Координати судна, 

отримані на основі різних систем, можуть відрізнятися до кількох кабельтових. 

Усе це потрібно знати судноводію, який користується в своїй практиці 

морськими картами, які можуть бути видані в різних країнах та, отже, віднесені 

до різних референц-еліпсоїдів, не узгоджених між собою. Щоб уникнути 

можливих помилок через цю неузгодженість, існує морське правило – 

переносити точку з картки на карту не за координатами точки, а за азимутом і 

відстанню, знятій з карти між перенесеними цією точкою і будь-яким 

найближчим до неї орієнтиром, зображеним на обох картах. 
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Точні розміри основних параметрів еліпсоїда проводилися протягом 

останніх двох століть. Залежно від місць вимірювання отримані різні еліпсоїди, 

які мають такі параметри [3, с. 25], див. табл. 1. 

Таблиця 1 – Параметри еліпсоїда 

Автори  рік  a  b  α  

Деламбер  1800  6375613  6356584  1:334  

Эрі  1830  6377491  6356171  1:299,3  

Бессель  1841  6377397  6356079  1:299,2  

Кларк  1880  6378249  6356515  1:293,5  

Хайфорд  1910  6378358  6356912  1:297  

Красовський  1940  6378245  6356863  1:298,3  

WGS  1964  6378160  6356275  1:298,25  

Cтанд. 

Земля  

1984  6378142  6356757  1:298,25  

 

Проблема неузгодженості різних референц-еліпсоїдів набуває важливого 

значення в судноводінні у звʼязку з розвитком радіотехнічних систем 

глобальної дії та особливо тих систем, за допомогою яких видаються на судно 

готові координати його місця. Координати місця судна можуть бути 

розраховані на основі одних вихідних геодезичних даних, а точки, які 

судноводій наносить на карти, складені за іншими даними [2, с. 45–46]. 

Таким чином, як бачимо, розгляд лише окремих вищенаведених 

прикладів застосування математичних знань у професійній діяльності 

судноводіїв впевнено доводить важливість цього курсу у системі підготовки 

сучасного морського інженера. 
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РОЗГЛЯД ПЕРІОДИЧНИХ ОБЕРТАНЬ ТРИМІРНИХ ДЗИГ У 

ПРОСТОРІ 

Кособуцький Д. І., курсант 1 курсу 

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія» 

Теорема про нестійкість обертання навколо проміжної осі інерції відома 

давно і доводиться у будь-якому курсі класичної механіки. Теорема описує 

наступний ефект: обертання об'єкта щодо головних осей з найбільшим та 

найменшим моментами інерції є стійким, тоді як обертання навколо головної 

осі з проміжним моментом інерції – ні. 

Прояв теореми при обертанні такого тіла у невагомості часто називають 

ефектом Джанібекова на честь радянського космонавта Володимира 

Джанібекова, який помітив це 25 червня 1985 року під час місії з порятунку 

космічної станції «Салют-7». Він звернув увагу на дивну поведінку гайки-

баранця, яка, обертаючись у невагомості, раптово розвертається на 180 градусів 

без зовнішніх впливів, потім знову, і знову, і знову. Ефект виникає, коли вісь 

обертання трохи відрізняється від другої головної осі об'єкта. Експеримент 

можна провести з будь-яким предметом, який має три моменти інерції, 

наприклад, з книгою або тенісною ракеткою, саме тому ефект ще називають 

ефектом тенісної ракетки. 
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Рисунок 1 – До ефекту Джанібекова 

Ефект Джанібекова повністю пояснюється класичною механікою і, 

фактично, був передбачений, задовго до спостереження перевороту гайки-

баранчика. Пояснення наведено, наприклад, в курсі теоретичної фізики Ландау 

та Ліфшиця [3]. 

Відповідь на проблему «ефекту Джанібекова». Вирішуючи завдання про 

малі коливання Місяця, Леонард Ейлер розглядав рух твердого тіла навколо 

центру тяжості за інерцією, а також наслідок впливів інших тіл, що обурюють. 

З його результатів, зокрема, випливало, що стаціонарні обертання довкола всіх 

трьох головних центральних осей інерції твердого тіла існують, але обертання 

навколо середньої осі інерції нестійке, тоді як обертання навколо великої та 

малої осей інерції стійкі [1, с. 135-136]. Доказ цього факту можна також 

отримати за допомогою теорії стійкості руху, розробленої А. М. Ляпуновим [2, 

с. 427]. Ті, хто не вірить у це, можуть самі провести дослід. Для цього можна 

підкинути прямокутний паралелепіпед, наприклад сірникову коробку або 

упаковану книгу, надавши йому обертання навколо однієї з осей симетрії. 

Обертання навколо короткої та довгої осей буде стійким, а навколо середньої – 

хаотичним. 

Ще у 1985 році Джанібекова це явище настільки зацікавило, що він 

провів експеримент, для чого зліпив із пластиліну невелику кулю, в яку вставив 

гайку. Куля обертається, обертається, потім робить цікавий перекид, 
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змінюється вісь, потім вона обертається навколо нової осі, знову цікавий 

перекид. Потім вона обертається навколо нової осі, знову такий цікавий 

перекид – і полюс вже у третьому місці. І оскільки ця куля з пластиліну являє 

собою модель Землі у космічному просторі, виникає питання чи здатна Земля 

зробити такий переворот? Саме тому виникла теорія за якою, якщо гайка в 

невагомості перевертається через кожні 40 см, то переворот Земної осі 

відбувається раз на 12 тисяч років, а востаннє планета зробила перекид в епоху 

мамонтів. Але це неможливо з декількох причин. По-перше, центр ваги 

«баранчика», як і пластилінової кульки з гайкою, значно зміщені по осі 

обертання, чого не можна сказати про нашу планету, яка хоч і не є ідеальною 

кулею, але більш-менш врівноважена. 

По-друге, значення величин моментів інерції Землі і величини прецесії 

Землі (коливання осі обертання) дозволяють їй бути стійкою як гіроскоп, а не 

перекидається як гайка Джанібекова. 

Можна з упевненістю стверджувати, що ефект Джанібекова не міг бути 

причиною гіпотетичної глобальної катастрофи в історичний період. Це 

пояснюється тим, що для переведення Землі з поточного режиму обертання 

навколо однієї осі в режим «перекидів», потрібний зовнішній вплив такої сили, 

який знищив би не тільки цивілізацію, але й саму земну кору разом із усім, що 

на ній перебуває. Про циклічність катастроф через ефект Джанібекова, з 

наукової точки зору, мови не може йти зовсім, в силу абсолютної унікальності 

подій, потрібних спочатку для «перекидання» полярного моменту імпульсу в 

потрібне положення, а потім для повернення моменту імпульсу назад у 

вихідний (або близький до вихідного) режим. 
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УДК 656.6 

ОШИБКИ ПРИ РАЗРАБОТКЕ МОРСКОГО ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ - АНАЛИЗ И РЕШЕНИЯ 

Кулик Д. О., Граматик П. Г., курсанты 1 курса 

Дунайский институт Национального университета «Одесская морская академия» 

Все сферы деятельности человека сегодня немыслимы без 

информационных технологий. Каждая из этих сфер нуждается в переработке 

огромного количества информации и в информационном обслуживании. 

Наиболее оптимальным и единственным универсальным средством обработки 

информации в настоящее время является компьютер, помогающий человеку в 

его интеллектуальной деятельности. 

Широко используются информационные технологии и в судовождении. 

Они позволяют значительно повысить эффективность и безопасность 

эксплуатации судов, одновременно снижая нагрузку на судоводителей, 

особенно в сложных условиях плавания. 

Пока аварии, связанные с судовождением, продолжают иметь место, 

несмотря на развитие и доступность современных судовых и береговых систем 

предназначенных для улучшения понимания ситуации и качество 

принимаемых решений. 

Учитывая всё ещё недостаточный уровень безопасности плавания, 

необходимы дальнейшие меры по его повышению, в том числе внедрение 

новых информационных технологий, в частности, развитие е-Навигации.В 

общем плане е-Навигация представляет собой систему комплексного 
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использования информации обеспечивающих и обслуживающих судовождения 

средств, систем и служб. 

Это система развивалась под эгидой IMO с целью повышения 

надежности, безопасности, эффективности морских коммерческих перевозок за 

счёт более совершенной организации данных на судах и на берегу, и лучшего 

обмена информации между судами и судном и берегом. 

Е-Навигация предполагает интеграцию существующих и новых 

навигационных средств в всеобъемлющую прозрачную, удобную для 

пользователя экономически эффективную систему. Это способствует 

повышению безопасности судовождения, охраны судов и окружающей среды, 

снижение нагрузки на судоводителя. Если дальнейшее развитие технологий на 

флоте не будет должным образом скоординированно и согласовано, то будет 

существовать опасность затруднения разработки новых морских 

навигационных средств из-за отсутствия единых стандартов взаимодействия 

бортовых и береговых систем, несовместимости бортового оборудования судов. 

Ожидается что в процессе развития е-Навигации будут созданы новые 

бортовые навигационные системы и системы предупреждения столкновений; 

которые в полной мере используют выгоды от интеграции данных судовых 

источников информации для поддержки решений с берега. 

На берегу внедрение технологии е-Навигации обеспечивает использование 

виртуальных средств навигационного ограждения, расширит функциональные 

возможности системы управления движением судов и перечень предоставляемых 

ими услуг. Повысится уровень поддержки принятия решений по обеспечению 

безопасности судов при проводке и эффективности движения. 

Не применяйте технику «копировать и вставлять» во время разработки 

программного обеспечения. Чтобы исправить это, потребуется больше времени. 

Еще одна замечательная практика – «не повторяться». Если есть фрагмент кода, 

который имеет аналогичную структуру или функцию, всегда рекомендуется не 

копировать его во всем программном обеспечении. 
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Не оставляйте непонятные части ранее разработанного программного 

обеспечения. Уточняйте их при обнаружении и не откладывайте эту работу. С 

точки зрения рабочего процесса решающим фактором является не конкретный 

стиль, а его согласованность. Все отклонения от стилей вынуждают 

разработчиков прилагать дополнительные усилия для анализа и понимания 

кода, что может значительно усложнить даже самую простую задачу. 

Не пишите API без его точной спецификации перед началом кодирования. 

Хорошее разделение модулей не может быть достигнуто без надлежащей 

спецификации API. Множественные потоки сигналов и обработки данных 

являются важными частями полетного контроллера. Если бы у каждого 

компонента была четко определенная задача, входы, выходы и 

функциональность, это значительно повысило бы ясность работы системы. 

Не думайте, что восстановление после сбоя вашего программного 

обеспечения никогда не произойдет. Планируйте процессы восстановления 

после сбоя программного обеспечения наиболее эффективно и безопасно, даже 

в тех случаях, которые не могут произойти. В управляющем программном 

обеспечении с ошибками, даже неожиданными, следует обращаться осторожно. 

Не пишите программы в криптографическом стиле. Сделайте это 

понятным для любого разработчика, даже для себя. Правильный код, в 

принципе, означает код, понятный машине. Чтобы разработка программного 

обеспечения была эффективной, она также должна быть понятна человеку. 

Не усложняйте программное обеспечение по структуре или функциям. 

Просто красиво и практично. Языки программирования обычно предлагают 

множество способов решения конкретной проблемы. Самый простой способ 

почти всегда лучший. Слишком сложная структура и излишне сложные 

механизмы не только усложняют разработку программного обеспечения, но и 

создают больше возможностей для совершения ошибки. 

Используйте функции безопасности, встроенные в вашу платформу – 

отслеживайте статус выполнения. Большинство современных сред имеют 
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встроенные механизмы безопасности, такие как утверждения, сторожевые псы. 

Некоторым людям время, потраченное на их правильную настройку, может 

показаться пустой тратой времени. Не будь одним из них! 

Не думайте, что ваше программное обеспечение является идеальным. Оно 

требует всестороннего тестирования, начиная с простейших базовых блоков 

вашего кода. 

Не думайте, что вы идеальный разработчик программного обеспечения. 

Делитесь своими идеями и кодом с другими. Они могут видеть то, что вы не 

можете увидеть. 

Не смешивайте проверенные и надежные части программного 

обеспечения с недавно разработанными, если последние не были должным 

образом проверены. 

Не спешите при написании программного обеспечения. Делать все 

правильно гораздо важнее, чем делать это быстро, особенно при разработке 

программного обеспечения для летающих объектов. Опасность травмирования 

персонала или столкновения БПЛА с автомобилем или зданием - всегда 

худший вариант, чем столкновение с последствиями доставки после 

установленного срока. 

Многие опытные разработчики могут посчитать представленное 

руководство всего лишь трюизмом, но мы надеемся, что ни один из них не будет 

не согласен с важностью представленных аспектов и не станет отрицать наличие 

сбоев, вызванных игнорированием вышеупомянутых правил. Пока случаются 

сбои, вызванные неправильными методами разработки, существует необходимость 

в общественном обсуждении надежности программного обеспечения для 

беспилотных транспортных средств. Количество разбившихся прототипов не 

должно быть мерой улучшения управления движением транспортного средства. 

Все программисты UV преследуют одну и ту же цель: сделать программное 

обеспечение максимально отказоустойчивым. Это необходимый шаг для 

прорывов в авиации будущего, таких как автономные полеты над городскими 
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районами в так называемом U-пространстве. Программное обеспечение уже 

пошло по этому пути, но предстоит еще много работы. 
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Курпек І. М., курсант 2 курсу 

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія» 

Судна типу РО-РО (ролкери) призначені для перевезення вантажів, що 

знаходяться в трейлерах-автопричепах, легкових автомобілів, вантажівок, 

будівельної автотехніки, причепів, напівпричепів, залізничних вагонів, які 

завантажуються на судно та вивантажуються із судна за допомогою власної чи 

допоміжної колісної бази. Для виконання вантажних операцій судна РО-РО 

обладнуються спеціальними пристроями у носі чи кормі, які називаються рампа 

чи апарель. 

За характером вантажів, що перевозяться, судна РО-РО поділяються на: 

– автомобільно-пасажирські пороми, 

– залізничні та залізнично-пасажирські пороми, 

– автомобілевози, 

http://nav-eks.org.ua/
https://www.toms.com.hr/index.php/toms/%20article/view/288/262
https://www.toms.com.hr/index.php/toms/%20article/view/288/262
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– комбіновані судна, що перевозять і залізничний та автомобільний 

транспорт, 

– багатоцільові судна, які перевозять як накатну техніку, і контейнети та 

інші засоби укрупнення вантажів. 

Конструктивною особливістю цих суден є те, що вантаж доставляється у 

вантажні приміщення судна на автомобілях або автомобільних навантажувачах. 

У зв'язку з цим вантажні приміщення не розділені поперечними 

водонепроникними перебірками, палуби немає вантажних люків, а з'єднані між 

собою похилими пандусами, апарелями чи ліфтами, якими вантаж 

переміщається з палуби на палубу. 

Судно такої конструкції принципово не може бути непотоплюваним при 

затопленні одного (єдиного) вантажного трюму, тому місцеві ушкодження, які 

можуть порушити герметичність днищового або бортового перекриття, 

становлять велику небезпеку. 

У зв'язку з вище викладеним виникає інтерес, як справи з безпечною 

експлуатацією суден типу Ro-Ro. 

Згідно зі статистичними даними Реєстру морського судноплавства Ллойда, 

за три останні роки (2018, 2019, 2020) спостерігалося рекордно низька кількість 

втрат світового флоту за останнє століття (до обліку приймалися судна валовою 

місткістю понад 100 б.р.т.). Якщо брати минулі 10 років, то незворотні втрати 

через аварійність знизилися майже на 70%. Наприклад: у 2011, 2012 та 2013 роках 

загинуло, відповідно, 98, 128 та 111 суден, то за останні три роки кількість 

загиблих суден становила у 2018 – 53 судна, у 2019 – 49 суден, а у 2020 – 48 суден. 

Зрозуміло, таке зниження не могло бути досягнуто без просунутої конструкції 

суден та технології суднобудування, ешелонованих норм та стандартів, а також 

досягнень у галузі управління ризиками. 

Однак на загальному фоні покращення із загибеллю суден у судноплавній 

галузі, ситуація з судами РО-РО має зворотну тенденцію. Рік від року 

зростають втрати ролкерів, а кількість зареєстрованих аварійних випадків з 
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ними зростає, а 2019 став «рекодним»: кількість зареєстрованих аварійних 

випадків зросла на 20 % і досягла 188. Проблема безпеки ролкерів залишається 

однією з найскладніших проблем судноплавної індустрії. 

Ці унікальні судна, на відміну від суден традиційних типів, для 

можливості в'їжджати і виїжджати своїм ходом немає поперечних 

водонепроникних перебірок, які розділяють вантажні приміщення. Тому у разі 

пробоїни в корпусі судно йде на дно дуже швидко, а нічим не обмежені маси 

води на просторих палубах, переливаючись із борту на борт, створюють 

аварійний крен. Потенційно слабким місцем цих суден є закриття воріт, через 

які в'їжджає або виїжджає рухома техніка, – при їх пошкодженні серйозно 

порушується водонепроникність. 

Через велику парусність є труднощі в управлінні судном у вітряну погоду 

і забезпечення достатньої стійкості. Ряд ролкерів загинули через усунення 

вантажу. Технічна складність цих суден робить їх дуже вразливими до 

людських помилок. Як зазначають інспектори PSC та страхові експерти, 

проблеми з стійкістю у суден даного типу дуже часто виникають через те, що 

перевірка стійкості перед виходом у рейс або не проводилася належним чином, 

або ґрунтувалася на неточній інформації про вантаж і баласт, а в багатьох 

випадках вантаж не був повністю закріплений перед виходом у море, що згодом 

призводило до аварійної ситуації та навіть загибелі судна. 

Найбільш показовим прикладом є загибель автомобілевозу Golden Ray, 

валовий місткістю 71178 тонн, побудований в 2017 році, прапор Маршаллові 

острова, який 8 вересня 2019 року при виході з порту Брансвік з вантажем 4300 

легкових автомобілів, втратив стійкість і ліг на лівий борт. Основна причина 

трагедії – неправильне розміщення вантажу. Експертиза показала, що загальна 

вага вантажу, що перевозиться Golden Ray, перевищила максимально 

допустимий показник на 1000 тонн. Але навіть у такому разі у судна залишався 

шанс, якби важкі автомобілі були б завантажені не на верхню, 12 палубу з 13, а 

на нижній ярус. У жовтні 2019 на лежачому судні сталося займання 
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нафтопродуктів, що розлилися. Тому на початку 2020 року судно було 

оголошено повністю втраченим. Страхові збитки від втрати судна оцінюються 

в 70-80 мільйонів доларів, а ще в 80 мільйонів оцінюється втрата вантажу. 

Через складність і дорожнечу, пов'язану з підйомом і транспортуванням судна і 

вантажу, було ухвалено рішення розпиляти автомобілевоз прямо у воді разом з 

автомобілями. Роботи з обробки та утилізації судна виконуються з 

використанням спеціалізованого великовагового судна, вартість цих робіт 

оцінюється в 400 мільйонів доларів. 

Другим фактором, що підвищує вразливість ролкерів, є пожежі. 

Автомобілі, завантажені на судно, можуть спалахнути від перегріву власних 

електронних компонентів і цей ризик збільшився зі зростанням кількості 

транспортних засобів, що працюють на акумуляторних батареях Наявність 

бензину та інших паливно-мастильних матеріалів в автомобілях також 

підвищує ризик виникнення пожежі. Висока щільність складування вантажів 

сприяє швидкому поширенню вогню, а відсутність протипожежних переборок 

ускладнює пожежогасіння та локалізацію вогню. Відкриті вентиляційні системи 

також сприяють поширенню вогню. 

Це з усією очевидністю показала катастрофа італійського 

контейнеровоза-ролкера Grande America валовою місткістю 56642 тонн. Судно, 

побудоване в 1997 році в Італії, виходило з Гамбурга в Касабланку, маючи на 

борту 2184 нових і вживаних автомобілів, 365 контейнерів, у тому числі і з 

небезпечними вантажами. 10 березня 2019 року, коли теплохід Grande America 

знаходився за 250 миль на північний захід від мису Фіністере, в носовій частині 

гаражної палуби № 2 загорілася одна з вантажівок. Екіпаж спробував загасити 

пожежу за допомогою пожежних стволів та порошкових вогнегасників, але 

змушений був відступити через високу температуру та дим. За наказом капітана 

до приміщення подали вуглекислий газ. Однак запалали контейнери з 

небезпечним вантажем на верхній палубі. Екіпаж усіма засобами намагався 

приборкати вогонь, але до кінця доби усвідомив марність усіх спроб. Пожежа 
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розросталася вшир і вглиб, судно отримало крен 12° на правий борт. Екіпаж 

залишив палаюче судно у шлюпці і був прийнятий на борт фрегата британських 

ВМС Argyll. Теплохід Grande America затонув 12 березня 2019 року на глибині 

4600 м. На місці його загибелі утворилася нафтова пляма 6 миль завдовжки і 

0,6 милі завширшки, погрожуючи забрудненням французьким пляжам у районі 

Біарріца та Ла-Рошелі. 

Наведені вище приклади показують, наскільки небезпечна професія 

моряка, і тому вимагає від курсантів розуміння того, що тільки 

висококваліфіковані, добре навчені фахівці здатні безпечно керувати 

сучасними морськими суднами. 
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Актуальною тенденцією в галузі морських комунікацій є необхідність 

обміну все більшими обсягами інформації між усіма морськими організаціями. 

Наприклад, судам необхідно обмінюватися даними з центрами моніторинг руху 

суден (VTS), приймати навігаційну, метеорологічну інформацію, повідомлення 

про проведення SAR та іншу необхідну інформацію. Тому з метою трансляції 
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зв'язка між берегом та суднами використовують декілька систем передачі 

даних. Крім того, як зусилля з надання послуг обміну маршрутами між судами 

та центрами VTS, з кінцевою метою оптимізації маршрутів, за допомогою 

спільного, прийняття рішень між командою містка та береговими операторами - 

системою обміну даними ОВЧ (VDES). Для конкретного оновлення 

впроваджується система автоматичної ідентифікації (AIS – Automatic 

Identification System). І NAVDAT, і VDES як нові системи морського зв'язку 

повинні підтримувати динамічні, гнучкі, масштабовані, орієнтовані на легке 

обслуговування, інтуїтивно зрозумілі системи, такі як платформа морського 

зв'язку та електронна навігація для майбутньої навігації. 

NAVTEX (NAVigational TEleX) – це система наземного морського 

радіотелексного зв'язку, яка працює в смугах частот MF (518 кГц та 490 кГц) та 

HF (4209,5 кГц). У судноплавній навігації служить для прийому навігаційної і 

метеорологічної інформації безпеки (MSI – Maritime Safety Information) і 

служить компонентом «Глобальної морської системи зв'язку у разі лих і для 

забезпечення безпеки» (GMDSS). Система працює в режимі прямого 

виправлення помилок (FEC). Це означає, що неможливо встановити 

двосторонній зв'язок між двома станціями, тобто вона використовується 

користувачами тільки в режимі прийому. Повідомлення приймаються у вигляді 

тексту. NAVTEX відноситься до систем, відомих як вузькосмуговий цифровий 

друк (NBDP – Narrow Band Direct Printing ). NBDP заснований на модуляції з 

частотним ключем (FSK), у той час як зсув між несучими частотами становить 

170 Гц, а швидкість передачі складає приблизно 100 біт/с. Через таку низьку 

швидкість передача даних NAVTEX може розглядатися як застарілий, особливо 

у контексті розробка складної електронної навігації. Іншими словами, 

НАВТЕКС не може передавати великі обсяги даних у режимі реального часу 

для потреб морської навігації, включаючи можливості удосконаленого 

механізму обміну маршрутами. Тому система NAVDAT розвивається з метою 
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доповнити (замінити) NAVTEX. У наступному розділі ця нещодавно розроблена 

система буде описана докладніше. 

Навігаційні дані (NAVDAT) – це морська рухома служба, яка працює в 

смузі частот 500 кГц і служить для цифрового передачі даних про безпеки та 

захисту від берега до судна. Оскільки за своєю глобальною архітектурі він 

схожий на NAVTEX, він буде координуватися IMO таким же чином. Це знижує 

витрати та полегшує перехід від NAVTEX до NAVDAT. Нова система 

використовує модуляцію мультиплексування з ортогональним частотним 

поділом каналів (OFDM) у смузі 10 кГц (тобто 495-505 кГц). Він припускає два 

основних режими передачі: загальний – широкомовний (тобто на всі судна) та 

вибірковий – багатоадресний або одноадресний (тобто за географічним регіону, 

за групою суден чи конкретне судно). Крім текстових файлів NAVDAT дозволяє 

передавати схеми, графіки, малюнки і т.д. Ці дані включають 

метеоценографічну інформацію у вигляді діаграм (наприклад, ізобаричних), 

числові дані (регулярні оновлення інформації про положення ока тропічного 

циклону, приливи та течії тощо), звіти, що показують нанесені на карту позиції 

льоду та айсбергів, попередження про небезпеку піратства, SAR-повідомлення 

та інша інформація, що стосується безпеки на морі. Швидкість передачі значно 

збільшена в порівнянні з NAVTEX і становить 15-25 кбіт/с. NAVDAT забезпечує 

гарне радіопокриття приблизно 250-350 морських миль від берегової станції. З 

погляду управління інформаційними та комунікаційними технологіями (ІКТ) у 

документі представлена еволюція морських систем радіозв'язку NAVTEX та АІS 

у відповідні NAVDAT та системи VDES. 

Радіозв'язок є єдиною формою зв'язку, доступною в морі. Питання 

безпеки та захисту на морі, включаючи захист екіпажу, пасажирів, вантажу та 

морської екосистеми, стали значною мірою залежати від ефективних та  

надійних служб радіозв'язку. NAVDAT та VDES, безперечно, підтримають 

розробку концепцій Maritime Cloud і e-Navigation. 
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УДК 629.12 

МОРСЬКЕ ПІРАТСТВО ЯК ПРОБЛЕМА СЬОГОДЕННЯ 

Павлова О. А., курсант 2 курсу 

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія» 

Актуальність дослідження. Проблема морського піратства була актуальною 

з початку середніх віків. Приблизний початок піратства виходить з Іспанії, а саме 

в самостійній мусульманській державі – Кордовський емірат. Під його егідою 

зароджується піратство у Західному Середземномор’ї. Враховуючи завдання 

великої шкоди торгівлі, і зміни в політичній обстановці, необхідність боротьби з 

морським піратством змусила європейські держави в XIX столітті прийняти низку 

угод щодо боротьби з піратством – проект Монро 1832 року, Паризька декларація 

1856 року. Так, до середини XVIII ст. – на початку XIX ст. склалася тверда думка, 

що піратство є міжнародним злочином, а кожен пірат – ворогом людського роду. 

Міжнародно-правове визначення піратства дається в ст.101 Конвенції ООН з 

морського права 1982 р., у якій відтворюється формулювання ст.15 Женевської 
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конвенції про відкрите море 1958 р. [1]. Піратством є будь-який неправомірний 

акт насилля, затримання або будь який грабіж, який здійснюється з особистою 

метою екіпажу або пасажирами будь-якого приватного судна проти будь-якого 

судна, особи або майна на борту. Підбурювання або свідоме сприяння таким 

злочинним діям також належить до піратства. Згідно цієї конвенції, піратами 

вважаються ті особи, які захоплюють судно в відкритому морі, тобто на відстані 

більш 22 кілометрів від берегу, всі інші вважаються злочинцями, виконуючими 

«озброєне пограбування судна» (armed robbery against ships). З юридичної точки 

зору ці поняття мало чим відрізняються, а саме тим, хто відповідає за дії 

злочинців.  Пірати не зважають на ці тонкощі юрисдикції та нападають як у 

відкритому морі, так і біля берегів держави [2].  

Основна частина. Протидія: Найвідомішими піратами сучасності стали 

Сомалійські. Сомалі є однією з найбідніших країн розташованою поруч з 

морськими торгівельними шляхами, котрі з’єднують інший світ з багатими 

країнами Перської затоки. Розвитку піратства в цьому регіоні допомогли деякі 

фактори, так як: відсутність центральної влади та поява нікому не 

підконтрольних регіонів, бідність, доступ до торгівельних шляхів, безробіття. 

Беручи статистику починаючи з 2008 року та до 2011, пірати скоїли приблизно 

785 нападів в районі Сомалі. Щоб протидіяти піратству в цьому регіоні, яке 

завдало великої шкоди судновласникам та в цілому світу, у 2008 році ООН 

прийняла резолюцію про необхідність спільної боротьби проти глобальної 

загрози, Аденську затоку признали «військовою зоною» та США сформувала 

групу (Combined Task Force 15), що включала в себе більш 60 військових 

кораблів, патрулюючих затоку. У той ж самий час ЕС почав справу проти 

піратів, ідея якої полягала в наданні робочих місць та рішення такої проблеми 

як безробіття. План справи полягав в наданні допомоги місцевим рибалкам, в 

результаті якого кількість рибалок значно збільшилася,  та бюджет Сомалі 

почав отримувати до 135 млн. доларів, на сьогодення рибалка складає до 2 % 

від ВВП держави. Регулярний контроль території затоки та старання суден 
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обходити береги Сомалі, надали певний результат, останній напад зафіксовано 

у 2018 році, згідно з статистикою ICC International Maritime Bureau [2]. 

Метою роботи є дослідження проблеми піратства, аналіз статистики 

найближчих років, розкриття певних регіонів та підведення підсумків. 

До ефективних заходів боротьби з піратством відносять: 

Виконання практичних положень керівництва НЕМ – «Найбільш 

ефективні заходи захисту від піратства». Розроблене провідними організаціями 

керівництво «Найефективніші методи захисту від піратства» у 2011 році стало 

основним довідником-настановою для багатьох судновласників, суднових 

операторів, капітанів та екіпажів суден, що проходять небезпечні райони 

плавання. Чинною нині версією керівництва є лише – НЕМ-4 [3]. 

Супровід торговельних суден, що прямують транзитом через Аденську 

затоку, військовими кораблями різних держав. Саме цей метод вважається 

найефективнішим. Але цей спосіб має два об'єктивних обмеження: 

неможливість здійснювати конвоювання всіх суден, що прямують 

транзитом через Аденську затоку: таких суден більше, ніж конвоїв; 

національні конвої обмежуються Аденською затокою, тоді як район 

високого ризику (піратонебезпечний район) набагато ширший за акваторію цієї 

затоки [3]. 

Використання приватного найманої озброєної охорони на судах, що 

прямують через район високого ризику [3]. 

Якщо проблема Сомалійських піратів більш-менш себе вичерпала, то 

район Гвінейської затоки прийнято вважати найнебезпечнішим. Саме в цьому 

районі за даними Міжнародного морського бюро у 2020 році відбулося більш 

всього нападів, а саме 195, на 30 більше, ніж у 2019. В більшості випадків 

пірати озброєнні вогнепальною зброєю. Статистика піратських нападів в 

Гвінейській затоці буде лише збільшуватись. Для вирішення проблеми цього 

району не вистачає військових зусиль, як в випадку з Сомалі, потрібні значні 

соціально-економічні зміни у позитивному напрямку на території держав, 

розташованих вздовж берегів затоки [4], [6]. 
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Друге місце посідає Сінгапурська протока. В цьому районі йде тенденція 

зросту піратства. За даними IFC (Центр обробки даних морської безпеки) у 2019 

році зафіксовано 15 випадків, 22 напади у 2020 році, а вже в 2021, за 10 місяців 

зафіксовано 26 випадків атак [6]. Зловмисники діють невеликими групами з 4-6 

чоловіків та нападають на судна, котрі рухаються з маленькою швидкістю, 

приблизно 12 км/ч. Озброєнні вогнегасною зброєю чи ножами. Центри обробки 

даних морської безпеки радить морякам бути уважними та обережними навіть 

вдень та доповідати про підозрілі активності місцевій владі [5]. 

Малаккська протока нещодавно вважалася одним з найнебезпечніших 

районів плавання, а саме узбережжя Індонезії. На період 2012-2015 року 

зафіксовано пік нападів. За 4 роки в цьому районі зафіксовано 395 нападів, 

найбільш у 2013 та 2015 (106, 108) [2]. Бороти піратство Малаккської протоки 

намагаються колективними зусиллями в рамках Згоди про регіональне 

співробітництво по боротьби з піратством та озброєним розбоєм, до прикладу 

віднести можна введені військові морські патрулі (Malacca Straits Sea Patrol), 

повітряно-морський патруль Eyes-in-the-Sky (Combined Maritime Air Patrols) та 

група обміну інформацією MSP Intelligence Exchange Group [2]. Завдяки цім 

групам і їх зусиллям, вдалось значно поліпшити ситуацію, так с 2016 року та по 

2020 простежується спад випадків нападів піратів біля узбережь Індонезії та на 

Малаккській протоці в цілому. У 2021 році число нападів залишилось тим ж 

самим, що у 2020 [6]. 

Загальна картина у світі на 2021 рік спостерігається найменше число 

випадків атак піратів за 27 років, а саме за 6 місяців лише 68 нападів, коли у 

2020 році за такий же час було скоєно 98 випадків [7], [2]. 

Не дивлячись на всі поліпшення, сподіватися, що піратство зникне як 

явище, поки що не доводиться. При збільшенні обсягів міжнародної та 

регіональної морської торгівлі з'являтимуться нові охочі силою та йдучи на 

злочин отримати частину від її прибутків. І хоча статистика свідчить, що 

протягом останніх п'яти років загальна кількість піратських нападів 
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зменшується, сама загроза піратства у світі не зникає, а навпаки - еволюціонує. 

Наприклад, все частіше фіксуються напади піратів у дельтах великих річок, 

таких як Амазонка у Бразилії, Тигр в Іраку чи Нігер у Нігерії. Ще одною з 

причин є економічний розрахунок самих судновласників. Вартість операцій 

проти піратів у Сомалі за рік становить 2 млрд доларів, склавши всі регіони 

орудування піратів виходить завелика сума для економіки. Також додаємо до 

цього від 2,5 до 3 млрд вартості заміни маршрутів суден з метою обходу 

небезпечних районів, це подовжує дистанцію та час очікування клієнтів. Від 

300 млн. до 2,5 млрд. доларів на рік коштуватимуть заходи посилення безпеки 

на самих суднах( озброєні охоронці, страхові внески за ризиковані подорожі). 

Внаслідок, власникам буде легше заплатити піратам за проходження через 

небезпечну зону, ніж боротьба з ними самими [2]. 

Висновок: Піратство з давнини було великою проблемою для всього 

світового суспільства. Одними з найпопулярніших є сомалійські пірати, які на 

момент 2021 року були знешкоджені, завдяки військово-морському патрулю та 

надання рибакам переваг, що створило додаткові робочі місця та принесло в 

бюджет держави певний капітал. На сьогодення найнебезпечнішим районом 

вважається район Гвінейської затоки, озброєнні напади в більшості випадків. 

На другому місті Сінгапурська затока, спостерігається зростання випадків 

нападів піратів. Напади здійснюються маленькими групами на судна з 

маленькою швидкістю. Статистика піратських атак у Малаккській протоці 

залишається стабільною. Вдалося значно поліпшити ситуацію з 2016 року, 

завдяки окремим групам та їх зусиллям. В загалом у 2021 році спостерігається 

найліпша статистика за 27 років. Але не дивлячись на всі поліпшення, 

сподівання, що піратство можна знищити повністю залишається утопічним, так 

як це є не економічно, через велику вартість операцій проти піратів, великі 

трати через заміну маршрутів, та такі ж витратні заходи посилення безпеки на 

суднах. Сама загроза піратства не зникає, а еволюціонує. Легше платити 

піратам за безпечний прохід певної території, ніж оплатити всі заходи безпеки. 



XII Міжнародна науково-практична конференція  

Сучасні підходи до високоефективного використання засобів транспорту  

СЕКЦІЯ № 1. Дослідження технологічних процесів, технічних та ергатичних систем 

транспорту 

154 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 

1. Подколзін, П. Ю. Проблеми забезпечення безпеки мореплавання та 

протидії піратству / П. Ю. Подколзін. – Текст: безпосередній // Актуальні 

проблеми права: матеріали III Міжнар. наук. конф. (г. Москва, ноябрь 2014 г.). 

– Москва: Буки-Веди, 2014. – С. 146-150. – веб-сайт URL: 

https://moluch.ru/conf/law/archive/139/6596/ (дата звернення 21.11.2021). 

2. Олександр Кореньков. Сучасні нащадки капітана Флінта / Хто такі 

пірати та звідки вони беруться / Міжнародний центр дослідження проблем 

безпеки / Офіційний сайт: zn.ua веб-сайт URL: https://zn.ua/international/ 

sovremennye-potomki-kapitana-flinta.html (дата звернення 21.11.2021). 

3. Віктор Кузнєцов Захист від морського піратства: підсумки останніх 

років / веб-сайт URL: http://www.morvesti.ru/themes/1697/53366/ (дата звернення 

21.11.2021). 

4. UA. NEWS Названо найнебезпечніші місця планети через піратство 

веб-сайт URL: https://ua.news/ru/nazvany-samye-opasnye-mesta-planety-yz-za-

pyratstva/ (дата звернення 21.11.2021). 

5. USM. У Сінгапурській протоці почастішали піратські атаки. веб-сайт 

URL: https://usm.media/v-singapurskom-prolive-uchastilis-piratskie-ataki/ (дата 

звернення 21.11.2021). 

6. SPUTNIK.  Піратські затоки: названо найнебезпечніші для кораблів 

райони веб-сайт. URL: https://sputnik.by/20210113/Piratskie-zalivy-nazvany-sam 

ye-opasnye-dlya-korabley-rayony-1046621909.html (дата звернення 21.11.2021). 

7. USM. У світі знижується кількість піратських атак. веб-сайт URL: 

https://usm.media/v-mire-snizhaetsya-kolichestvo-piratskih-atak/ (дата звернення 

21.11.2021). 

Науковий керівник: старший викладач кафедри навігації і управління судном 

МІТІН Ю. О. 

 

https://moluch.ru/conf/law/archive/139/6596/
https://zn.ua/international/%20sovremennye-potomki-kapitana-flinta.html
https://zn.ua/international/%20sovremennye-potomki-kapitana-flinta.html
http://www.morvesti.ru/themes/1697/53366/
https://ua.news/ru/nazvany-samye-opasnye-mesta-planety-yz-za-pyratstva/
https://ua.news/ru/nazvany-samye-opasnye-mesta-planety-yz-za-pyratstva/
https://usm.media/v-singapurskom-prolive-uchastilis-piratskie-ataki/
https://sputnik.by/20210113/Piratskie-zalivy-nazvany-sam%20ye-opasnye-dlya-korabley-rayony-1046621909.html
https://sputnik.by/20210113/Piratskie-zalivy-nazvany-sam%20ye-opasnye-dlya-korabley-rayony-1046621909.html
https://usm.media/v-mire-snizhaetsya-kolichestvo-piratskih-atak/


XII Міжнародна науково-практична конференція  

Сучасні підходи до високоефективного використання засобів транспорту  

СЕКЦІЯ № 1. Дослідження технологічних процесів, технічних та ергатичних систем 

транспорту 

155 

АКТУАЛЬНІСТЬ НАВЧАННЮ РОБОТИ НА ПАПЕРОВИХ КАРТАХ В 

СУЧАСНОМУ СУДНОВОДІННІ 

Радова В. Ю., курсанта 1 курсу 

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія» 

Під час ручного прокладання вахтовий помічник веде графічне числення, 

знімаючи дані з ГК, лага, враховує вітровий дрейф і протягом, виробляє 

обсервації, будує лінії положення або за координатами завдає місце судна на 

карту. На ці операції потрібен час. В результаті, при ручному прокладанні місце 

на карті виходить із запізненням, тобто штурман завжди «ззаду судна». У 

відкритому морі часом, витраченим на визначення місця і нанесення його на 

карту, можна знехтувати. Поблизу берегів і небезпек відсутність запізнення в 

відображенні місця на карті стає життєво важливим, особливо при приладового 

проведення суден. 

Морська карта є графічним відображенням властивостей і форми 

узбережжя, глибин, у широкому розумінні і структури морського дна, 

розташування навігаційних небезпек, припливів і відпливів, навігаційних 

застережень, створених людиною, а також характеристик магнетизму Землі. 

Морська карта є робочим документом, який використовується мореплавцями як 

«дорожня карта» і як робочий журнал, і є життєво необхідною для безпеки 

мореплавання. У поєднанні з додатковими засобами навігаційного забезпечення 

мореплавання вона використовується для прокладки маршрутів і проводки 

суден найкоротшими і найбільш вигідними економічно безпечними шляхами. 

На паперових картах відображається вся важлива інформація разом з відповідною 

символікою, описової картографічної інформацією, текстами і символами. 

З часом змінюється принцип навчання майбутніх спеціалістів, тому 

класичні способи навчання відходять на другий план. Порівнюючи з минулим 

століттям, метод навчання майбутніх судноводіїв також зазнав певних змін, 

зважаючи на нововведення, які відбуваються на сучасному флоті. На суднах 
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з’являється все більше і більше передових технологій, які працюють набагато 

точніше та швидше, ніж людина, а також виключають шанс виникнення аварії 

через людський фактор. 

Найбільш досконалим сучасним засобом електронної навігації є система 

ЕКДІС (ECDIS – Electronic Chart Display and Information System), використання 

якої є обов'язковим, згідно до вимог Міжнародної морської організації (IMO). 

ЕКДІС, крім власне електронних навігаційних карт (ЕНК / ENC), 

відображає інформацію про місцезнаходження судна, яке визначається за 

даними глобальних супутникових навігаційних систем – ГНСС (ГЛОНАСС / 

GPS / Galileo), а також безліч інших навігаційних параметрів і даних. Крім 

цього, система дозволяє прокладати маршрут і контролювати відхилення від 

нього, здійснювати обчислення безпечних курсів, а також забезпечує 

управління авторульовим, ведення суднового журналу та багато іншого. 

Зручність і висока функціональність – запорука їх активного розвитку і 

впровадження на суднах. Основна перевага систем полягає в забезпеченні 

істотного зниження аварійності та підвищення ефективності морських 

перевезень за рахунок значної автоматизації процесу судноводіння. Але не слід 

виключати шанс, що навіть така високоточна система може мати певні 

недоліки, бо так чи інакше, управління цим приладом здійснює людина, тому 

виключити людський фактор на 100% неможливо. 

В ході конференції 2016 SAFETY4SEA Conference & Awards була 

представлена презентація, в якій були проаналізовані ризики від застосування 

електронних картографічних систем та неправильного використання ECDIS. 

Інцидент №1. 

Судно, оснащене ЕCDIS, було побудовано відповідно до вимог IMO і 

держави прапора для танкерів. План проходження з Роттердама в Бріндізі 

(Італія) був підготовлений за допомогою функції планування ЕCDIS третім 

помічником. Лінія курсу була направлена прямо через Varne Bank і включала в 

себе прохід через Дуврську протоку - вузька область з високою інтенсивністю 
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руху і безліччю навігаційних небезпек. Капітану судна не вдалося переглянути і 

затвердити цей план проходу до початку рейсу. На судні основним засобом 

навігації була електронно-картографічна система ЕCDIS. Паперових карт на 

борту не було. Палубні офіцери пройшли загальний курс підготовки ЕCDIS і 

отримали відповідні сертифікати поряд зі спеціалізований курсом, але зробили 

дві суттєві помилки при плануванні маршруту: 

1 - При прокладанні лінії курсу над Varne Bank третій помічник 

використав занадто маленький масштаб карти (охоплюючи більшу площу), щоб 

розглянути глибину води і стан тимчасових буїв. Функція «автоматичне 

написання» в ECDIS, призначена для гарантії вибору правильної карти, була 

відключена. 

2 - Коли третій помічник застосував автоматичне виявлення небезпек або 

«перевірку маршруту», щоб визначити, чи є які-небудь навігаційні небезпеки на 

створеному ним плані, він уже не міг інтерпретувати кілька попереджень про 

небезпеки, в тому числі і Varne Bank. Судно сіло на мілину. Пізніше було 

встановлено, що жоден з офіцерів на борту не знав, як правильно 

використовувати цю функцію. 

Знання та вміння робити прокладку на паперових картах є важливою та 

необхідною навичкою для кожного судноводія. Під час рейсів може відбутись 

безліч непередбачуваних ситуацій, задля урегулювання яких морський офіцер 

повинен чітко та швидко зробити прокладку без використання електронних 

карт. Наприклад, під час переходу з порту до порту на судні може відбутися 

блекаут – втрата електропостачання на судні та в ходовій рубці. В такій 

ситуації неможливе використання електронних карт, тому штурман повинен 

прокласти курс, використовуючи лише свої вміння та навички, інакше судну 

доведеться лягти в дрейф та чекати усунення поломок в машинному відділені, а 

це несе за собою втрату часу та порушення графіку розвантаження та 

завантаження судна в порту. Ще одним сучасним та розповсюдженим явищем є 

кібер-атака, яка теж може несподівано вивести зі строю обладнання, а на 
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ремонт та відновлення даних може знадобитися невідома кількість часу. Також 

не слід виключати варіант, що обладнання може зламатися від терміну 

експлуатації чи від поломки, яку неможливо виправити власноруч, та яка 

потребує втручання кваліфікованих спеціалістів. 

На жаль, електроніка не може дати стовідсоткової гарантії якості роботи і 

судноводій завжди повинен бути готовим до непередбачуваних обставин, під 

час яких повинен якісно і професійно проявити навички, які отримав під час 

навчання та праці на флоті. Саме тому майбутні спеціалісти повинні якісно та 

поглиблено вивчати лоцію та навігацію не тільки на тренажерах, а й на 

звичайних паперових носіях, бо ці навички в певній ситуації можуть врятувати 

життя всьому екіпажу. Опираючись на вищевикладений матеріал, можна 

зробити висновок, що класичні методи прокладки маршруту досі залишаються 

актуальними, тому що  електроні системи не завжди можуть бути стовідсотково 

правильно використані, для їх повного опанування потрібен час. Тому вивчення 

прокладки маршруту на паперових картах в морських вищих навчальних 

закладах також залишається актуальним та важливим в навчанні майбутніх 

судноводіїв. 
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OPTICAL NAVIGATIONAL SYSTEMS – MAIN PRINCIPLES AND 

REALISATION IN MARITIME SECTOR 

Radova D., first year cadet 

Danube Institute of the National University “Odessa Maritime Academy” 

The paper presents the concept of coastal optical navigation systems. The task 

of the system is to provide information about the position of the object incoastal areas 

based on optical information. System intended for ships (underwater, waterborne). 

Beyond this concept presented the latest optical navigation systems for additional 

reality. The work also outlines various research methods horizon and land allocation. 

CCTV. Let's start with a video surveillance system. She consists of five main 

components: initial detector, processor images, classifier, tracker and analyzer 

behavior (when necessary). 

An initial detector detects the movement of a pixel or object based on a variety 

of classifiers. The resulting information is processed by an image processor to 

eliminate noise. Also in the respective regions, the percentages (RoI) are defined. The 

RoI in the frame evaluates the classifier to determine the presence of an object that is 

an object of interest (OOI). The role of the tracker is to find OOI in RoI. on each 

frame and determine its position. The OOI rate and speed are sent to the behavior 

analyzer. These components are part of every marine video surveillance system. 

Horizon detection in the marine area. Horizon detection is one of the most 

important tasks of marine video analysis, as its results affect the performance of the 

surveillance system. Horizon information is used in some approaches to object 

detection and to reduce the number of false positives when this object is detected. In 

addition, it is used to predict the distance from another object to the camera or to 

detect and track marine targets in infrared images. There are three main approaches to 

horizon detection: 

- projection method; 
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- regional; 

- hybrid. 

1.1. Projection method. Projection techniques use edge detectors such as the 

Canny detector to compute a map of the edges of an image. To make it easier to 

identify line features, the boundary map is projected onto another space. For such 

projections, it is often Hugh and Radon transforms are used. The simplicity of 

projective approaches makes them popular, but they are sensitive to preprocessing. 

Also, when the dominant line is not the horizon line, they often fail to identify the 

correct line. To estimate the horizon line, the Hough transform and the least squares 

method are used sequentially. This approach has proven to work reliably, but when 

the edges of the horizon are not could be detected due to blur caused by a problem 

with a moving camera, its performance deteriorated. To solve this problem, the 

authors suggested using sophisticated filtering techniques to overcome this problem. 

1.2 Regional methods. By evaluating RoI on an image containing a horizon 

line, we reduced the processing area of the original image, thereby reducing 

computational costs. In addition, the authors hierarchically used random consensus 

sampling (RANSAC). This approach has proven to be fast, but it also displays errors 

in noisy scenarios. Some regional methods are based on the fact that in the region of 

the horizon intensity variations are higher than in individual regions of the sky or sea. 

Such variations in intensity can be used to detect the horizon. The region with the 

greatest distance is chosen as the RoI for detecting the horizon, confirming that the 

average color of the region suddenly changes near the horizon. This method detects 

edges by applying a median filter (with three different scales) as an anti-aliasing 

filters of various sizes. 

1.3 Hybrid method. Fefilatiev et al. Used a hybrid approach to obtain a line 

estimate by the projection method and then applied statistical analysis. Areas below 

and above the appraisal line are considered potential sky and sea areas, after which 

their statistical distributions are calculated. Then the Bhattacharya distance between 

the two distributions was calculated: λ and ∑ represent the mean vector and the 
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covariance matrix of the distribution, and the estimate line with the maximum value 

is selected as the horizon. 

Also in the article by Prasad et al. (2016b) proposed the multiscale consistency 

of the Weighted Edge Radon Transform (MuSCoWERT). First, this method 

generates multi-scale images using a filter that preserves edges at different sizes. It 

Helps smooth out non-edge intensity variations due to dynamic sea and sky noise. 

Then, after analyzing the length of the edges, the author created a weighted edge 

map. A Radon transform is applied to each weighted edge map to approximate the 

parameter of the estimated line. Then, observing each calculated parameter of the 

line, the last line of the horizon is chosen by voting. 

Conclusion. Research in the field of marine video surveillance is increasing 

every year. The article discussed methods for detecting horizons based on 

projections, regions, hybrid networks, land-sky methods, land-water and gave an 

example of the latest navigation system. Simplicity is the main advantage of 

projection-based methods, but they often fail to determine the horizon line when the 

horizon is not. dominant line in the frame. On the other hand, regional techniques have 

proven to be reliable in detecting the horizon line with a short computation time, ideal 

for static onshore marine surveillance; however, its performance deteriorated when used 

on buoys as systems due to blur caused by problems with a moving camera. 

The hybrid method combines projection and / or regional methods with 

statistical analysis with excellent results. Usagestatistical analysis significantly 

increases the computation time, but this problem can be reduced by narrowing the 

search window. Exploration of the sea horizon using imagery and / or land extraction 

and comparison with images are efficient enough and not difficult to calculate. 

Each of these methods has its own problems, but progress does not stand still 

and every day we are getting closer to the great discoveries in the field of optical 

navigation systems in the maritime sector. 
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Перевезення вантажів – це завжди складний процес пов’язаний з багатьма 

факторами, що впливають як на стан транспортного засобу, так і на стан 

вантажу, особливо якщо він великоваговий чи негабаритний. 

Транспортування вантажів морськими шляхами додатково ускладнене 

мінливістю водного середовища, а саме: значним впливом погодних умов, що 

можуть коливатися від позитивних до несприятливих навіть упродовж одного 

рейсу. До того ж складні суднові системи та пристрої піддаються поломкам 

різного ступеню тяжкості. Це підсилюється потенційними помилками екіпажу в 

умовах рейсу та під негативним впливом несприятливих погодних умов. 

Отже, окрім потенційних ризиків для судна та його екіпажу, спричинених 

вразливістю судна до впливу навколишнього середовища, збоїв у роботі 

https://www.toms.com.hr/index.php/toms/articl%20e/view/329/283
https://www.toms.com.hr/index.php/toms/article/view/260/241
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суднових систем та людським фактором, існує також небезпека пошкодження, 

зміщення чи повної втрати палубного вантажу під час перевезень 

великовагового або негабаритного вантажу. Часто процес перевезення 

негабаритних чи великовагових вантажів є індивідуальним через його 

унікальність і не можливість застосування відпрацьованих технологій 

транспортування вантажів певного типу суден. Таким чином їх 

експлуатаційний стан таких суден, на відміну від використання для перевезення 

традиційних вантажів, характеризується більшою залежністю від стану 

вантажу. Під час перевезень даного типу в рази збільшується вірогідність 

негативного впливу на стан судна. 

При цьому можна виділити такі фактори, що мають найбільший вплив: 

Рівень компетентності та досвід екіпажу судна, компанії, що здійснює 

вантажні операції; 

Погодні умови під час транспортування та здійснення вантажних 

операцій; 

Морехідні якості судна відносно погодних умов під час перевезення; 

Кількість та якість кріпильного обладнання. 

Саме тому важливим завданням з забезпечення належного 

експлуатаційного стану судна в процесі транспортування негабаритних чи 

великовантажних вантажів є оцінка можливого негативного впливу сукупності 

факторів на стан судна.  

Крім того загроза експлуатаційному стану судна може бути прихованою 

наприклад, тиск надмірної ваги вантажу на палубу судна може призвести 

негативні наслідки у процесі транспортування або проявитися після 

вивантаження, або взагалі не проявитися. Враховуючи, що будь-який 

негативний фактор, який впливає на судно призводить до пошкодження, 

часткової або повної втрати вантажу. То будь-який негативний фактор, що 

впливатиме на негабаритний вантаж також матиме наслідки для судна. 
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Розглянемо негативні фактори та наслідки до яких вони можуть призвести: 

 

У такому разі ми можемо розглядати судно та вантаж на ньому як 

цілісний об’єкт, тому що лише підтримка відповідного рівня контролю за 

належним виконанням вантажних та транспортних операцій, врахування 

факторів впливу на остійність судна, нагляд за впливом зовнішніх факторів на 

палубний вантаж забезпечить задовільні умови експлуатації судна та якість 

доставленого вантажу. 
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В даний час на всіх суднах погружного типу SEMI–SUBMERSIBLE 

HEAVY–LIFT всередині баластних танків використовується стандартна за своїм 

конструктивним виконанням гідравлічна система подачі баластної води [3, 4]. 

Недосконалість її головних конструктивних елементів – всмоктувальних 

https://www.toms.com.hr/index.php/toms/article/view/389
https://www.toms.com.hr/index.php/toms/article/view/314
https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/%20view/2466
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клапанів і їх розташування всередині баластних танків в невеликому ступені 

зумовлює появу паразитних обсягів надлишкового повітря. Приклад вхідної 

частини всмоктувального клапана показаний на рисунку 1 [5]. Розташування 

клапанів по всій площині суднових баластних танків, як це показано чорними 

точками на схематичному рисунку 2, здійснюється за принципом одиничної 

розстановки клапана на дні кожного танка. Як видно на кресленні в 

геометричному розташуванні клапанів допущена одна конструктивна помилка. 

 

Рисунок 1 – Вхідна частина клапана подачі і відбору води 

Вона безпосередньо відображається результатами проведених досліджень 

і пов'язана зі здатністю повітря збиратися в паразитні обсяги і бути локально 

присутнім в кутових зонах танків. З цієї причини при подачі баластної води під 

рівень, тобто при заповненні баластного танка водою вище всмоктувального 

клапана в цілісному обсязі води з’являється точкове джерело дрібнодисперсних 

бульбашок повітря.  

 

Рисунок 2 – Компонування клапанів подачі води всередині центральних 

баластних танків судна 



XII Міжнародна науково-практична конференція  

Сучасні підходи до високоефективного використання засобів транспорту  

СЕКЦІЯ № 1. Дослідження технологічних процесів, технічних та ергатичних систем 

транспорту 

167 

Ці повітряні пухирці по мірі свого підйому вгору починають піддаватися 

взаємному об'єднанню в цілісний обсяг і змінюють всю структуру рухомого 

вгору потоку [2]. 

В ході свого руху до верхньої частини танку вони переходять від 

псевдоожиженого кластера до пухирчастих об’ємів або медузоподібних 

структур. У загальному вигляді, відповідно до цієї класифікації, вони все 

показані на схематичному рисунок 3. 

 

Рисунок 3 – Види структурованих газових елементів в рідині [7]. 1 – 

структурований шар; 2 – пухирцеві обсяги; 3 – медузоподібні структури; 4 – 

турбулентні структури; 5 – бульбашки, що швидко розчинюються; 6 – 

псевдорідкий кластер 

Згідно обробленої технічної документації різних суден погружного типу 

SEMI–SUBMERSIBLE HEAVY–LIFT було встановлено, що при використанні в їх 

роботі діаметри трубопроводів для баластних танків відрізняються в залежності 

від їх розташування і складають наступні значення: для подачі або відбору 

баластної води: носові та кормові танки – 300 або 400 мм, центральні танки – 

300 або 400 мм, дренажні танки 500 або 850 мм. 

На підставі розрахункового аналізу цих цифр було отримано висновок 

про  сильно завищену пропускну спроможність всіх трубопроводів на 30–40%. 

Такий завищений запас пропускної здатності гідравлічних ліній надає 
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можливість проведення конструктивних змін суднових технологічних схем 

подачі баластної води [5]. 

Для поліпшення операцій заповнення або відбору води з баластних танків 

відповідно до розробленої методики необхідно виконати наступні операції: 

1. Лінія введення баластної води в танк від суднового магістрального 

трубопроводу повинна розглядатися, як точка найвищого напору, тобто 

початок розподільного трубопроводу в окремо взятому баластному танку. 

2. Подачу води в баластний танк необхідно здійснювати за допомогою 

складного трубопроводу, який повинен розташовуватися на дні танка. Точки 

виходу для подачі води повинні розставлятися в центральній частині танка 

таким чином, щоб на кожні 15% його площі припадало не менше однієї точки 

введення. При цьому смуга, що відокремлює точки подачі води від стінок танка 

повинна становити не менше 10% і не більше ніж 30% від довжини стінки. 

Основний принцип компонування такого трубопроводу показаний на 

схематичному рисунку 4. 

3. Розрахунок складного роздаткового трубопроводу повинен 

проводитися за правилами розрахунку складної кільцевої мережі. 

В такому розрахунку в якості вихідних даних по напору і витраті на 

початку трубопроводу повинні використовуватися значення, які відповідають 

точці стандартного входу баластної води в танк (точка 4 на рис. 4). 

4. Робота насосів повинна визначатися поточними значеннями кутів 

крену і диференту судна, і хвилювання морської поверхні. Величина зміщення 

робочої точки при роботі трьох баластних насосів на мережу повинна 

відповідати діапазону зміни витрати як в більшу, так і в меншу сторону на 

величини від 10 до 20 %. 
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Рисунок 4 – Компонування трубопроводу роздачі баластної води: 1 – баластний 

танк; 2 – роздатковий трубопровід; 3 – точка подачі баластної води; 4 – 

стандартний вхід баластної води в танк 
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Автоматична ідентифікаційна система (АІС, AIS) була розроблена в 

першу чергу як інструмент для забезпечення безпеки на морі - запобігання 

зіткнень суден, використання службами руху суден (СРС, VTS) і як засіб 

прибережним державам для отримання інформації про судна, що діють поблизу 

їхніх берегів. Устаткування АІС на борту суден безперервно і автономно 

передає інформацію про судно, включаючи його ідентифікаційні дані, місце 

розташування, курс і швидкість, для підвищення безпеки. 

Однак це тільки допоміжний засіб для навігації і не повинно 

використовуватися для запобігання зіткнень. Розберемося чому, для цього 

розглянемо плюси і мінуси використання даної системи. 

AIS вносить значний вклад в безпеку мореплавання. Вся передана і 

отримана інформація підвищує ефективність навігації і може значно поліпшити 

ситуаційну обізнаність і процес прийняття рішень. 

Як помічник вахтового помічника капітана (OOW), відстеження та 

моніторинг цілей за допомогою AIS, а також визначення інформації про CPA 

(крапка найкоротшого зближення) і TCPA (час зближення на найкоротшу 

відстань), вносять великий внесок в безпеку навігації в цілому. 

Станції AIS постійно синхронізуються один з одним, щоб уникнути 

перекриття передач тимчасових інтервалів. 

Передані дані: 

1. Статична інформація (кожні 6 хвилин і за запитом): 

• Номер MMSI 

• Номер ІМО 
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• Ім'я та позивний 

• Довжина і ширина 

• Тип корабля 

• Розташування антени визначення місця розташування 

2. Динамічна інформація (залежить від швидкості і зміни курсу): 

• Положення судна із зазначенням точності 

• Позначка часу позиції (в UTC) 

• Курс щодо землі (COG) 

3. Інформація щодо рейсу (кожні 6 хв., при зміні даних або на вимогу): 

• Осадка корабля 

• Тип вантажу 

• Пункт призначення і розрахунковий час прибуття 

• План маршруту (шляхові точки) 

4. Короткі повідомлення про безпеку. 

Текстове повідомлення в довільному форматі, адресована одній або 

кільком пунктам призначення або всім станціям в цьому районі. 

Однак користувач не повинен покладатися виключно на інформацію з AIS 

для запобігання зіткнень. АІС є лише додатковим джерелом інформації для 

вахтового помічника капітана і тільки підтримує процес навігації судна. 

Обмеження AIS. 

Як і всі навігаційне та електронне обладнання, AIS має обмеження: 

1. Точність отриманої інформації AIS дорівнює точності інформації, що 

передається AIS. 

2. Позиція, отримана на дисплеї AIS, може не стосуватися системі 

координат WGS 84. 

3. Надмірна залежність від AIS може викликати самозаспокоєність з боку 

вахтового помічника капітана. 

4. Користувачі повинні знати, що помилкова інформація може бути 

передана АІС з іншого судна. 
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5. Не всі кораблі оснащені АІС. 

6. Вахтовий помічник капітана повинен знати, що AIS, якщо він 

встановлений, може бути відключений певним судном, тим самим 

спростовуючи будь-яку інформацію, яка могла бути отримана з такого судна. 

7. Для вахтового помічника капітана було б нерозсудливо припускати, що 

інформація, отримана від інших суден, може бути не зовсім точною і не такий, 

як на власному судні. 

Міжнародні правила запобігання зіткненню суден на морі 1972 

(«COLREGS») з поправками містять загальні правила, яких необхідно 

дотримуватися, щоб уникнути зіткнень в море, де хороше морське майстерність 

має доповнювати ці правила. Було встановлено значну кількість зіткнень, в 

яких було встановлено, що неправильне використання радіообладнання УКХ та 

інформації AIS є чинником, що сприяє їх виникненню. 

Використання AIS: потенційні ризики. 

Не всі судна оснащені АІС, особливо малі і рибальські судна. Інші 

плаваючі об'єкти, які можуть здаватися помітними на екрані радара, можуть не 

відображатися AIS. Проте, AIS іноді може виявитися великою підмогою, коли 

дозволяє виявляти і ідентифікувати цілі, які можуть перебувати в межах зони 

тіньового сектора радара. 

Вкрай важливо, щоб всі капітани і вахтові офіцери завжди мали на увазі 

наступне, коли AIS використовується в режимі судно-судно для запобігання 

зіткнень: 

- Використання AIS не скасовує відповідальності OOW за постійне 

дотримання правил запобігання зіткнень, особливо правила при визначенні 

наявності ризику зіткнення». 

- Доступність і відображення даних AIS не повинні мати пріоритет над 

даними, отриманими за допомогою систематичного радіолокаційного стеження 

за цілями (наприклад, ARPA). 
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- Дані про мету AIS будуть засновані тільки на курс і швидкість судна-цілі 

щодо землі, в той час як для відповідності COLREG такі дані повинні 

грунтуватися на курс і швидкість суден у воді. 

- Якість і надійність даних про місцезнаходження, отриманих від цілей, 

буде варіюватися в залежності від точності обладнання GNSS передавального 

судна. 

- Використання AIS на борту судна не призначене для надання будь-якого 

особливого впливу на склад вахти штурмана, який повинен визначатися 

відповідно до Конвенції STCW і COLREGS. 

- Положення AIS визначається приймачем GNSS мети, зазвичай GPS. Це 

може не точно збігатися з метою, виявленої радаром. 

- Отримані дані AIS є дані, що передаються іншим судном, і можуть 

містити потенційні помилки. 

- Недавня розробка AIS - це здатність надавати синтетичні цілі AIS і 

віртуальні навігаційні знаки, що дозволяють прибережним властям відображати 

символ AIS на дисплеї в будь-якому місці. Морякам слід враховувати, що ця 

здатність може привести до появи віртуальних цілей АІС. 

В безпечної навігації, АІС, приймає не останню роль. Вся отримана 

інформація від даного пристрою допомагає судноводій вчасно зреагувати на 

ситуацію. 

Підводячи підсумок, можна сказати, що AIS тільки підвищує безпеку 

навігації, допомагаючи вахтовому помічнику капітана, СРС або будь-якому 

іншому об'єкту. У будь-якому випадку не можна повністю покладатися на 

інформацію отриману від даного пристрою. Завжди слід використовувати радар 

і всі навігаційні прилади, щоб оцінити ситуацію і прийняти вірне рішення. 
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ВСЕСВІТНЯ СЛУЖБА НАВІГАЦІЙНИХ ПОПЕРЕДЖЕНЬ (ВСНП) 

Щука А. С., курсант 2 курсу 

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія» 

У цій статті описується розробка Всесвітньої служби навігаційних 

попереджень WWNWS (World Wide Navigational Warning Service), механізм 

покращення послуг, які були досягнуті на сьогодні. 

На початку 1970-х років як Міжнародна гідрографічна організація (IHO), 

міжурядова установа, яка займається покращенням навігаційних карт, так і 

Міжурядова морська консультативна організація (IMCO), агентство США, яка 

займається безпекою життя на морі, були стурбовані відсутність 

скоординованої у всьому світі радіослужби. Спільними зусиллями була 

створена Всесвітня служба навігаційного попередження WWNWS, яка повністю 

запрацювала 1 квітня 1980 р. 

WWNWS охоплює всі міжнародні маршрути судноплавства за допомогою 

системи передач NAVAREA. 

https://www.marineinsight.com/marine-navigation/%20automatic-identification-system-ais-integrating-and-identifying-marine-communicati%20on-channels/
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https://www.researchgate.net/publication/224634730_Use%20_of_the_Automatic_Identification_System_AIS_for_maritime_domain_awareness_MDA
https://www.researchgate.net/publication/224634730_Use%20_of_the_Automatic_Identification_System_AIS_for_maritime_domain_awareness_MDA
https://safety4sea.com/avoiding-collisions-at-sea-risks-arising-from-the-use-of-vhf-ais/
https://safety4sea.com/avoiding-collisions-at-sea-risks-arising-from-the-use-of-vhf-ais/


XII Міжнародна науково-практична конференція  

Сучасні підходи до високоефективного використання засобів транспорту  

СЕКЦІЯ № 1. Дослідження технологічних процесів, технічних та ергатичних систем 

транспорту 

175 

Всесвітня служба навігаційних попереджень (ВСНП) повинна 

забезпечувати передачу: 

 навігаційних попереджень; 

 метеорологічної інформації; 

 сигналів тривоги і необхідної інформації при пошуку і рятуванні. 

Цією службою передбачено поділ Світового океану на 21 географічних 

районів. 

За кожним районом закріплено координатор - країна, що здійснює збір, 

аналіз і передачу радіонавігаційної інформації по даному району у вигляді 

попереджень (Admiralty List of Radio Signals, Vol.3; ITU, List of Radio 

determination and Special Service Stations, List VI, Section 10, 11). Інформація 

передається не менше 2-х разів на добу англійською та національними мовами. 

Навігаційні попередження мають свою наскрізну нумерацію протягом 

всього календарного року, починаючи з номера 0001 на 00.00 годин 

Всесвітнього координованого часу (UTC) 01 січня. 

Для передачі інформації з безпеки використовуються наступні системи: 

NAVTEX – система для передачі прибережних попереджень; 

міжнародна служба мережі безпеки в супутниковій системі INMARSAT-С 

(SafetyNET). 

Існують ще два типи навігаційних попереджень: прибережні 

(Coastwarnings) і місцеві попередження. 

У прибережних попередженнях розповсюджується інформація, яка 

необхідна для безпечного мореплавання в межах певного регіону. Зазвичай 

прибережні попередження надають інформацію, достатню для безпеки 

мореплавання у бік моря від підхідного буя або лоцманської станції і не 

обмежуються інформацією по основним судноплавними шляхами. 

Для передачі прибережних попереджень використовується система 

NAVTEX, що забезпечує передачу і автоматичний прийом інформації за 

допомогою вузькосмуговий літеродрукувальні телеграфії без залучення 

суднових фахівців. Відповідно до Регламенту радіозв'язку основною частотою, 

на якій передається даний вид інформації англійською мовою, є частота 
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518 кГц (клас випромінювання F1В). Для передач NAVTEX на національних 

мовах виділена частота 490 кГц і додатково для тропічних районів – 4209,5 кГц. 

Відповідно до рішення Конференції країн-учасниць СОЛАС-74 

(Резолюція ІМО A.617 (15) від 19 листопада 1991 року) з 01 серпня 1993 року в 

усіх судах з валовим реєстрових водотоннажністю понад 300 тонн повинні бути 

встановлені автоматичні навігаційні приймачі служби NAVTEX. 

Місцеві попередження доповнюють прибережні попередження і 

передаються, як правило, в режимі телефонії на частотах УКХ діапазону на 

національній мові. Навігаційні попередження кожного виду мають свою 

наскрізну нумерацію протягом всього календарного року, починаючи з номера 

0001 на 00.00 годин Всесвітнього координованого часу (UTC) 01 січня. 

Крім системи NAVTEX для передачі інформації з безпеки 

використовується система КВ УБПЧ – система передачі інформації за 

допомогою вузькосмуговий літеродрукувальні телеграфії з перешкодостійким 

кодуванням в діапазоні коротких хвиль на частотах 4210, 6314, 8416,5, 12579, 

16806,5, 19680,5, 22376 і 26100,5 кГц. Дана система забезпечує режим 

автоматичного прийому, але допускає і ручне налаштування приймача для 

прийому передачі. 

Навігаційні попередження містять відомості про найбільш важливі зміни 

в навігаційній обстановці, що впливають на безпеку плавання. 

До основної інформації, відібраної для передачі в навігаційних 

попередженнях відноситься: 

- несправності вогнів, туманних сигналів і буїв, що забезпечують 

плавання по основним судноплавними шляхами; 

- наявність затонулих суден становлять небезпеку для плавання, на 

основних судноплавних шляхах або поблизу них, а також їх огородження; 

- установка нових важливих або суттєва зміна наявних засобів 

навігаційного обладнання, якщо така установка або зміна можуть 

дезорієнтувати мореплавців; 

- наявність громіздких буксирних караванів в районах інтенсивного 

судноплавства; 
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- райони, де здійснюються пошуково-рятувальні роботи (SAR) і заходи по 

боротьбі із забрудненням (для уникнення заходу в такі райони); 

Збір і поширення інформації через навігаційні попередження 

забезпечується Всесвітньою службою навігаційних попереджень (ВСНП) 

(WWNWS – World Wide Navigational Warning Service) на основі керівництва 

Міжнародної гідрографічної організацією (IHO – International Hydrographic 

Organization). 

- Попередження NAVAREA є навігаційні попередження дальнього радіусу 

дії на певний район і містять інформацію, яка необхідна мореплавцям для 

забезпечення безпечного плавання на океанських переходах. 

- Повідомлення, яке передається при лихо, серйозної затримки або 

зниклих без вести на прохання Центру контролю за збором донесень про 

переходах кораблів і з'єднань (MRCC); 

- SafetyNET – це Міжнародний сервіс, службовець для передачі 

інформації лиха, терміновості і безпеки на райони NAVAREA окремі райони 

Coastalarea через Міжнародну Мобільну Спутниковую Організацію (Inmarsat). 

Інформація передається безкоштовно та обов'язкова до приймання усіма судами 

всіх прапорів при плаванні в цих районах. 
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ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ МОРСЬКОГО ФЛОТУ ЗА 

ДОПОМОГОЮ ЗАВЧАСНОГО ПОПЕРЕДЖЕННЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ 

СИТУАЦІЙ ВІД ДІЇ ТРОПІЧНИХ ЦИКЛОНІВ 

Александрова Н. Г., кандидат географічних наук, доцент, доцент 

кафедри судноводіння, Кулініч В. В., старший викладач кафедри судноводіння, 

Кулініч В. Г., аспірант кафедри транспортних технологій та механічної 

інженерії 

Херсонська державна морська академія 

Серед методів доставки вантажів пріоритетне місце займає водний 

транспорт, через який здійснюється приблизно 80% світового вантажообороту 

[6]. Однією із сучасних існуючих проблем, пов’язаних із даними способами 

вантажоперевезень, є позапланові енергетичні затрати, які викликані 

характером погоди та станом моря. Відомо, що близько 30% суден зазнають 

шкоди від погодних умов [1]. При трансатлантичних переходах шанси зазнати 

збитків від погоди зростають за рахунок підвищених втрат палива та 

пошкодження суден і вантажу. Ступінь небажаних наслідків від небезпечних 

явищ залежить від інформованості екіпажу про можливі небезпечні явища під 

час морського переходу. 

Слід зазначити, що за останні десятиріччя відбуваються суттєві 

кліматичні зміни, через які, наприклад в Арктиці, збільшуються частота і 

інтенсивність проходження циклонів, що призводить до підвищення 

температури повітря [1]. Через негативний антропогенний вплив в різних 

районах Світового океану відбуваються спрощення структури спільнот 

гідробіонтів, зміни біологічного та хімічного режимів води внаслідок їх 

евтрофікації та ін. [3]. В результаті більша частина морських держав розробила 

плани управління морським природокористуванням на основі екосистемного 



XII Міжнародна науково-практична конференція  

Сучасні підходи до високоефективного використання засобів транспорту  

СЕКЦІЯ № 2. Пошук шляхів підвищення енергоефективності та раціонального 

природокористування морегосподарського комплексу 

180 

підходу. Це зумовлено тим, що пошкодження або загибель суден несуть 

негативний вплив на навколишнє морське середовище. 

Одним із відомих розроблених способів уникання тропічних циклонів 

морськими суднами є використання системи прогнозування їх утворення та 

руху – COAMPS-TC (Coupled Ocean/Atmosphere Mesoscale Prediction System for 

Tropical Cyclones) [5]. 

Найбільш катастрофічними явищами в природі є тропічні циклони, що 

набувають сили урагану. Але сучасні технології нездатні передбачити силу, яку 

зможуть досягти тропічні циклони на стадії утворення. В статті [2] зроблена 

спроба прогнозування виникнення ураганів на основі багаторічних 

спостережень за місцеположенням утворення тропічних депресій, які згодом 

досягли ураганної сили. Був виділений район з початковими координатами 

тропічних циклонів, які згодом набудуть статусу ураганів. Цей район названо 

«трикутником ураганів», за допомогою якого можна швидше оцінити та 

попередити небезпечні явища для морських суден, що проходять повз цю ділянку. 

 

 Рисунок 1 – Рекомендовані шляхи суден через Атлантичний океан згідно 

Admiralty Ocean Passages For The World [4] 

Рекомендовані шляхи суден, що проходять через «Трикутник ураганів» 

наглядно видно на рисунку 1. 
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Морським суднам необхідно вкрай обережно перетинати (або огинати) 

цю зону в літньо-осінній період. 

Невід’ємною складовою у процесі навчання сучасних навігаторів є 

здобування необхідних знань та навиків для ідентифікації та розходження з 

тропічним циклоном залежно від локації судна відносно траєкторії руху 

природного явища. Але успішність подальшого розходження суттєво залежить 

від потужності двигуна та максимальної швидкості судна, а також стану його 

обладнання. В деяких судноплавних компаніях ведеться додатковий контроль 

погодних явищ з метою завчасного попередження судна, але це залежить від 

степені розвитку та фінансування компанії. Отже, проблема оптимізації шляхів 

підвищення енергоефективності та раціонального природокористування 

морегосподарського комплексу залишається гострою на сьогодні. 

Відповідно, доцільним є проведення аналізу існуючих засобів вирішення 

проблеми з метою її подальшої оптимізації. Спираючись на проведений аналіз, 

запропоновано наступне: 

1. Впровадження у компанії судновласників спеціалістів, які мають 

постійно відстежувати рух тропічних циклонів, які несуть потенційну загрозу 

для судна на момент переходу. Це зумовлено тим, що водночас із науково-

технічним прогресом відбувається суттєве збільшення навантаження на 

судноводіїв, особливо на капітанів. Тому дана рекомендація є цілком 

обґрунтованою з точки зору мінімізації людського фактору. 

2. Постійне постачання необхідної інформації на засоби морського 

транспорту через усі доступні комунікації у доступній та наглядній формі. Це 

зумовлено можливістю похибок у існуючого обладнання, що зазвичай 

призводить до інформації, отриманої не повністю, а також можливої похибки у 

локальній оцінці ситуації навігатором. 

3. Оптимальне використання рекомендованих морських шляхів 

Адміралтейської публікації (Recommended routes) з поправкою на маршрути 
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тропічних циклонів, а саме контрольований процес вибору швидкості судна для 

мінімізації пошкоджень устаткування та вантажу від погодних явищ. 
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ВИКОРИСТАННЯ НА СУДНАХ СКРУБЕРІВ: «ЗА» ЧИ «ПРОТИ» 

Биковець Н.П., кандидат технічних наук, доцент, завідувачка кафедри 

загальнонаукових дисциплін, Марков А.Д., курсант 

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія» 

Роль океану є важливим чинником стабілізації клімату та підтримки 

життя. Це є ресурс, який необхідно захищати та підтримувати. Проте різні 

оцінки стану Світового океану показують, що біологічні ресурси прибережних 

морських районів продовжують деградувати [1], а з урахуванням очікуваного 

збільшення населення землі до 2050 року до 9,7 мільярдів чоловік [2], 

негативна дія на морське середовище значно зросте.  

Суднова галузь продовжує залишатися основою глобальної міжнародної 

торгівлі та забезпечує біля 80% світового торгового обігу. Водночас, індустрія 

морських перевезень є одним з найбільших джерел забруднення довкілля та 

викидів двооксиду вуглецю на планеті, причому морські судна витрачають до 

4,4 млн. барелів нафти на день, що складає 10 % від споживання нафти в 

усьому транспортному секторі [3]. 

Сучасна нормативно-правова база щодо екологічно стійкого 

судноплавства ґрунтується на Паризькій угоді у рамках Рамкової конвенції 

ООН зі зміни клімату, Сендайській рамковій програмі по зниженню ризиків на 

випадок стихійних лих [4] та Міжнародній стратегії в області стійкого розвитку 

на період до 2030 року. Починаючи з 1 січня 2020 року почали діяти норми 

Міжнародної морської організації (IMO), спрямовані на зменшення шкідливих 

викидів з суден за рахунок скорочення вмісту сірки в судновому паливі до 0,5% 

[5, 6]. У сукупності наведені документи забезпечують основу для стійкого, 

низьковуглецевого використання торгового флоту в умовах клімату, що 

змінюється [7].  
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До 2023 року ІМО повинна встановити новий цільовий показник по 

скороченню викидів. Якщо до зазначеного терміну нові нормативи не будуть 

прийняті, слід чекати прийняття регіональних норм. На регіональному рівні 

найбільш активними у застосуванні нових стандартів є європейські країни. 

Комітет Європарламенту із захисту довкілля проголосував за включення 

судноплавства в європейську схему торгівлі квотами на викиди (The European 

Union Emissions Trading System – EU ETS) з 2023 року та створення Фонду по 

охороні морського клімату через «відсутність прогресу на міжнародному 

рівні». Заходи ЄС і окремих його країн по боротьбі зі зміною клімату 

спрямовані зараз для реалізації Паризького кліматичного договору. 

Європейський союз також оголосив про те, що морський транспорт буде 

включений в систему торгівлі викидами Європейського союзу починаючи з 

2023 року [8]. 

Враховуючи скорочений час, судновласники постали перед вибором: 

- переводити судна на дороге низькосірчисте паливо; 

- використовувати скраплений природний газ, але для цього необхідно 

переобладнувати рухові установки; 

- продовжувати використовувати високосірчисте паливо, але очищувати 

вихлопні гази суден. 

Більшість судновласників схилилась до останнього варіанту, який 

виявився на їх думку найбільш рентабельним. У результаті на суднах для 

очищення вихлопних газів застосовують спеціальні пристрої – блоки для 

видалення SO2 з потоку вихлопного газу за допомогою робочої води – 

скрубери. 

Найбільш широке використання для нейтралізації вихлопних газів 

отримали мокрі насадні (пінні, барботажні) і безнасадкові скрубери (зрошувані 

циклони) [9]. Принцип дії цих апаратів ґрунтується на інтенсивному дробленні 

зрошувальної рідини запиленим газовим потоком, який рухається з великою 

швидкістю (від 60 до 150 м/с). За деякими даними нині скрубери встановлені на 
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більш ніж 1 % (за іншими – біля 6 %) від загальної кількості суден, та на думку 

галузевих аналітиків у найближчі роки їх число навряд чи перевищить 10-20 % 

[8]. Незважаючи на усі «за» та «проти» інтерес до скруберів продовжує 

зростати. Це, в свою чергу, призвело до обговорення в ІМО екологічних загроз, 

пов’язаних з викидами відпрацьованої скруберами води. В результаті – 

заборону на скрубери в ІМО лобіюють так звані «зелені» організації: Friends of 

the Earth International, World Wildlife Fund та Pacific Environment [10]. Так, за 

даними на кінець 2018 року, використання скруберів відкритого типу було 

заборонено в портах Бельгії, Латвії та Литви, внутрішніх водах Німеччини, 

портах Каліфорнії та Коннектикуту (США), в порту Абу Дабі, Сінгапурі. 

Використання так званих «більше екологічних» скруберів закритого (чи 

гібридного) типу потребує переобладнання судна та встановлення додаткової 

цистерни для збору продуктів очищення, що, у свою чергу, приведе до 

виникнення проблеми з їх подальшою утилізацією. Крім того, необхідно 

врахувати, що встановлення на суднах устаткування з каталітичного очищення 

палива, може негативно позначитися на морехідних якостях і, зокрема, на 

остійності, а це, у свою чергу, може вплинути на підтримку класу судна та його 

вантажні характеристики. Через габаритні розміри встановлення скруберів на 

судна водотоннажністю менше 8 тис. т. не лише економічно, а й 

технічно недоцільне. 

Оскільки судноплавна галузь продовжує сперечатися про кращі способи 

дотримання вимог ІМО 2020 року по зниженню вмісту сірки в паливі, 

незалежна консалтингова компанія з екологічних досліджень CE Delft 

опублікувала нове дослідження, в якому був зроблений висновок про те, що 

використання скруберів приводить до трохи менших викидів CO2 в порівнянні з 

використанням палива з дуже низький вмістом сірки на ряді суден [11]. Згідно 

Delft, мета дослідження полягала в тому, щоб порівняти викиди CO2 при 

використанні двох способів дотримання вимог за вмістом сірки в паливі: 1) з 

використанням скрубера, у поєднанні з паливом з високим вмістом сірки; 2) з 
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використанням палива з низьким вмістом сірки. Попередні дослідження 

показали невизначені результати відносно дії на довкілля від використання 

скруберів, особливо з точки зору того, яка дія на довкілля має значення, 

наскільки велика ця дія, і як її необхідно оцінювати. При проведенні повного 

комплексного порівняння враховувалися усі викиди парникових газів впродовж 

життєвого циклу обох варіантів відповідності. Отримані результати не дали 

однозначної переваги, тому що обидва варіанти призводять до збільшення 

викидів CO2. Скрубер вимагає енергії, яка виробляється двигунами, що 

працюють на мазуті, що, в свою чергу, призводить до викиду СО2. Крім того, 

необхідно також врахувати викиди, пов’язані з виробництвом скруберів, та 

викиди з морської води. Тому, проведений аналіз показав, що використання 

скруберів приводить до збільшення викидів CO2 від 1,5 до 3 відсотків для ряду 

типових суден. 

Таким чином, можна зазначити, що перспективи використання на суднах 

устаткування з каталітичного очищення палива досить уявні та потребують 

значного аналізу та дослідження. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМИ ОБРОБКИ БАЛАСТНИХ 

ВОД PUREBALLAST ДЛЯ ІСНУЮЧИХ СУДЕН 

Залож В. І., кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри інженерних 

дисциплін 

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія» 

Вимоги Міжнародної конвенції 2004 року про контроль суднових 

баластних вод й осадів та управління ними (BWMC) [1, 2] набули чинності 8 

вересня 2017 року та передбачають оснащення суднами системами для 

очищення баластної води шляхом видалення, знешкодження або запобігання 

надходженню чи скиданню морських організмів та патогенів у баластових 

водах й осадах. Баластна вода використовується суднами для забезпечення 

остійності судна та його структурної цілісності. В ній можуть бути тисячі 

водних мікробів, водоростей та мікроорганізми, які потім переносяться через 

світові океани та потрапляють до екосистем, для яких вони є чужорідними. Усі 

судна повинні мати журнал баластових вод та міжнародно визнаний сертифікат 

на установку управління водяним баластом, а також схвалення типового зразка 

відповідними організаціями. 

Стандарт заміни баластних вод D-1: вимагає від суден заміну баластової 

води у відкритому морі, подалі від прибережних вод. 

Стандарт технічних характеристик баластних вод D-2: це показник 

ефективності, який визначає максимальну кількість життєздатних організмів, 

яка може перебувати в воді, що зливається, включаючи певні індикаторні 

мікроби, шкідливі для здоров'я людини. 

Судна, які будуються, повинні відповідати стандарту D-2, в той час як 

судна, які вже експлуатуються, повинні відповідати стандарту D-1. Залученими 

організаціями було погоджено графік впровадження стандарту D-2, заснований 
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на даті проведення повторного огляду на підтвердження Міжнародного 

свідоцтва про запобігання забруднення нафтою (IOPPC), який має проводитися 

не рідше ніж один раз на п'ять років. 

Переглянуті вимоги G8, які називають також BWMS Code (Міжнародний 

кодекс з типового схвалення систем обробки баластових вод) [3], більш 

жорсткі. Основним наміром було зробити так, щоб витрати на систему обробки 

баластових вод дійсно забезпечили виконання вимог нормативів щодо чистоти 

води, що скидається, а не звелися лише до додавання нового обладнання. 

Вимоги спочатку були визначені у 2005 році, а потім – у 2016 році – зазнали 

суттєвого перегляду. Ці зміни набули чинності з 28 жовтня 2020 року. Вимоги 

IMO G8 визначають порядок випробувань для отримання сертифіката типового 

схвалення систем обробки баластових вод відповідно до встановлених 

нормативів IMO. 

У підсумку, всі судна повинні відповідати стандарту D-2. Для більшості 

суден це означає встановлення спеціального бортового обладнання. 

Одним із прикладів реалізації системи очищення є компанія Альфа 

Лаваль, яка представляє комплексне рішення щодо знезараження води у системі 

Pure Ballast 3 Ex (див. рис. 1). Це система, яка працює за технологією 

знезараження баластових вод, сертифікована відповідно до оновлених вимог G8 

та має типове схвалення Міжнародної морської організації (IMO) і Берегової 

охорони США (USCG) [4]. Система працює по знезараженню будь-якої води – 

прісної, морської або змішаного типу.  

При баластуванні вода спочатку проходить через фільтр, який видаляє 

організми і частинки більше за 50 мкм, потім потрапляє в реактор, де 

обробляється ультрафіолетовим (УФ) випромінюванням, див. рис. 2. Вода 

проходить через блоки Wallenius AOT, які знезаражують її до встановлених 

меж, після чого вона потрапляє в баластові цистерни. УФ лампи живить шафа 

розпалювання ламп (за допомогою джерел живлення ламп). Потік 

контролюється витратоміром та регулюється керуючим клапаном. Для повної 
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обробки води потрібна робота системи як під час баластування, так і під час 

дебаластування. Після завершення баластування УФ реактор та AOT-блоки 

промиваються за допомогою автоматичного циклу безрозбірного миття CIP 

(cleaning in place). 

 

Рисунок 1 – Система знезараження баластових вод PureBallast 3.0 [6] 

Процес дебаластування в основному ідентичний процесу баластування. 

Однак при дебаластируванні вода обходить фільтр, так як вода, що 

відкачується, вже профільтрована. Вода, яка відкачується з баластових цистерн, 

знову проходить через блоки Wallenius AOT для виключення будь-якого 

повторного зростання мікроорганізмів, який міг би статися під час рейсу. 

Знезаражена до певних меж вода вже потім скидається за борт. 
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а)  б)  в)  

Рисунок 2 –  Система PureBallast: а) в зборі; б) УФ реактор з блоками 

Wallenius AOT; в) фільтр 50 мкм [6] 

Висновок. Системи управління судновими баластними водами мають 

бути схвалені національними органами влади відповідно до регламенту, який 

розроблений IMO. Системи очищення повинні пройти випробування на 

берегових об'єктах та на борту суден для підтвердження відповідності 

стандарту ефективності. Наприклад, вони можуть включати технології з 

використанням фільтрації, УФ-випромінювання або електрохлорування. 

Системи, які використовують активні речовини для очищення баластної води, 

повинні пройти сувору процедуру затвердження та бути перевірені IMO. На 

теперішній час понад 60 систем очищення баластових вод вже отримали 

офіційне затвердження типового зразка. 
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МОЖЛИВІ ПЕРСПЕКТИВИ АКУМУЛЯЦІЇ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ЗА 

РАХУНОК ВІДПРАЦЬОВАНОГО ТЕПЛА ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

СУДНА 

Кiрсанова В. В., кандидат біологічних наук, доцент кафедри ЗНД, 

Ізотов С. Ю., курсант 2 курсу 

Дунайський інститут Національного университету «Одеська морська академія» 

Підвищення середньої температури кліматичної системи Землі є 

глобальною екологічною проблемою, яка впливає на клімат планети. 

Встановлено, що в результаті антропогенного впливу в атмосфері накопичені 

парникові гази, які є основною причиною виникнення кліматичних аномалій. 

Діоксид карбону становить 72% від загальної кількості парникових газів та 

масштаби глобального потепління залежать, насамперед від його концентрації в 

атмосфері [1-2]. 

https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/KnowledgeCentre/IndexofIMOResolutions/MEPCDocuments/MEPC.279(70).pdf
https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/KnowledgeCentre/IndexofIMOResolutions/MEPCDocuments/MEPC.279(70).pdf
https://www.alfalaval.ru/
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З метою скорочення використання викопного палива ведуться 

дослідження, спрямовані на збільшення енергоефективності технологічних 

процесів. Технологія прямого перетворення відпрацьованого тепла в електрику, 

запропонована в 1821 Томасом Йоганном Зеебеком [3] є актуальною. 

Термоелектричні матеріали, які здійснюють процес перетворення енергії, 

останнім часом стали предметом інтенсивних досліджень. 

Об'єктом наших досліджень є термоелектричні матеріали, які можуть 

здійснити перетворення відпрацьованої енергії на електрику. 

Мета наших досліджень: аналізувати можливі перспективи акумуляції 

електроенергії за рахунок відпрацьованого тепла за допомогою 

термоелектричних матеріалів під час експлуатації судна. 

Термоелектричні матеріали, що характеризуються високою 

електропровідністю та низькою теплопровідністю та генерують електроенергію 

за рахунок різниці температур. Низька теплопровідність обумовлює 

нерівномірне обігрів. Потік носіїв заряду між гарячими та холодними 

областями, у свою чергу, створює різницю потенціалів. Що дозволяє 

генерувати велику напругу за умов температурного градієнта. 

Можливість генерації електрики за рахунок температурного градієнта, 

утвореного між двома різнорідними провідниками, вперше виявив у 1821 році 

німецький фізик Томас Йоганн Зеєбек. Термоелектричний ефект Зеєбека 

дозволяє сконструювати термоелектрогенератори, здатні перетворити теплову 

енергію на електрику. 

Зворотний ефект, при якому проходження електричного струму через 

з'єднання двох різнорідних провідників може, залежно від напрямку струму, 

змусити його діяти як нагрівач або охолоджувач був відкритий у 1934 Жан 

Шарль Атаназ Пельтьє. 

Ці відкриття дев'ятнадцятого століття знайшли практичне застосування та 

дозволили сконструювати термоелектричний генератор. Ці твердотілі пристрої 

перетворюють потік тепла (температурних відмінностей) безпосередньо через 
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явище, яке називається ефектом Зеебека. Термоелектричні генератори 

працюють як теплові двигуни, але менш громіздкі і не мають частин, що 

рухаються. Однак ТЕГ зазвичай дорожчі і менш ефективні і складаються з 

термоелектричних матеріалів, які повинні мати високу електропровідність і 

низьку теплопровідність. 

Протягом багатьох років, як термоелектричні матеріали використовували 

телурид вісмуту (Bi2Te3), телурид свинцю (PbTe) і кремній-германій (SiGe) [3] . 

Хімічні еліменти теллур, вісмут та германій є рідкісноземельними та коштують 

дорого. Свинець відноситься до групи важких металів, які акумулюються в 

живих організмах і становлять небезпеку для біосфери. 

В умовах глобального потепління виробництво термоелектрики, що 

перетворює тепло на електрику, становить інтерес як джерело енергії з нульовим 

карбоном. Останні десятиліття ведуться інтенсивні дослідження та пошук нових 

недорогих та екологічно чистих термоелектричних матеріалів. Матеріали на 

основі силіцидів металів менш токсичні, мають низьку вартість виробництва та 

високу хімічну стабільність. Зокрема вивчено термоелектричні властивості 

силіциду ітербію YbSi2, який є хорошим електричним провідникам і нетоксичний, 

а також є хорошим термоелектричним матеріалом за низьких температур. 

Досягнуто результатів при об'єднанні органічних та неорганічних 

матеріалів шляхом їх змішування. Зокрема вбудовування органічних молекул у 

кристали неорганічного дисульфіду титану робить їх гнучкими та знижує їхню 

теплопровідність, що покращує загальні термоелектричні характеристики. 

Наноструктурування деяких матеріалів спричинило значне зниження 

теплопровідності. Інтерес представляє наноструктура карбону, графен. 

Отримано леговані Ga тонкоплівкові нанокомпозити з ZnO з різною кількістю 

відновленого оксиду графену (rGO), для яких характерна величина електричної 

провідності та коефіцієнт потужності зразків у чотири-п'ять разів більший, ніж 

у rGO вільних GZO одиниць у діапазоні від кімнатної температури до 400 °C. 

Отримані результати  відкривають перспективи створення бінарного 
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композитного матеріалу, що складається з екологічно нешкідливих, поширених 

на Землі елементів, і виготовленого за допомогою простого і недорогого 

процесу для термоелектричних застосувань [5]. 

Термоелектричні матеріали здатні утилізувати втрачену енергію із 

джерел тепла, таких як вихлопні системи та системи охолодження, на які 

припадає майже 50 % загальної енергії згоряння. Якщо частину втраченої 

енергії морського дизеля можна було б використовувати та накопичувати за 

допомогою батарей з високою щільністю потужності, можна було б 

використовувати систему електроприводу для безшумної та чистої експлуатації 

суден у перевантажених портах та густонаселених районах. Загалом може бути 

досягнуто різке скорочення викидів вуглекислого газу в судноплавстві, оскільки 

збільшення ефективності двигуна на 10% означає економію приблизно 180 000 

барелів палива на день у всьому світі. Морська промисловість може отримати 

значну вигоду від цієї технології. Економія на масштабі, можливість створення 

вищого температурного градієнта та менша кількість обмежень за вагою та 

обсягом – все це вказує на перспективну здійсненність для морських додатків. 
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УДК 621.56  

 ОЗОНОБЕЗПЕЧНІ ХОЛОДИЛЬНІ АГЕНТИ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ 

НА СУЧАСНОМУ ФЛОТІ 

Маслов І. З., кандидат технічних наук, доцент кафедри суднових енергетичних 

установок і систем, Єсєв А. І., асистент кафедри суднових енергетичних 

установок і систем 

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія» 

Після впровадження в 1930 р. у США нової категорії холодоагентів, що є 

органічними сполуками хлорфторвуглеців, що отримали назву ФРЕОН 

(абревіатура укр.: ХФВ/латин.: CFC), всі, що раніше застосовувалися 

холодоагенти, за винятком аміаку, майже повністю зникли. 

Спочатку холодоагенти категорії хлорфторвуглеців (ХФВ/CFC) 

розглядалися як речовини, що мають лише переваги. Однак до 80-х років, коли 

вчені почали займатися питаннями їх впливу на навколишнє середовище, ці 

холодоагенти стали джерелами занепокоєння в зв'язку з двома обставинами: 

підвищенням парникового ефекту та руйнуванням озонового шару земної 

атмосфери. Так виробники почали розробку менш шкідливих для майбутнього 

нашої планети холодоагентів. 

Зрештою, c урахуванням нових розробок, сформувалися три основні 

групи холодоагентів органічного походження (фреонів): 

• хлорфторвуглеці (або вуглеці, що містять хлор і фтор), 

або ХФВ (CFC), що негативно впливають на навколишнє середовище та 

підлягають забороні; 

• хлорфторвуглеводні (гідрохлорфторвуглеводні), 

https://doi.org/10.1021/nl5018089
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або ГХФВ (HCFC), що мають незначний шкідливий вплив на навколишнє 

середовище і допускаються до використовування протягом деякого часу в 

майбутньому; 

• фторвуглеводні (гідрофторвуглеводні), або ГФВ (HFC), що безпечні 

для навколишнього середовища, і отже, складають головну категорію 

холодоагентів майбутнього. 

Зауважимо, що НCFC і HFC у технічній літературі часто об'єднуються в 

одну групу граничних фторовмісних вуглеводнів (HFA). 

Отже, з’явилася можливість заміни фреонів групи ХФВ (CFC) на більш 

безпечні для навколишнього середовища фреони групи ГХФВ (HCFC) і групи 

ГФВ (HFC). 

Так, Міжнародною конвенцією у Відні в 1985 р., Протоколом у Монреалі 

в 1987 р. і наступними протоколами за участю представників найбільших країн 

світу були ухвалені рішення про припинення до 2000 р. виробництва і 

використання озононебезпечних фреонів, насамперед R11, R12, R113, R114, 

R115. Фреони R22, R123, R124, R141 і R142 дозволені до використання як 

перехідні для заміни тих, що забороняються. Але й вони мають бути виключені 

з використання до 2030 р., а якщо змога – раніше. 

Взамін вищеперелічених фреонів пропонуються гідрофторвуглеводні 

(ГФВ/HFC) і гідрохлорфторвуглеводні (ГХФВ/HCFC), які завдяки вмісту 

водню розкладаються набагато швидче, ніж хлорфторвуглеці (ХФВ/CFC), у 

нижніх шарах атмосфери, не досягаючи озонового шару. На світовому ринку 

такі озонобезпечні фреони пропонуються багатьма виробниками. 

Оскільки раніше випущені фреонові холодильні машини та установки 

були розраховані на фреони, згодом виключені з виробництва, була розроблена 

методика переведення їх на схвалені до використання фреони. 
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Так, раніше широко застосовуваний фреон R12 (ХФВ/CFC) повністю 

замінений на R134a (ГХФВ/HCFC) або R404a (ГФВ/HFC). Фреон R22 

(ГХФВ/HCFC) успішно замінюється фреоном R407c (ГФВ/HFC). 

Розширюється використання аміаку (R717, NH3), який не впливає на 

навколишнє середовище. Аміак у два рази легший за повітря і при витоку 

швидко піднімається в атмосферу, де розкладається протягом декількох днів. 

При викиді рідкий аміак негайно випаровується. Але слід мати на увазі, що він 

отруйний, горючий і вибухонебезпечний. Якщо раніше аміак використовували 

переважно у великих за холодопродуктивністю холодильних машинах, то тепер 

промисловість освоює конструкції середніх і малих аміачних компресорів і 

холодильного обладнання на їх основі. Вартість аміаку істотно нижче вартості 

фреону. Але слід зазначити, що застосування аміаку як холодоагенту в 

суднових холодильних установках дуже обмежене санітарними нормами та 

вимогами щодо вибухо- та пожежної безпеки. Виняток становлять деякі 

технологічні холодильні установки на рибопромисловому флоті. У 

холодильних установках систем кондиціонування повітря аміак як 

холодоагенту не застосовується. 

З метою оцінки впливу на навколишнє середовище і доцільності 

подальшого використання, вчені провели порівняння між різними 

холодоагентами з погляду: 

• парникового ефекту, привласнюючи холодоагентам такий показник, як 

коефіцієнт можливого глобального підігрівання атмосфери за 100-річний 

період, тобто можливості глобального потепління, який зазвичай позначають 

абревіатурою GWP (Global Warning Potential); 

• руйнування озонового шару, привласнюючи холодоагентам такий 

показник, як коефіцієнт можливості виснаження шару озону, який зазвичай 

позначають абревіатурою ODP (Ozone Depletion Potential). 
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Таблиця 1 – Можливість виснаження озону ODP та можливість глобального 

підігріву атмосфери GWP при впливі деяких холодильних агентів (згідно з 

оцінкою Національного управління з авіації та астронавтики NASA, USA). 

 

Досвід практичної експлуатації показує, що більшість судноплавних 

компаній успішно здійснили перехід на використання озонобезпечних 

холодоагентів групи ГФВ (HFC) у терміни, визначені Міжнародною 

конвенцією та Протоколом. 
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УДК: 681.5:629.12(045) 

МОДЕЛЬ ГВИНТА РЕГУЛЬОВАНОГО КРОКУ З УРАХУВАННЯМ 

ПРИЄДНАНОЇ ДО НЬОГО МАСИ ВОДИ 

Лещов В. О., кандидат технічних наук, доцент, Найдьонов А. І., кандидат 

технічних наук, старший викладач. 

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія» 

При розрахунку вільних коливань, що виникають у гребному валопроводі 

судна, для отримання збігу розрахункових результатів із експериментальними, 

зазвичай збільшують інерційний момент гвинта регульованого кроку (ГРК) на 

20…40 %. Таке рішення не завжди є оптимальним, оскільки існує розбіжність 

зазначених розрахункових частот із реально існуючими, особливо при низьких 

кутових швидкостях обертання. Це означає, що з розрахунком динамічних 

режимів роботи рушійної установки судна доводиться використовувати 

методиками, заснованими на спрощенні фізичного процесу, як це зроблено на 

роботах [1, 2, 3]. 

Незважаючи на численні роботи в галузі динаміки рушійної установки 

судна, залишається нерозглянутим питання про особливості стійкості та 

резонансних явищ при взаємодії гребного гвинта та водного середовища. 

Розглянутий метод дослідження, який поєднує математичне моделювання 

процесу, що відбувається під час руху судна взаємодії ГРК та водного 
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середовища, для такої рушійної установки, для якої характерне подання її у 

вигляді тримасової механічної системи. 

Для візуалізації результатів дослідження використано програмний 

комплекс VisSim. На рис.1 показана схема моделі тримасової механічної 

системи рушійної установки судна [4, 5], яка має змінену передатну функцію ГРК. 

 

Рисунок 1 – Модель тримасової механічної частини рушійної установки 

Дослідження проводилися на експериментальному стенді VisSim, 

показаному на рис. 2.  

 

Рисунок 2 – Схема динамічної моделі тримасової механічної частини рушійної 

установки судна 

Наведений на рисунку стенда модель, яка, крім тримасової механічної 

частини, містить також генератор збуджуючого сигналу SSG (Scanning signal 
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generator) [4]. Цей генератор подає на вихід дизеля сигнал синусоїдальної 

форми з постійною амплітудою та частотою, яка змінюється пропорційно часу з 

прискоренням. Цей сигнал імітує обертання дизеля, що призводить до 

резонансних явищ у валопроводі. 

Робота моделі та взаємодія її частин наводиться у роботі [5]. 

Генератори фіксованих частот G1 та G2 призначені для перевірки та 

уточнення знайдених при скануванні критичних частот Ω𝑐𝑟1
та Ω𝑐𝑟2

. 

Експериментальну базу дослідження надано Дунайським інститутом НУ 

«Одеська морська академія». 

Висновок. Розроблено візуальну динамічну модель, в якій враховано 

вплив кутової швидкості обертання на величину моменту інерції, приєднаної до 

ГРК маси води, та запропоновано особливу передатну функцію гребного гвинта. 
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УДК 629.123 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИВЧЕННЯ ПРОЦЕСУ РУЙНУВАННЯ 

ПОВІТРЯНОГО МІХУРА, ОБМЕЖЕНОГО ПОВЕРХНЕЮ ВОДИ І 

СТІНКАМИ СУДНОВОГО ТАНКА НА СУДНАХ ПОГРУЖНОГО ТИПУ 

Палагін О. М., кандидат технічних наук, доцент  

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія» 

При русі всередині баластного танка великого за обсягом паразитного 

повітряного міхура, а відповідно і маси води за ним, виникає проблема 

збільшення його приєднаної маси, яка незмінно виявляється в зростанні 

неконтрольованого кута крену судна [2]. Найпростішим і надійним способом 

усунення негативних наслідків від цього руху може бути поділ повітряної 

каверни на ряд дрібних і відокремлених один від одного повітряних міхурів або 

повне її знищення на остаточній стадії топінговки суднових баластних танків [4]. 

На етапі експериментального вивчення процесу руйнування паразитного 

повітряного міхура в умовах роботи судна погружного типу SEMI–

SUBMERSIBLE HEAVY–LIFT "Target" компанії Dockwise–Boskalis були 

розглянуті два варіанти його технологічної реалізації. Не дивлячись на велику 

ідентичність реалізованих технологічних схем, результати, які були отримані в 

кінцевому підсумку виявилися такими, що сильно відрізняються один від одного. 

У першому випадку використовувався варіант створення зони 

підвищеного тиску в тій частині баластного танка, яка відповідає тому борту 

судна, який іде вгору при повороті його корпусу під час хитавиці. Область 

підвищеного тиску створювалася за рахунок роботи штатних компресорів. 

Повітря від компресора подавалося в баластний танк вздовж перфорованої 
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повітряної лінії високого тиску. Величина витрати повітря високого тиску була 

постійною, а саме нагнітання здійснювалось в момент повороту судна на 

максимальний кут крену. 

Ультразвукові датчики рівня при проведенні експериментів використовувалися, 

як прилади подвійного призначення. Крім своєї основної функції – індикації рівня 

заповнення баластного танка водою вони також використовувалися для 

знаходження і локалізації місця поточного розташування паразитного повітряного 

обсягу. Створення зони підвищеного тиску повинно було приводити до фіксування 

рухомого на поверхні баластної води паразитного повітряного обсягу в тій частині 

танка, в якій знаходяться клапани (гусаки), що відводять повітря. Надалі 

передбачалося, що при такій технології топінговки відбір повітря з суднового 

баластного танка завершиться повністю. При проведенні експериментів було 

встановлено, що створення області з підвищеним тиском не призводило до 

одержання очікуваного результату. Паразитне повітря все одно залишалося 

всередині баластного танка, а неконтрольований кут крену судна зменшувався в 

дуже незначних межах. В основному це було викликано тим, що зупинка руху 

паразитного повітряного об'єму не відбувалася до кінця. Вона була тільки 

частковою і приводила до деформації зовнішнього кордону міхура, внаслідок чого 

ймовірність попадання паразитного повітряного обсягу в робочу зону всмоктування 

випускного повітряного клапана (гусака) все одно залишалася високою. 

З цієї причини був реалізований другий варіант технології видалення 

паразитного повітряного обсягу з баластного танка. В цьому випадку 

аналогічним чином була використана схема видалення паразитного повітря за 

рахунок використання суднової компресорної системи. За рахунок установки 

набору соплових апаратів і використання принципу дискретної подачі 

стисненого повітря, для руйнування паразитного повітряного обсягу, були 

використані повітряні струмені з високим тиском. Основний принцип роботи 

такої системи полягав в розбивці великого паразитного повітряного міхура на 

ряд дрібних, які при рівномірному заповненні всієї поверхні води в судновому 

танку приводили до зниження рівня коливань загальної маси баластної води. 

При реалізації такого процесу все надлишкове повітря може бути вилучено у 
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нормальному штатному режимі. Цей режим відповідає випадку найкращої 

топінговки танків, тобто при відсутності як хитавиці судна, так і хвилювання 

морської поверхні [3]. 

Загальна схема другої технології руйнування паразитного повітряного 

обсягу всередині суднового баластного танка показана на рисунку 1.  

 

Рисунок 1 – Схема розбивки паразитного повітряного обсягу за рахунок 

використання струменів підвищеного тиску: 1 – повітряний компресор; 2 – 

автоматичні клапани; 3, 4 – правий і лівий контури лінії подачі повітря під 

тиском; 5 – клапан включення лінії з сопловими повітряними насадками; 6 – 

імпульсна повітряна лінія; 7 – сопла; 8 – ультразвуковий датчик положення 

повітряного міхура 

У порівнянні з першим варіантом з точки зору вартісних витрат, що йдуть 

на обладнання, що встановлюється і роботи з його монтажу цей варіант є більш 

дорогим, проте вінз абезпечує повне та якісне рішення поставленої науково-

технічної задачі. У використовуваному науково-технічному рішенні на підволоках 

танка або на його стрингерах встановлюється велике число ультразвукових 

датчиків рівня. На відміну від попередньої технологічної схеми, тепер ці датчики 

служать не тільки для індикації кута нахилу поверхні води в баластному танку, 

але також сигналізують про найбільш ймовірне місце розташування паразитного 

повітряного міхура (або бульбашок) в будь-який момент часу. 

При проведенні експериментів, як це показано на рис. 1, по ширині 

баластного танка соплові насадки розставлялися зі змінним кроком по довжині 
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повітряного трубопроводу високого тиску. Згущення місць установки датчиків 

проводилося в міру наближення до кутових зон, тобто до зон, де ймовірність 

знаходження паразитного повітряного обсягу є найбільш високою. 

Технологія руйнування паразитного повітряного міхура в такій 

технологічній схемі базується на використанні повітряних струменів під 

тиском. Вони подаються з соплових насадок на ту частину поверхні баластної 

води, де в даний момент часу відповідно до показань ультразвукових датчиків 

знаходиться паразитний повітряний міхур [2]. 

У разі зіткнення струменя під тиском з повітряним міхуром процес 

топінговки баластних танків стає набагато ефективнішим. Основна 

спрямованість експериментів, виконаних на судні Heavy–LiftTarget, була 

сфокусована на вимірюванні показників, що впливають на неконтрольований 

крен судна. Вимірювання кута повороту корпусу судна під час хитавиці 

здійснювалося за допомогою автоколіматора Ultra компанії TaylorHobson 

(Великобританія) [1]. 
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УДК 656.6-042.5/.8:502/504 

НАВІГАЦІЙНІ УМОВИ У ВНУТРІШНЬОМУ СУДНОПЛАВСТВІ ТА 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ 

Тарасенко Т. В., кандидат технічних наук, доцент, завідувачка кафедри 

інженерних дисциплін 

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія» 

Гідрологія водного шляху є завданим фактором, виходячи з якого 

приймаються рішення щодо її покращення та / або встановлення обмежень для 

характеристик суден, режимів їхнього руху, застосовуваних транспортних 

технологій тощо.  Однак, питання сталої роботи водного транспорту напряму 

залежать від забезпеченості навігаційних умов на водному шляху як в цілому, 

так й на окремих частинах. 

Якщо одним з критеріїв оцінювання стійкості роботи внутрішнього 

водного транспорту прийняти досягнення певних рівнів енергоефективності та 

екологічності, то до факторів ризику, у тому числи, будуть віднесені періоди 

мілководдя, коли у зв’язку з природним зниженням рівню води пропорційно 

зменшується відношення глибини фарватеру H та осадки судна d (H / d). При 

цьому значно збільшується опір руху судна R, подолання якого потребує 

більшої потужності від роботи усього суднового пропульсивного комплексу Np 

та енергетичної установки Ne зокрема. Зменшення навігаційного запасу 

глибини під кілем також призводить до швидкісного просідання корпусу судна, 

задля уникнення якого зменшують швидкість руху судна. 

Зменшення глибини судноплавного фарватеру впливає на безпеку 

перевезень, страхові ризики, на споживання енергетичних ресурсів та на час 

рейсу. Це обмежує максимальну вантажопідйомність флоту і, таким чином, 

знижує ефективність з подальшим впливом на управління обсягами 

складування та збереження складських запасів вантажів. Водночас це також 
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негативно впливає на характеристики енергоефективності, економічності та 

екологічності роботи флоту. 

Періоди сезонного погіршення навігаційних умов плавання різної 

тривалості характерні для всіх внутрішніх водних шляхів без виключення. 

Загальна схема функціонального ланцюгу вразливості внутрішнього водного 

транспорту та зацікавлених сторін у разі мілководдя може бути описана 

послідовністю, приклад наведено на рис. 1 [4]. 

Рисунок 1 – Ланцюг вразливості стейкхолдерів внутрішнього водного 

транспорту від мілководдя 
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Якщо оцінювати вплив вказаних на рис. 1 факторів на показники 

енергоефективності, екологічності та економічності, то загальний результат по 

деяким з них є цілком прогнозованим, у той же час вплив деяких складно 

оцінити без детального вивчення у зв’язку з взаємодією з іншими сферами 

(табл. 1). 

Таблиця 1 – Оцінка впливу негативних факторів при мілководді на окремі 

показники 

  Фактор 

Вплив на показники 

Примітки Енергоефектив-

ності 
Економічності Екологічності 

Зменшення 

кількості 

вантажу на 

перевезення  

Зменшується 

транспортна 

роботи, це 

погіршує 

показники 

енергоефектив-

ності 

За умови 

незмінної 

ставки фрахту 

сума фрахту 

зменшується 

При русі на 

тих самих 

режимах 

майже не 

змінюються 

 

Переорієнтація 

вантажів на 

інші види 

транспорту 

Значно 

погіршуються 

Погіршуються 

для усіх 

стейкхолдерів 

Погіршуються  

Оперування 

більшою 

кількістю 

одиниць флоту 

Погіршуються 

пропорційно 

збільшенню 

кількості суден 

Погіршуються 

за рахунок 

збільшення 

експлуатаційних 

витрат 

Погіршуються 

пропорційно 

збільшенню 

кількості 

суден 

 

Подібне наведеному у таблиці 1 ранжування факторів у комплексі з 

кількісним оцінюванням [1, 2, 3] може бути застосовним як для оцінювання 

впливу мілководдя, так й інших періодів погіршення навігаційних умов, 

пов’язаних зі з’явленням так званих «вузьких місць». Узагальнюючи 

вищенаведене, можна констатувати, що будь-яке погіршення навігаційних умов 

у внутрішньому судноплавстві має цілком прогнозований вплив на показники 

енергоефективності, економічності, екологічності при якісно виконаному 

кількісному оцінюванні. 
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УДК 621 

ТРЕНДОВЫЙ КОНТРОЛЬ В СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМАХ 

ДИАГНОСТИКИ СУДОВЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК 

Генчев В. В., старший викладач кафедри суднових енергетичних установок і 

систем 

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія» 

Рассматривается проблема перехода от эксплуатации по назначенному 

ресурсу к эксплуатации по техническому состоянию судовых энергетических 

установок. Проведен обзор систем управления и диагностирования, 

https://www.ccr-zkr.org/files/documents/workshops/wrshp261119/ien20%2006en.pdf
https://www.ccr-zkr.org/files/documents/workshops/wrshp261119/ien20%2006en.pdf
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применяемых на современных судах зарубежной постройки. Выполнен анализ 

методов трендового контроля, используемых в современных судовых системах 

диагностирования, который указывает на недопустимо высокий уровень 

ошибок второго рода (“ложных тревог”). Для повышения эффективности 

систем диагностирования технического состояния судовых энергетических 

установок предложено усовершенствование используемых в них методов 

трендового контроля в направлении применения многомерных статистик. 

В связи с тенденцией перехода от эксплуатации по назначенному 

ресурсу к эксплуатации по техническому состоянию требуется принятие мер по 

повышению эксплуатационной надежности современных судовых 

энергетических установок (СЭУ), что представляет собой важную научно-

техническую проблему. Решение указанной проблемы требует принятия мер 

по повышению эффективности систем технической диагностики (СТД) путем 

усовершенствования методов трендового контроля на основе использования 

современных информационных технологий. 

Применяемые в настоящее время методы трендового контроля в СТД 

судовых энергетических позволяют установить только факт отклонения 

регистрируемых параметров от их номинальных значений [1–3], что не дает 

возможность определить степень возникшей тенденции к изменению 

контролируемых параметров и дать прогнозную оценку их возможного 

состояния. Анализ методов трендового контроля используемых в СТД 

указывает на недопустимо высокий уровень ошибок второго рода (“ложных 

тревог”), что приводит к безосновательному снятию объектов с эксплуатации и 

соответственным экономическим потерям, а также к снижению уровня доверия 

к надежности диагностических решений СТД. Основная причина указанного 

явления – игнорирование естественного эксплуатационного тренда [4], так 

как большинство используемых трендовых статистик основаны на двух 

альтернативной гипотезе наличия либо отсутствия тренда. Представляется 

перспективным применение многомерных статистик, учитывающих наличие 
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естественного, связанного с выработкой ресурса, тренда параметров при 

эксплуатации СЭУ, при этом диагностическое сообщение выдается при 

установлении различия трендов измеренных и расчетных данных, полученных 

на основе эталонной модели взаимосвязи параметров нормального 

работоспособного состояния диагностируемого объекта [4]. 

Современные суда зарубежной постройки оборудованы такими 

системами диагностики и контроля параметров СЭУ, как DATACHIEF C20 

компании KONGSBERG, которая предназначена для контроля текущих 

параметров оценки ее технического состояния [5], а также выполняет 

функцию аварийно-предупредительной сигнализации (рис. 1). Кроме того, в 

указанной СТД имеется возможность выполнять дистанционное 

диагностирование с берега, что позволяет выполнять непосредственное 

наблюдение за эксплуатацией и ремонтом системы. 

Рисунок 1 – Система диагностики и контроля параметров DATACHIEF C20 
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Принцип работы известной [6] судовой системы диагностики FAKS 

(Fault Avoidance Knowledge System) основан на применении методов 

экспертной оценки возникающих изменений технического состояния СЭУ. В 

данной СТД предусмотрено также сопоставление данных регистрации с 

тестовыми данными, полученных на основе использования математических 

моделей СЭУ, а также компьютерная обработка данных и выдача 

диагностического сообщения о текущем состоянии СЭУ. 

Мониторинговая система диагностики “Watch free system WE22”, 

разработанная компанией TERASAKI, выполняет функции контроля 

технического состояния СЭУ и оповещения о выходе  контролируемого 

параметра за установленные пределы, вывода информации о текущем 

состоянии СЭУ, управления вспомогательными механизмами СЭУ (контроль 

ошибок в работе, управление клапанами и т.п.), обмена информацией между 

операторскими станциями, которые могут располагаться в разных частях судна, 

что позволяет осуществлять удаленный мониторинг СЭУ и производить 

контроль текущих параметров, а также в данной СТД предусмотрен подсчет 

часов работы СЭУ, по которым определяется необходимость ее текущего 

ремонта [7]. 

Система RT-flex фирмы Wärtsilä (рис. 2) состоит из внутренней системы 

управления WECS (Wärtsilä engine control system) и внешней дистанционно-

автоматической системы управления главным двигателем, имеет возможность 

осуществления контроля текущего технического состояния СЭУ, а также 

тестирования, прогнозирования основных параметров, характеризующих 

функционирование СЭУ. 

В работе [8] предложено использование многомерного анализа 

временных рядов для решения задач прогноза состояния сложных технических 

объектов, что позволяет расширить признаковое пространство принятия 

решений и, тем самым, повысить надежность диагностических выводов. Такой 

переход возможен на основе формирования многомерных массивов из 
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данных регистрации технического состояния – диагностических 

параллелепипедов. Анализ диагностических параллелепипедов выполняется 

путем разложения составляющих их прямоугольных матриц по сингулярным 

числам. Такое разложение позволяет установить закономерности развития 

совместных трендов и закономерности влияния скрытых факторных компонент. 

 

Рисунок 2 – Система RT-flex фирмы Wärtsilä 

Обзор наиболее часто используемых критериев трендового анализа 

указывает на возможность установить лишь факт отсутствия тренда на 

установленном уровне значимости. В известных методах не учитывается 

наличие естественного тренда, вызванного выработкой ресурса, вследствие 

чего методы трендового контроля используются для краткосрочного анализа 

технического состояния СЭУ. Совершенствование СТД, применяемых для 

контроля состояния сложных технических объектов, должно идти в 

направлении усовершенствования трендовых критериев с учетом 

естественного тренда параметров технического состояния СЭУ в течение их 

жизненного цикла. 
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На основе проведенного анализа методов трендового контроля, 

применяемых в современных СТД СЭУ, необходимо отметить следующее: 

– в существующих СТД осуществляется проверка соответствия текущих 

параметров оценки технического состояния диагностируемых объектов их 

номинальным значениям без учета степени старения объекта и возможных 

отклонений номинальных контролируемых параметров в процессе жизненного 

цикла изделия; 

– каждая СЭУ имеет свои конструктивные особенности, поэтому для 

оценки ее технического состояния и решения задач прогнозирования 

необходимо создание индивидуальной математической модели для повышения 

достоверности результатов диагностирования. 

Представляется перспективным усовершенствование методов трендового 

контроля, применяемых в СТД технического состояния судовых 

энергетических установок в направлении применения многомерных статистик, 

учитывающих наличие естественного, связанного с выработкой ресурса, тренда 

параметров при эксплуатации СЭУ. 
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ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ'Я МОРЯКА – ЗАПОРУКА ЙОГО ЕФЕКТИВНОЇ 

ПРАЦІ 

Денисова А. С., асистент кафедри інженерних дисциплін 

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія» 

На здоров'я серед багатьох факторів, що впливають на рівень і характер 

захворюваності, визначальне значення має професія трудовий, зокрема, 

морський стаж, вік і стать працюючих. Серед захворювань моряків дуже рідко 

трапляються захворювання туберкульозу легень. (Високі медичні вимоги до 

здоров'я з молодого віку та суднове харчування та умови побуту на судні). 

Особливий інтерес представляє динаміка захворювань серцево-судинної 

системи та шлунково-кишкового тракту, виразкової хвороби, у виникненні яких 

істотна роль належить нервово-емоційним впливам. Гіпертонія також досить 

поширене захворювання у моряків. 

Аналіз захворювань окремих професійних груп виявив, що в осіб, що 

працюють в енергетичних відділеннях, вище, ніж у інших членів екіпажу. 

Найвищі показники захворюваності виявилися у донкерманів (постійний 

контакт із шкідливими речовинами), механіків (напружена праця у поєднанні з 

http://www.eurostarltd.net/prog/voznitskii%20sredneoborotnye.htm.
http://www.eurostarltd.net/prog/voznitskii%20sredneoborotnye.htm.
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неблагополучними умовами в ЕВ) працівники харчоблоку (несприятливі умови 

праці на камбузі). У командного складу найчастіші гіпертонія (капітани) 

виразкова хвороба шлунка і 12-палої кишки у механіків. у палубної команди 

переважають невралгії та радикуліти, застудні захворювання. (Робота на 

відкритому повітрі при несприятливих метеоумовах) травматизм. 

Хвороби травного тракту, чия питома вага велика, обумовлені впливом 

загальних для всього плавскладу факторів: умови і характер праці, 

особливостей харчування і водопостачання (тривале зберігання води і їжі і 

нестача вітамінів). Найбільш виражена ця потологія у працівників ЕВ, пекарів, 

кухарів, чия праця пов'язана з впливом нагрівального мікроклімату, 

променистого тепла та значних температурних перепадів. Захворювання 

лорорганів часті у осіб, що працюють в ЕВ, радистів і матросів. Напруга 

органів слуху в умовах інтенсивного шуму та несприятливим мікрокліматом. 

Вся решта патології тією чи іншою мірою відображає професійну 

належність та умови праці. Наприклад контакт з токсичними речовинами 

призводить до почастішання легеневих захворювань робота з технічними 

оліями та розчинниками та ін. призводить до шкірних патологій. Тривале 

перебування за умов штучного висвітлення ЭВ, камбуз, трюм призводить до 

патології органів зору. 

Незважаючи на низькі показники захворюваності чи випадків 

захворювань психозом і нервозами дана патологія заслуговує на найпильнішу 

увагу т.к. є прямим протипоказником подальшої роботи на судах. 

Серед загальних патологій немає відмінностей у структурі 

захворюваності у плавскладу наливного та суховантажних суден. Однак на 

наливному флоті частіше трапляються випадки нервозів та психозів та хвороб 

органів дихання та шкіри ніж на суховантажному. Це відбувається за рахунок 

впливу токсичних речовин. 

Розглянемо дії шкідливих факторів на організм людини, які і є одним з 

основних елементів захворювальності. 
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Вібрація за способом передачі на тіло людини вібрацію поділяють на 

загальну, яка передається через опорні поверхні на тіло людини, та локальну, 

котра передається через руки людини. У виробничих умовах часто 

зустрічаються випадки комбінованого впливу вібрації-загальної та локальної. 

Вібрація викликає порушення фізіологічного та функціонального станів 

людини. Стійкі шкідливі фізіологічні зміни називають вібраційною хворобою. 

Симптоми вібраційної хвороби проявляються у вигляді головного болю, 

заніміння пальців рук, болю в кистях та передпліччі, виникають судоми, 

підвищується чутливість до охолодження, з'являється безсоння. При 

вібраційній хворобі виникають патологічні зміни спинного мозку, серцево-

судинної системи, кісткових тканин та суглобів змінюється капілярний 

кровообіг. 

Функціональні зміни, пов'язані з дією вібрації на людину-оператора - 

погіршення зору, зміни реакції вестибулярного апарату, виникнення 

галюцинацій, швидка втомлюваність. Негативні відчуття від вібрації зникають 

при прискореннях, що складають 5% прискорення сили ваги, тобто при 0,5 м/с2. 

Особливо шкідливі вібрації з частотами, близькими до частот власних коливань 

тіла людини, більшість котрих знаходиться в межах 6 – 30 Гц. 

Зниження вібрації в джерелі її виникнення досягається шляхом 

зменшення сили, яка викликає коливання. Тому ще на стадії проектування 

машин та механічних пристроїв потрібно вибирати кінематичні схеми, і котрих 

динамічні процеси, викликані ударами та прискореннями, були б виключені або 

знижені. Зниження вібрації може бути досягнуте врівноваженням мас, зміною 

маси або жорсткості, зменшенням технологічних допусків при виготовленні і 

складанні, застосуванням матеріалів з великим внутрішнім тертям. Велике 

значення має підвищення точності обробки та зниження шорсткості поверхонь, 

що труться. 

Знизити вплив вібрації на моряків забезпечується засобами 

індівідуального зазисту. Серед них найбільше знижує негативний вплив взуття 
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на віброізоляційної підошві. В каютах, що розташовані в зоні дії вібраційних 

хвиль застосовують підставки під меблі, що гасять їх шкідливий вплив. А 

обладнання розташовують на “подушках”, які значно знижують вібрацію. 

Негативний вплив шуму на продуктивність праці та здоров'я людині 

загальновідомий. Під час роботи в шумних умовах продуктивність ручної праці 

може знизитись до 60 %, а кількість помилок, що трапляються при розрахунках, 

зростає більше, ніж на 50 %. При тривалій роботі в шумних умовах перш за все 

уражаються нервова та серцево-судинна системи та органи травлення. 

Зменшується виділення шлункового соку та його кислотність, що сприяє 

захворюванню гастритом. Необхідність кричати при спілкуванні у виробничих 

умовах негативно впливає на психіку людини. 

Вплив шуму на організм людини індивідуальний. У деяких людей 

погіршення слуху настає через декілька місяців, а у інших воно не настає через 

декілька років роботи в шумі. Встановлено, що для 30% людей шум є 

причиною передчасного старіння.Ступінь такого впливу, в основному, 

залежить від рівня та характеру шуму, форми та тривалості впливу, а також 

індивідуальних особливостей людини. Численні дослідження підтвердили той 

факт, що шум належить до загальнофізіологічних подразників, які за певних 

обставин можуть впливати на більшість органів та систем організму людини. 

Так за даними медиків дія шуму може спричинити нервові, серцево-судинні 

захворювання, виразкову хворобу, порушення обмінних процесів та 

функціонування органів слуху тощо. Із загальної кількості захворювань, що 

перераховані вище останнім часом значно зросла частка тих, які спричинені 

саме шумовим впливом. У зв'язку з цим, слід звернути увагу на той факт, що 

протягом багатовікової еволюції людина так і не набула здатності адаптуватись 

до дії шуму, як і не було створено природного захисту для високочутливого та 

досконалого органу слуху людини від дії інтенсивного шуму. 

Медики відзначають особливо несприятливу дію навіть незначних за 

рівнем шумів у години відпочинку і передовсім сну, коли найбільш повно 
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повинні відновлюватись сили людини. Не зайве нагадати, що у зв'язку з 

вищезазначеним у нашій країні, як і у багатьох інших, діє заборона щодо 

порушення тиші у житлових масивах з 23.00 до 7.00. 

Найбільш повно вивчено вплив шуму на слуховий апарат людини. У 

працівників «шумних» професій може виникнути професійне захворювання — 

туговухість, основним симптомом якого є поступова втрата слуху, перш за все 

в області високих частот з наступним поширенням на більш низькі частоти. 

Крім безпосереднього впливу на орган слуху шум впливає на різні відділи 

головного мозку, змінюючи при цьому нормальні процеси вищої нервової 

діяльності. Цей, так званий, неспецифічний вплив шуму може виникнути навіть 

раніше ніж зміни в самому органі слуху. Характерними є скарги на підвищену 

втомлюваність, загальну слабкість, роздратованість, апатію, послаблення 

пам'яті, погану розумову діяльність і т. п. 

Боротьба з шумом в джерелі його виникнення. Це найбільш дієвий спосіб 

боротьби з шумом. Створюються мало шумні механічні передачі, розроблено 

способи зниження шуму в підшипникових вузлах, вентиляторах. 

Зниження шуму звукопоглинанням та звукоізоляцією. Об'єкт, котрий 

випромінює шум, розташовують у кожусі, внутрішні стінки якого 

покриваються звукопоглинальним матеріалом. Зниження шуму звукоізоляцією. 

Суть цього методу полягає тому, що шумовипромінювальний об'єкт або 

декілька найбільш шумних об'єктів розташовуються окремо, ізольовано від 

основного, менш шумного приміщення звукоізолювальною стіною або 

перегородкою. Звукоізоляція також досягається шляхом розташування 

найбільш шумного об'єкта в окремій кабіні. При цьому в ізольованому 

приміщенні в кабіні рівень шуму не зменшиться, але шум впливатиме на менше 

число людей. Звукоізоляція досягається також шляхом розташування оператора 

в спеціальній кабіні, звідки він спостерігає та керує технологічним процесом. 

Звукоізоляційний ефект забезпечується також встановленням екранів та 
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ковпаків. Вони захищають робоче місце і людину від безпосереднього впливу 

прямого звуку, однак не знижують шум в приміщенні. 

Зниження шуму акустичною обробкою приміщення. Акустична обробка 

приміщення передбачає вкривання стелі та верхньої частини стін 

звукопоглинальним матеріалом. Внаслідок цього знижується інтенсивність 

відбитих звукових хвиль. Додатково до стелі можуть підвішуватись 

звукопоглинальні щити, конуси, куби, встановлюватись резонаторні екрани, 

тобто штучні поглиначі. 

Ефект акустичної обробки більший в низьких приміщеннях (де висота 

стелі не перевищує 6 м) витягненої форми. Акустична обробка дозволяє 

знизити шум на 8 дБА. Шум діє на організм людини не тільки прямо й 

опосередковано. Шум має й інші можливості впливу. Так, у міських умовах 

тривалість життя дерев коротша, ніж у сільській місцевості. Головною 

причиною цього є вплив інтенсивного шуму. При дії шуму в 100 дБ рослини 

виживають 10 днів. 

Отже, шум шкідливий, але чи можна зменшити його вплив на живі 

організми, включаючи людину. Виявляється, можливо, і таких заходів багато. 

Насамперед, необхідно суворо дотримуватись чинних нормативів.  В машинних 

відділеннях та в інших суднових приміщеннях, де рівні шумового 

навантаження перевищують допустимі рівні заборонена робота без засобів 

індивідуального захисту. Управління механізмами виносять за межі машинного 

відділення і дистанційне управління значно зменшує вплив шумового 

навантаження. 

Інфразвук – це коливання в пружному середовищі, що мають однакову з 

шумом фізичну природу, але поширюються з частотою меншою за 20 Гц. 

Основними джерелами інфразвуку на виробництві є тихохідні масивні 

установки та механізми (вентилятори, поршневі компресори, турбіни, 

електроприводи та ін.), що здійснюють обертові та зворотно-поступальні рухи з 

повторенням циклу менше ніж 20 разів за секунду (інфразвук механічного 
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походження). Інфразвук аеродинамічного походження виникає при 

турбулентних процесах у потоках газів чи рідин. 

Хоча людина і не чує інфразвуку, він чинить несприятливий вплив на 

весь організм людини, в тому числі й на орган слуху, знижуючи його рівень 

чутності практично на всьому частотному діапазоні звукових хвиль. 

Інфразвукові коливання сприймаються людиною як фізичне навантаження, що 

викликає передчасне втомлення, запаморочення, біль голови, порушення 

функції вестибулярного апарату, зниження гостроти зору та слуху, появу 

почуття страху, загальну немічність. Медики виявили, що інфразвук може 

також впливати і на психіку людини. 

Несприятливий вплив інфразвуку суттєво залежить від рівня звукового 

тиску, тривалості впливу та діапазону частот. 

Ультразвук широко використовується в багатьох галузях промисловості 

для інтенсифікації процесів хімічного травлення, нанесення металевого 

покриття, очищення, змивання та знежирення деталей і виробів, дефектоскопії 

(оцінка якості зварних швів, структури сплаву) та ін. Ультразвук так само як і 

інфразвук орган слуху людини не сприймає, однак він може викликати біль 

голови, загальну втому, розлади серцево-судинної та нервової систем. 

За способом передачі від джерела до людини ультразвук поділяють на: 

повітряний (передається через повітря) та контактний (передається на руки 

людини, що працює через тверде чи рідинне середовище). Для виключення 

впливу контактного ультразвуку роботи з коливними рідинними середовищами 

(завантаження, вивантаження) необхідно проводити при вимкненому джерелі 

ультразвуку, або використовувати для цього спеціальні інструменти, що мають 

ручки з еластичним покриттям, наприклад, гумовим. Як засоби індивідуального 

захисту, використовують протишумові навушники (дія через повітря) та 

двошарові рукавички із зовнішнім гумовим шаром (контактна дія). 

Ступінь впливу електромагнітного опромінення ( далі ЕМО) на організм 

людини залежить від діапазону частот, інтенсивності та тривалості дії, 
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характеру випромінювання (неперервне чи модульоване), режиму опромінення, 

розміру опромінюваної поверхні тіла, індивідуальних особливостей організму. 

ЕМО можуть викликати біологічні та функціональні несприятливі ефекти 

в організмі людини. Функціональні ефекти проявляються у передчасній 

втомлюваності, частих болях голови, погіршенні сну, порушеннях центральної 

нервової (ЦНС) та серцево-судинної систем. При систематичному опроміненні 

ЕМО спостерігаються зміни кров'яного тиску, сповільнення пульсу, нервово-

психічні захворювання, деякі трофічні явища (випадання волосся, ламкість 

нігтів та ін.). Сучасні дослідження вказують на те, що радіочастотне 

випромінювання, впливаючи на ЦНС, є вагомим стрес-чинником. 

Біологічні несприятливі ефекти впливу ЕМО проявляються у тепловій та 

нетепловій дії. Нині достатньо вивченою можна вважати лише теплову дію 

ЕМП, яка призводить до підвищення температури тіла та місцевого вибіркового 

нагрівання органів та тканин організму внаслідок переходу електромагнітної 

енергії у теплову. Таке нагрівання особливо небезпечне для органів із слабкою 

терморегуляцією (головний мозок, око, нирки, шлунок, кишечник, сім'яники). 

Наприклад, випромінювання сантиметрового діапазону призводять до появи 

катаракти, тобто до поступової втрати зору. 
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PECULIARITIES OF THE VESSEL’S COMPLIANCE WITH ALL 

REQUIREMENTS OF THE BIOSECURITY POLICY IN AUSTRALIA 

Marukhnenko A., senior lecturer Navigation and Ship Handling Chair., 

Pozdniakova V., senior lecturer Navigation and Ship Handling Chair 

Azov Maritime Institute of NU “OMA”, Mariupol, Ukraine 

Like many countries, Australia is very concerned about protecting its 

environment. With a coastline of more than 60,000 km, there are many ways in which 

various external pests, parasites and diseases can enter the interior of the country. 

However, if a ship enters a port of a state, she is obliged to comply with the 

laws prescribed by that state. The Australian Government Department of Agriculture 

and Water Resources performs a key role in protecting the environment in Australia. 

The Department is tasked with screening and “cleaning” the millions of people, 

parcels, luggage, ships, animals, plants and shipping containers that enter Australia 

using close surveillance, X-ray machines and specially trained search dogs reporting 

and inspection requirements for ships to minimize and control risk. Each individual 

incoming ship is individually assessed and further actions are taken to that ship to 

minimize the risk of pest and disease infestation [1]. 

Australians have implemented Biosecurity policies to ensure that risk is as low 

as possible. Thus, they keep a balance between protecting Australia from external 

pests, diseases and their ability to participate in international trade, that is, very strict 

quarantine rules are in force throughout Australia. 

In Australia, the Port State’s inspection authority is the Australian Maritime 

Safety Authority (AMSA) which is responsible for safety and environmental 

protection, as well as ensuring the safety of navigation in Australian waters and the 

organization of search and rescue [2]. 
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Vessels entering Australia from outside are required to comply with all 

Biosecurity requirements under the Biosecurity Act 2015. The Act applies to all 

vessels and cargo within Australian territorial waters, that is, up to 12 nautical miles 

offshore. To begin with, the vessel needs to declare its intentions to come to 

Australia. For this, the vessel fills out and sends a Pre-Arrival Report (PAR) through 

a special system or platform Maritime Arrivals Reporting System (MARS). The 

deadline for submitting the form is 12 hours before the arrival of the vessel, but the 

sooner you do this, the better [3]. 

Vessels under Biosecurity control may only enter Australia through ports that 

are classified as First Points of Entry (FPOE) under Section 229 of the Biosecurity 

Act 2015, until a Non-first entry is received from the Department Point of Entry 

(under subsection 247 (2) of the Act). 

Thus, it is ensured that the vessel enters Australia in a place where there are the 

necessary resources and personnel who can check and assess Biosecurity risks and 

threats and properly take them under control or reduce the risks to an acceptable 

level.  The next item called Berthing conditions in Australian is Non First Point of 

Entry Ports. The status is marked in red, i.e. the vessel does not have access to a port 

with such a classification.  In order to obtain admission to a port of this kind, a 

special request (Application) must be sent. In this case, the vessel was heading to a 

port that was classified as FPOE so this point remained marked in red. 

Next comes the item Vessel Biosecurity. This is such a general compliance by 

the vessel with all the requirements of the Biosecurity policy. The status of this item 

is marked in yellow, because when the PAR was sent and it was indicated that 

everything was fine on board. In order for the port authorities to be convinced that 

everything is fine in reality, the vessel must undergo an appropriate check, as 

indicated in this BSD clause. That is The Australian Government Department of 

Agriculture and Water Resources needs to ensure that there is nothing on board that 

could damage or disrupt Australia’s ecosystem [4]. Further, it is indicated in bold 

color that the vessel previously transported dangerous goods. This does not mean the 
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explosion or fire hazard of the cargo, but the impact of this cargo on the local 

ecosystem. Indeed, before going to Australia, the ship was carrying soy flour (animal 

feed) or Food cargo. Therefore The Department fears that the remains of the cargo 

could negatively affect the local flora and fauna. Suddenly, something unwanted will 

sprout out of them, either local fish, or animals will try them and thereby violate their 

health. Therefore, in this case, in addition to the usual washing of holds and outer 

decks, it is necessary to check everything thoroughly several times. 

REFERENCES: 

1. www.agriculture.gov.au. 

2. www.amsa.gov.au/ 

3. https://en.wikipedia.org/wiki/Biosecurity_in_Australia 
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MODERN SOLUTIONS TO ACCELERATE THE DECARBONISATION 

PROCESS IN SHIPPING INDUSTRY 

Ponomaryova A. G., assistant of the Department of Engineering Science of the 

Danube Institute of the National University «Odessa Maritime Academy» 

What can be done to make shipping more environmentally friendly? Nowadays 

this question is becoming more and more important. About 90% of the world’s goods 

are transported by sea and this figure is growing rapidly year after year. Global 

shipping is a dynamic industry. The number of ships is increasing and same happens 

to the harmful emissions from ships. Maritime transport is responsible for about 3% 

of global greenhouse gas (GHG) emissions as per the Fourth IMO Greenhouse Gas 

Study 2020. It’s predicted that these emissions will increase significantly in case 

necessary measures and initiatives are not put in place without further delay. 

http://www.agriculture.gov.au/
http://www.amsa.gov.au/
https://en.wikipedia.org/wiki/Biosecurity_in_Australia
http://www.fao.org/3/a1140e/a1140e01.pdf
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According to the IMO GHG study, shipping emissions could increase between 50% 

and 250% by 2050, undermining the objectives of the Paris Agreement. On 14 July 

2021, the European Commission presented a list of legislative proposals for 

achieving climate neutrality in the EU by 2050 including at least 55% GHG emission 

reduction by 2030. 

Under the EU MRV Regulations, companies shall strictly monitor CO2 

emissions from their ships, energy efficiency and fuel consumption to gather annual 

data into an emissions report. The International Maritime Organization (IMO) 

controls shipping emissions by the Energy Efficiency Design Index (EEDI) and the 

Ship Energy Efficiency Management Plan (SEEMP). The EEDI for new ships is the 

most important technical measure at promoting the use of more energy efficient (less 

polluting) equipment and engines. This Index provides a specific figure for each ship 

expressed in grams of CO2 per ship’s capacity-mile (the smaller figure is – the more 

energy efficient ship’s design is). The EEDI restrictions will be reviewed and 

tightened on a 5-year basis. Therefore, the EEDI is expected to encourage shipping 

companies to provide ecological innovations and technical development to improve 

all the components that affect the ship’s fuel efficiency in the design phase. 

The SEEMP is an operational measure, which requires ship owners to develop 

a plan for improving the operational energy efficiency of their fleet. The SEEMP 

provides the possibility for shipping companies to control their fleet efficiency 

performance. For example, the Energy Efficiency Operational Indicator (EEOI) 

enables operators to monitor the carbon emissions of shipping activities. The EEOI is 

the total carbon emissions in a given time period per unit of revenue tonne-miles. 

Variations in the index are mainly caused by three factors: the technical efficiency of 

the ship, the amount of cargo transported per unit of time, and variations in speed. 

That makes clear that ship’s effectiveness can be managed by the company’s logistics 

quality (“just in time” arrival policy to avoid delays, drifting, and anchorage), ensure 

optimal loading and effectiveness of route planning (such as distance and speed 

optimization, avoiding of adverse weather, etc). 
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The technical efficiency of a ship or energy efficiency technical indicator 

(EETI) is analogous to the use of the EEOI to estimate the operational efficiency of a 

ship. The EETI can be defined as the energy efficiency (gCO2/tonne-nautical mile) of 

a ship in a reference operating condition (speed and draught). The EETI is a ship’s 

estimated technical efficiency in real operating conditions at a specific point in time, 

whereas the EEDI (gCO2/t-nm), is the ship’s design technical efficiency at the start of 

its life and under specific EEDI assessment conditions. The EEOI and the EETI are 

inextricably linked because they have overlaps in their input data. The EEOI can be 

divided into a number of technical and logistics factors, one of which is the ship’s 

EETI. Correlation between the EETI and the EEOI can be seen clearly by the 

following ratio (1): 

EETI ~ EEOI    
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Top,i – the operating draught at passage or passage segment «i»; 

Tref – the reference draught; 

vht
op,i

 – the average operating speed for a passage or passage segment «i» (nautical 

miles/hour); 

p – total number of passages or passage segments; 

dt
L – the days a ship is sailing loaded during period «t»; 

dt 
B – the days a ship is sailing ballast during period «t»; 

dt 
P – the days a ship is in port during period «t»; 

mt
L – the average cargo mass during period «t»; 

vht
L  – the average loaded speed per hour «h» in time period «t»; 

mt
L
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 – the average payload utilization; 

dt
L

(dt
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B)
 – the allocative utilization or ratio of laden days to total operating 

days; 
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 – the speed and draught factor. 

The average payload utilization is always less than 1, the allocative utilization 

is also always less than one, and the speed factor could be greater than, equal to, or 

less than 1. Although commonly, especially recently, it will be greater than 1 – 

demonstrating slow steaming. In operation, a ship with a higher EETI value can 

offset this lower efficiency disadvantage by obtaining a higher average payload 

utilization, allocative utilization, speed factor, or some combination of these factors. 

As expected, this shows that the EEOI is highly influenced by how a ship is 

commercially operated, and only partially influenced by the technical efficiency of 

the ship. 

Another accepted metric is the Annual Efficiency Ratio (AER) that defines the 

ratio of a ship’s carbon emissions per actual capacity distance (e.g., dwt/nm sailed). 

The AER uses the parameters of fuel consumption, distance travelled, and design 

deadweight tonnage. This metric is similar to the EEOI but is an approximation of 

cargo carried by utilizing the vessel’s designed deadweight capacity in place of the 

actual cargo carried and assumes the vessel is continuously carrying cargo. 

The Carbon Intensity Indicator (CII) measures how efficiently a ship transports 

goods or passengers and is given in grams of CO2 emitted per cargo-carrying capacity 

and nautical mile. The ship is then given an annual rating ranging from A to E, 

whereby the rating thresholds will become increasingly stringent towards 2030. 

The world shipping fleet above 5,000 gt improved by either 23.6% or 33.3% 

between 2008 and 2019 on average (depending on the metric used, either supply – 

deadweight miles or demand – tonne miles). Such improvements come from: 

the replacement of old non-efficient ships by new ones; 

increase of average size of ships; 

operational improvements (including slow steaming); 

various technical improvements and modernization of existing ships. 
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This achievement has meant that post-2008, shipping has completely separated 

growth in world trade from CO2 emissions as can be seen from the chart below  

(Image 1) from the 4th IMO GHG study (where quantities are all indexed to 2008) 

and which is confirmed by the general decline in average daily fuel consumption 

experienced by many shipowners over the last 10 or so years.  

 

Figure 1 – 4th IMO GHG study chart on CO2 emissions statistic 
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УДК 551.46 

ДИНАМІКА МОРСЬКОГО КРАЮ ДЕЛЬТИ ДУНАЮ 

Черой Л. І., старший викладач кафедри Навігації і управління судном 

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія» 

Морський край дельти (МКД) – перехідна зона між дельтою і узмор’ям, 

його динаміка – індикатор направленості і інтенсивності процесів дельто 

утворення, взаємодії річкових і морських факторів формування дельти. МКД – 

це унікальний біологічний об'єкт, де новостворені акумулятивні форми рельєфу 

покриваються піонерною рослинністю [2]. 

На сьогодні при вивченні змін мінливості річкових дельт все більше 

розповсюджено використання космічних знімків. З їх допомогою можливо 

відстежити за багаторічними змінами гідрографічної мережі дельти і морського 

краю дельти та визначити морфометричні характеристики водних об’єктів дельти. 

Методика роботи з космічними знімками при вивченні динаміки дельт в 

роботах Кравцова, Єфремова, 1984; Кравцова 2001, передбачає використання 

різних матеріалів при аналізі динаміки дельт за різні часові інтервали; 

порівняння старих карт і сучасних комічних знімків. При використанні знімків 

https://www.dnv.com/maritime/insights/topics/CII-carbon-intensity-indicator/implementation.html
https://www.dnv.com/maritime/insights/topics/CII-carbon-intensity-indicator/implementation.html
https://splash247.com/an-alternative-view-of-the-carbon-intensity-indicator/
https://splash247.com/an-alternative-view-of-the-carbon-intensity-indicator/
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за різні роки необхідно порівнювати знімки за однакові сезони або враховувати 

сезонні зміни гідрологічного режиму і ландшафтів, які можуть бути більші ніж 

багаторічні, так само як і зміни пов’язані з припливами і згінно-нагінними 

явищами. Зіставлення трансформованих і взаємно координованих зображень на 

екрані комп’ютера при її одночасному спостереженні дозволяє виявити зміни 

дельти. Для картографування динаміки дельти існує декілька способів: 

роздільне дешифрування, складання карт стану дельти на кожен часовий зріз і 

їх подальше зіставлення для складання карти динаміки дельти, або виявлення 

змін на основі методів комп’ютерної класифікації з використанням різночасних 

спектральних ознак. 

При вивченні динаміки дельти Дунаю найбільш повна картина змін 

морського краю дельти, гідрографічної мережі, ландшафтів дельти отримана 

при зіставленні сучасних знімків зі старими картами, що були отримані ще в 

середині 19 ст. Зміни дельти з 1970-х років досліджені за різночасними 

космічними знімками. 

Детальні космічні знімки дельти Дунаю уперше були отримані у 1972 

році, 4 вересня з американського супутника Landsat–1. На знімках три рукава 

дельти Дунаю: північний Кілійський, середній Сулинський, спрямлений до 

судноплавства у 1868 – 1902 р.р. поглиблений і обвалований, і південний 

Георгієвський. 

За знімками чітко розділені дві крупні частини дельти:давня «річкова» і 

більш молода «морська», між ними кордон давніх гряд, берегових валів.  Світла 

частина – це берегові вали, що були тут раніше, і коси, які фіксують поступове 

наростання суші,  а все на знімках 1972р берегові бари і світлі пляжем майже 

всюди прослідковуються у вигляді світлих ліній вздовж узбережжя дельтової 

рівнини, за виключенням Кілійської дельти. В південній частині дельти Дунаю 

бари відділяють від моря крупні лагуни. Тростинні плавні займають більшу 

частину площі дельти (87%). Їх межі дуже чітко видно при зіставленні знімків. 
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Порівняльний аналіз знімка 1972 р. і карти 1883 р. дає можливість 

прослідкувати зміни елементів: берегової лінії моря, водотоків, озер, меж 

плавнів, пісків. 

Подальший аналіз був проведений за 1972 – 2002 рр. Вивчення динаміки 

дельти Дунаю у ці роки основане на матеріалах знімків, що забезпечують різні 

часові розрізи для такого вивчення. Найбільш істотні зміни в Кілійській дельті, 

оскільки темп її висування в море сповільнився, то для відстеження змін 

необхідно використовувати знімки високої якості і перейти до картографування 

динаміки морського краю дельти в більшому масштабі з карто метричними 

визначеннями площ наростання і розмиву суші для різних періодів. 

Аналіз динаміки морського краю дельти за космічними знімками 

дозволив встановити, що на березі Кілійської дельти переважала акумуляція 

наносів. Значно виросли коса Перебійна а також Жебріянська бухта. 

Подовжився о. Белгородський. Істотні зміни в районі гирла Потапівського 

рукава, тут одночасно відбувалися процеси абразії морського краю дельти і 

розвиток нових акумулятивних форм південніше і північніше від рукава. 

Південніше від Бистрого, де відбулося відкладення наносів, між 1991 і 2002 рр. 

сформувалася довга Меридіональна коса (Пташина коса). У 2002 р ії довжина 

становила 3,5 км, а Спостереження 2011 – 2012 року вказують на відносну 

стабілізацію берега на лівій косі рукава Бистрий [1]. 

По мірі віддалення від берегової лінії можна простежити еволюцію 

рослинного світу, тісно пов'язану із формуванням рельєфу місцевості, 

включаючи впли природних біологічних. Комплексні обстеження морського 

краю Кілійської дельти Дунаю у 2011-2012 роках дали змогу зробити різні 

висновки. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. 

1. В останній час помічено посилення ерозійних процесів у районі 

північних кіс Кілійської дельти, у гирлі рукава Потаповського. 
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2. На МКД відбувається накопичення пластикових, відходів, що 

надходять ззовні. 

3. Формування рослинності в Кілійській дельті Дунаю залежить від 

складу ґрунтоформуючих структур, солоності ґрунту та швидкості формування 

дільниці.  
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УДК 656.6 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВИДОВ 

ТОПЛИВА В СУДОВЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВКАХ 

Ширкова Е. А., ведущий инженер-конструктор проектно-конструкторского 

бюро технической службы  

Частное акционерное общество «Украинское Дунайское пароходство» 

Внедрение атомных и водородных двигателей в судоходстве, 

электродвижение – таковы основные тенденции развития современного 

водного транспорта. 

Продвижение альтернативной энергетики, пожалуй, сейчас составляет 

главный тренд в развитии современного водного транспорта. Традиционные 

виды судового топлива постепенно отходят на второй план ввиду постоянно 

ужесточающихся экологических требований к судоходству, как национальных, 

так и международных. Кроме того, грядет вторая волна «озеленения» судового 
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топлива, направленная на борьбу с т.н. «углеродным следом» на протяжении 

всего жизненного цикла судна. В связи с этим, во всем мире ведется 

интенсивный поиск решений, которые могли бы относительно дешево и при 

этом максимально экологично заменить традиционные виды топлива. 

Энергетика на принципах окисления устаревает, поскольку не 

соответствует новым экологическим стандартам. Технологии в сфере атомной и 

водородной энергетики будут развиваться быстрыми темпами в ближайшие 

годы. При этом  альтернативная энергетика имеет свои недостатки, связанные 

как со стоимостью ее применения, так и с вопросами безопасности. Тем не 

менее, развитие соответствующих технологий в ближайшие годы будет 

способствовать удешевлению и повышению уровня безопасности 

соответствующих систем. 

Международные инициативы в сторону снижения углекислого газа (CO2) 

и других вредных выбросов с судов являются драйверами поиска 

альтернативных источников энергии. 

В частности, в отчете классификационного общества DNV GL (слияние 

двух обществ DNV – Det Norske Veritas и GL – Germanischer Lloyd) 

рассматривается использование топливных элементов, газовой и паровой 

турбин вместе с электроприводными системами, что может быть эффективным 

только в сочетании с более экологичным видом топлива. 

Использование топливных элементов на судах в настоящий момент 

находится в разработке, однако пройдет немало времени до тех пор, пока они 

смогут заменить основные двигатели. Концепты в данном направлении 

существуют уже сейчас, например, паром от VINCI Energies. Такое судно имеет 

длину 35 м. Оно будет способно держать заряд энергии, полученной от 

возобновляемых источников, в течение 4-х часов. На сайте компании сказано, 

что такое судно будет эксплуатироваться между французским островом Уэссан 

и континентом, начиная с 2020 года. 
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Также в качестве инновационных технологий рассматривается 

использование аккумуляторов и энергии ветра. 

Среди альтернативных видов топлива в настоящее время 

рассматриваются: сжиженный природный газ (СПГ), сжиженный 

углеводородный газ (СУГ), метанол, биотопливо и водород. 

ИМО в настоящий момент разрабатывает кодекс безопасности (IGF Code) 

для судов, использующих газ или другие экологичные виды топлива. 

Продолжается работа в области использования метанола и топлив с низкой 

температурой воспламенения. 

Для других видов топлива IGF Code пока не разрабатывается, что 

судовладельцам необходимо принять во внимание. 

По данным классификационного общества DNV GL, при использовании 

СПГ выделяется меньше всего парниковых газов (основными парниковыми 

газами являются водяной пар, углекислый газ, метан и озон). Однако 

несгоревший метан, являющийся основной составляющей СПГ, создает 

выбросы с 20 раз более мощным парниковым эффектом, чем углекислый газ 

(CO2 - двуокись углерода). 

Тем не менее, по заверениям производителей двухтопливных двигателей, 

объем несгоревшего метана в современном оборудовании не столь велик, и 

использование их дает снижение парниковых газов в судоходстве на 10-20%. 

Углеродный след (количество парниковых газов, причиной которых 

стали деятельность организаций, действия по транспортировке грузов) от 

использования метанола или водорода значительно больше, чем при 

использовании тяжелого топлива (HFO) и морского газойля (MGO). 

При использовании возобновляемых источников энергии и биотоплива, 

углеродный след меньше. Самым экологичным видом топлива является 

водород, производимый из возобновляемой энергии. Жидкий водород может 

быть использован в будущем. Однако у него достаточно низкий показатель 
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объемной энергетической плотности, что приводит к необходимости создания 

больших мест хранения. 

Что касается выбросов азота, для соответствия стандарту Tier III 

двигатели внутреннего сгорания с циклом Отто, работающие на СПГ или 

водороде, не нуждаются в оборудовании для очистки выхлопных газов. В 

большинстве случаев для удовлетворения стандарту не подходят 

двухтопливные двигатели, работающие по дизельному циклу. Финская Wärtsilä 

начала испытания на чистом водороде своих газопоршневых двигателей, 

предназначенных для балансировки энергосистем, ожидает к 2025 году создать 

концепт двигателя и электростанции, способных работать на 100%-ном 

водороде. Это сделает возможным переход к углеродно-нейтральным 

энергосистемам по всему миру. 

Как пояснили в компании, в настоящее время на мировом рынке не 

существует серийных двигателей, способных эффективно использовать 

водород. Это ставит под угрозу глобальные амбиции по достижению нулевых 

выбросов. 

"Wärtsilä объявляет о начале важной программы испытаний своих 

газопоршневых двигателей для их перевода на использование чистого водорода 

в качестве топлива. В городе Вааса (Финляндия) будет исследована 

существующая технология двигателей серии 31, чтобы определить 

оптимальные параметры для работы на водороде", – заявляют в компании. 

"Сейчас определяющий момент для всемирного энергетического 

перехода. Глобально сообщества будут инвестировать миллиарды в 

инфраструктуру, необходимую для производства "зеленого" водорода, но эти 

инвестиции полагаются на наличие серийных двигателей, которые смогут 

работать на этом топливе, когда оно станет доступным", – отметил 

процитированный в пресс-релизе генеральный директор Wärtsilä Хокан 

Аньевалл. 
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По его словам, с разработкой таких двигателей, которые смогут работать 

на водороде, Wärtsilä, в том числе, готовит будущие энергосистемы к работе на 

100%-ной возобновляемой энергетике в 2050 году. 

"Способность модифицировать существующие двигатели под 

использование водорода, когда они станут широкодоступными, является 

критически важной для достижения глобальных целей декарбонизации. 

Двигатель внутреннего сгорания - это ключевая технология, с которой 

становится возможным наращивание ВИЭ, поскольку она обеспечивает 

гибкость, необходимую для балансировки прерывистой генерации ветра и 

солнца", – констатируют в Wärtsilä. 

Как резюмируют в компании, возможность перевести двигатели в 

будущем на использование углеродно-нейтральных видов топлива, таких как 

"зеленый" водород и другие топлива на его основе, означает, что генерирующие 

компании могут уверенно инвестировать в достижение 100%-ной 

возобновляемой энергосистемы без риска обесценения активов. 

Wärtsilä – один из мировых лидеров по внедрению технологий 

балансировки и накопления энергии, обеспечивая гибкость, которая 

необходима для ускорения глобального перехода к 100%-ной возобновляемой 

энергетике. Компания установила электростанции общей мощностью 74 ГВт в 

180 странах мира, в том числе высокоманевренные тепловые балансирующие 

станции, процент которых растет, и более 80 систем накопления энергии. 

Двигатели Wärtsilä способны выйти на полную мощность за две минуты и в 

настоящее время работают на природном газе, биогазе, синтетическом метане 

или водородных смесях с долей водорода до 25%. 

Параллельно с этим Wärtsilä проводит испытания двигателей для работы 

на аммиаке и метаноле, тоже являющимися двумя альтернативными видами 

топлива в будущем, которые поддержат декарбонизацию сектора судоходства и 

помогут Международной морской организации достичь своих целей по 

сокращению выбросов парниковых газов на 50 % к 2050 году. 
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ПЕРЕХОД СУДОВ СМЕШАННОГО ПЛАВАНИЯ И РЕЧНЫХ СУДОВ 

НА АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВИДЫ ТОПЛИВА 

Ширкова Е. А., ведущий инженер-конструктор проектно-конструкторского 

бюро технической службы  

Частное акционерное общество «Украинское Дунайское пароходство» 

Компания Future Proof Shipping (FPS) (Нидерланды) заключила контракт 

с судостроительной группой Holland Shipyards Group (HSG) на модернизацию 

своего речного контейнерного судна MAAS. Движительная установка судна 

будет переоборудована для работы на водородном топливе с нулевым 

выбросом вредных веществ, говорится в сообщении судовладельца. 

По графику верфь Holland Shipyards Group в Хардинксвелде выполнит 

модернизацию контейнеровоза в III квартале 2021 года и к декабрю судно, 

которое  будет работать только на водородном топливе, выйдет в рейс. 

Проект модернизации включает замену технологии внутреннего сгорания 

на водородную технологию, демонтаж главного двигателя и коробки передач и 

установку новой модульной силовой установки. Новая силовая установка будет 

состоять из электродвигателей, танков с водородом, системы топливных 

https://portnews.ru/news/309645/
https://nangs.org/news/renewables
https://sudostroenie.info/novosti/23327.html
https://sudostroenie.info/novosti/23327.html
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элементов (электролизёр с протонообменной мембраной для преобразования 

водорода в электричество) и системы аккумуляторных батарей. Танки со 

сжатым водородом, топливные элементы и аккумуляторная система 

представляют собой отдельные модульные блоки, которые можно 

демонтировать для технического обслуживания или замены. 

Система водородных и топливных элементов будет установлена в 

грузовом отсеке судна. При этом водород будет размещен над системой 

топливных элементов в двух 40-футовых контейнерах (около 1 тыс. кг при 300 

бар). Система топливных элементов будет иметь тройное резервирование с 

мощностью 825 кВт (для обеспечения движения и вспомогательной энергии) и 

литий-ионной аккумуляторной батареей 504 кВт·ч для энергоснабжения в 

период пиковых нагрузок, вторичной и мостовой мощности. Система будет 

включать шину постоянного тока 750 В и электродвигатель для 

приведения в движение. 

После модернизации судно MAAS будет перевозить контейнерные грузы 

между Роттердамом и Антверпеном. Использование водорода, по оценке 

судовладельца, позволит сократить выбросы на 2000 тонн диоксида 

углерода в год. 

Проект получит финансовую поддержку от голландского фонда через 

схему субсидий Dutch RVO, программы Interreg North Sea (через проект ZEM 

Ports NS) и схему стимулирования экологичного внутреннего судоходства из 

порта Роттердам, которая осуществляется инновационным центром EICB. 

Future Proof Shipping (FPS) позиционирует себя как судоходная компания 

с нулевым уровнем выбросов. В течение следующих пяти лет FPS планирует 

построить и эксплуатировать флот из 10 судов внутреннего и каботажного 

плавания с нулевым уровнем выбросов, которые будут предоставляться 

операторам во фрахт. FPS также оказывает техническую, финансовую и 

коммерческую поддержку тем, кто намерен переходит на устойчивые 
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экологичные операции, а также предлагает разработку проектов и 

управление ими. 

Судостроительная и судоремонтная группа Holland Shipyards Group 

(HSG) работает в морской отрасли почти 40 лет. Группа разрабатывает 

инновационные и эффективные проекты, занимается строительством новых 

судов, а также ремонтом, модернизацией и конверсией. Компания также строит 

и передает в аренду плавучие жилые модули. 

Морское Инженерное Бюро – современная проектно-конструкторская и 

инженерная компания, которая выполняет комплексные научные исследования 

и разработку проектов судов, в настоящее время осуществляет проектную 

проработку применения на судах смешанного плавания новых концептов (в 

первую очередь RSD59, RST27M и RST2) двигателей, работающих на 

альтернативных видах топлива, снижающих выброс парниковых газов. 

Речь идет в первую очередь о СПГ. В 2020 году начались исследования 

по использованию метанола. В 2021 году Бюро получило технические 

материалы по новым двигателям необходимого исследуемым судам диапазона 

мощностей – 1000 – 2000 кВт, которые работают на водороде. 

Основная идея водородных двигателей в том, чтобы производить водород 

гидролизом воды используя экологически чистую энергию солнечных, 

ветряных или ядерных электростанций. Водород в данном случае – это способ 

сохранить полученную на этих электростанциях энергию. 

Водород можно хранить в сжатом виде в баллонах высокого давления (40 

футовый контейнер с баллонами 25 МПа вмещает 794 кг водорода, 40 футовый 

контейнер с баллонами 50 МПа вмещает 1050 кг водорода); в сжиженном виде 

при температуре –252 °С в объёме 40 футового контейнера размещается ок. 

2478 кг водорода; с помощью LOHC (Liquid Organic Hydrogen Carrier, жидкие 

органические носители водорода) – это органические соединения, которые 

могут поглощать и выделять водород в результате химических реакций. Из 1 м3 

LOHC можно получить 57 кг водорода. 

https://portnews.ru/companies/meb/
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В объёме 40 футового контейнера можно разместить около 3200 кг 

водорода, а учитывая необходимость хранить «разряженную» жидкость около 

1600 кг водорода. 

Технология LOHC находится в стадии разработки. Возможность 

коммерческого использования на судах ожидается в скором будущем. 

Материалы были предоставлены бельгийской компанией производителем 

судовых дизелей Anglo Belgian Corporation (ABC), которая активно 

разрабатывает такие машины. На сегодняшний день для коммерческого 

использования доступны несколько моделей водородных дизелей мощностью 

от 1000 кВт до 2800 кВт.  Это двухтопливные двигатели, использующие в 

качестве топлива 85 % водорода и 15 % дизельного топлива. 

ABC планирует в ближайшее время выпустить дизели, которые будут 

работатьна100 % водорода. 

Сейчас по заказу порта Антверпен строится буксир, на котором будут 

установлены два дизеля ABC 12VDZ мощностью по 2000 кВт каждый. 

Изготовлен дизель-генератор в контейнерном исполнении мощностью 

1000 кВт  работающий на водороде. 

Водородные дизели компании ABC разработаны на базе стандартных 

судовых среднеоборотных дизелей. Существующие дизели ABC могут быть 

модернизированы для работы на водороде. 

Опираясь на полученные данные, можно отметить, что применение 

водорода в качестве топлива на судах смешанного плавания с технической 

точки зрения вовсе не отдаленная перспектива, а вполне реализуемое действие. 

Главным вопросом, безусловно, остается стимулирование таких работ и 

их экономика. 

Началась серийная сборка водородных двигателей BeHydro мощностью 

1 МВт. Бельгийская компания CMB официально объявила о начале тестового 

производства водородных двигателей мощностью 1 МВт. Новая система была 

разработана в рамках проекта BeHydro совместно с крупнейшим 
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производителем двигателей ABC Engines. Новый двигатель будет применяться 

в первую очередь в судоходстве, но технология может быть легко адаптирована 

и масштабирована под самых разных потребителей, включая больницы, 

железные дороги и центры обработки данных. Максимальная мощность одного 

агрегата может достигать 10 МВт. 

Производители обещают быстрый и дешевый путь для декарбонизации 

судоходного сектора, а последняя разработка согласуется с новой стратегией 

ЕС, которая отдает приоритет экологическому водороду. Инженеры из CMB и 

ABC выбрали двухтопливную технологию при изготовлении двигателя, 

поэтому он сможет давать электроэнергию какое-то время даже после того, как 

в топливных ячейках закончится водород. Он составляет 85 % топливных 

запасов двигателя BeHydro, остальные 15 % – это стандартное судовое 

дизельное топливо со специальными добавками. Предполагается, что в 

нормальном режиме эксплуатации резерв из дизтоплива задействоваться не будет. 

CMB сфокусируется на каботажном и внутреннем судоходстве, буксирах, 

поддержке глубоководных судов, а также на поездах, запасных генераторах 

электроэнергии для больниц и центров обработки данных. В компании 

заявляют, что любой большой двигатель теоретически может быть заменен на 

водородный от BeHydro. Последний вырабатывает столько же энергии, сколько 

и одна ветряная турбина мощностью 3 МВт или 36 тыс. стандартных 

солнечных панелей. 

«BeHydro уже получила первый заказ на два двухтопливных двигателя 

мощностью по 2 МВт каждый, которые будут установлены на борту буксира 

HydroTug. Это судно станет первым водородным буксиром в мире. Он будет 

работать в порту Антверпена», — сообщил глава ABC Тим Беркмоус. 

Производство запущено, а первая партия водородных двигателей сойдет с 

конвейера в первом квартале 2021 года. По оценкам ABC, на первом этапе завод 

будет производить по 100 двигателей ежегодно, но затем поставки значительно 

вырастут. Более того, параллельно с двухтопливным системами, BeHydro 
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работает над монотопливным агрегатом, который будет готов ко второму 

кварталу следующего года. 

Ранее опубликовано, что ученые из Научного университета Токио 

впервые применили окись железа (ржавчину) в качестве катализатора для 

фотохимической реакции, в которой водород производится из органических 

отходов. В результате удалось выработать в 25 раз больше водорода, чем с 

помощью прежнего катализатора – диоксида титана. 
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ЗДОБУВАЧІ ОСВІТИ 

УДК 621.396.967 

РЕВОЛЮЦІЙНИЙ ДИЗАЙН СУДЕН І ЙОГО ВПЛИВ НА ЗМІНИ 

МОРСЬКОЇ ГАЛУЗІ 

Бережной О. О., курсант 2 курсу 

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія» 

Тисячоліттями завдяки кораблям людина здійснювала морські подорожі 

по земній кулі, перетинаючи величезні простори світового океану, але це була 

важка праця. Аварії корабля мали страшні наслідки, що часто межують зі 

смертю, тому що океан не прощає помилок і не дає другого шансу. Сумний 

досвід минулого вчить корабелів проектувати більш міцні та безпечні кораблі. 

Після кожного аварії в конструкцію нових суден вносилися радикальні 

зміни. Зараз класичні круїзні лайнери, бойові кораблі нового покоління, а також 

нові судна будуються з урахуванням колишніх катастроф. Потреба послуг 

морських перевезень регулярно зростає, тому пошук досконалих конструкцій 

кораблів триває. 

Минулого десятиліття в суднобудуванні відбулася невелика революція: у 

морі сталося судно дивної зовнішності. Суднова надбудова його зміщена до 

носа, а сам ніс має незвичайну форму, що надає йому схожість із праскою. 

Сьогодні моря «прасують» уже кілька десятків суден такої конструкції. У чому 

причина її популярності? 

На новій норвезькій банкноті сто крон зображений гокстадський корабель 

— виявлений в ході розкопок драккар вікінгів IX століття. Далекі нащадки 

середньовічних скандинавських воїнів з норвезької компанії Ulstein 

запевняють, що повернутися до добре забутого старого їх спонукали навіть не 

броньовані монстри початку століття, а саме гокстадська знахідка і ряд інших 

драккарів і кноррів (бойових і вантажних суден вікінгів, що дійшли до нашого 
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часу). Обводи закруглених носів старовинних кораблів надихнули творців 

суден, сконструйованих за технологією X-Bow [3]. 

В кінці 20 століття здавалося, що техніка вже досягла такої досконалості, 

що винайти щось нове просто неможливо. Але в 2006-му році в море вийшов 

корабель досить дивної форми. Судно мало зміщену вперед надбудову та 

носову частину, яка на перший погляд дуже нагадує праску. Конструкція з 

носовою частиною, абсолютно порушує всі традиції суднобудування кінця 20 

століття, отримала назву X-BOW. 

Ситуація ускладнюється тим, що за штормової погоди, зусилля на 

подолання ударної хвилі збільшуються багаторазово. Частково вирішити 

проблему дозволяє бульб – потовщення в нижній частині форштевня. Якщо 

конструктори розрахували все правильно, то під час руху бульб створює свою 

окрему хвилю, яка накладається на носову хвилю і частково її гасить. 

Бульб дозволяє кораблю заощадити до 10 % палива. Сьогодні бульб 

мають практично всі кораблі великої тонажності. Але помітна користь від 

бульба починає простежуватися тільки на відносно високих швидкостях [2]. 

Інверсний ніс (перевернутий або зворотний ніс) – різновид  носової 

частини корабля, яка полягає в тому, що його передня  крайня точка 

знаходиться не у верхній  частині, а в нижній. 

Під час  використання технології X-BOW сам ніс формує правильну 

форму хвилі і динамічний опір різко зменшується. 

Технологія X-BOW дозволила вирішити ще одну проблему. Під час 

шторму, коли корабель йде на зустріч хвилям, ніс корабля задирає вгору, а 

потім корабель з гребеня хвилі практично падає вниз, підіймаючи в повітря 

тони бризок. Частина з них обливає палубу і становить серйозну небезпеку для 

електроустаткування корабля, екіпажу та вантажу. 

Літера “Х” у назві X-BOW вимовлятися як «акс», що співзвучно з назвою 

«сокиру». Ніс корабля, побудованого за цією технологією, дійсно нагадує 

сокиру [1]. Такий ніс буквально розрізає хвилі, не витрачаючи енергію на 
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зіткнення з нею. До того ж в повітря піднімається мінімальна кількість бризок, 

ще й спостерігається зменшення кільової та бортової хитавиці. 

Інверсний ніс X-BOW більш ефективний і на спокійній воді. Зменшення 

частоти і сили ударів хвиль подовжують термін служби корабля, підвищують 

комфорт моряків. І це не теоретичні викладки, а результати випробувань. 

У 2007 році було влаштовано змагання між двома кораблями: Skandi 

Caledonia і якірний буксир Bourbon Orca. Перше судно мало класичний для 

сучасних кораблів ніс з бульбом, а друге – інверсний ніс. 

За умов однакової роботи силових установок Каледонія змогла розвинути 

8 вузлів, в той час як Бурбон Орка розігналося до 13 вузлів [3]. 

Кораблі, носова частина яких виготовлена за технологією X-BOW довели 

свої чудові морехідні якості борознячи простори Світового океану. У 2016 році 

Бурбон Орка потрапив в сильний шторм, що супроводжувався 

п’ятнадцятиметровими хвилями, які можна порівняти з п’ятиповерховим 

будинком. Орка не тільки досить успішно подолав випробування, але й дуже 

здивував екіпаж м’якістю ходу в таких екстремальних умовах. 

Особливо важливим фактором нового типу суден є, то що вони 

споживають значно менше палива, що в промислових масштабах виливається 

досить солідну економію коштів [2]. 

У Ulstein Group заявляють, що ідею незвичної носово\ чатини корабля 

вони підгледіли в музеї, де зберігається знаменитий дракар, розкопаний 

археологами в кінці 19 століття [2]. Особливу увага інженерів привернув 

красивий округлий виступаючий ніс дракара. Були також вивчені і інші кораблі 

тієї епохи. Давні письмові джерела розповідають, що дракари і кнори вікінгів, 

при всій витонченості конструкції, мали прекрасні ходові якості. 

Революційний дизайн корпусу при виготовленні сучасних кораблів було 

впроваджено не одразу. Проектування супроводжувалися ретельними 

випробуваннями моделей в басейні. Інверсний ніс випробовувався паралельно з 

носовою частиною класичної конструкції з бульбом і без нього. Випробування 
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показали, що інженерне рішення тисячолітньої давності, в поєднанні з 

інверсним носом, працює досить успішно і ефективно. 

Первістком став уже згадуваний раніше Бурбон Орка – судно, призначене 

для обслуговування бурових платформ, що знаходяться в морі. 

Корабель одразу вразив кораблебудівників. В даний час здано в 

експлуатацію або перебувати на завершальній стадії будівництва більше 100 

кораблів, побудованих за схемою X-BOW. 

Спочатку, технологія була розрахована для будівництва кораблів, які 

виконують нетривалий каботажне плавання уздовж берегів своєї країни. Але 

практика використання показала, що технологія вікінгів підходить і для 

великих кораблів. У 2017 році американська круїзна компанія замовила чотири 

лайнера з інверсним носом. Їх планують використовувати під час проведення 

круїзів в високих широтах. 

Витрачається менше енергії на опір хвилі, не такі сильні удари корпусу об 

воду, на палубу і надбудову летить мінімум бризок. Зменшується кільова та 

бортова хитавиця. X-Bow забезпечує не тільки більший комфорт у бурхливому 

морі, а й дає реальні економічні переваги на спокійній воді. У 2007 році Ulstein 

організувала свого роду змагання між двома судами, що мають порівнянну 

водотоннажність і потужність силової установки. В експерименті були задіяні 

"Skandi Caledonia" зі звичайною конструкцією носа плюс бульб і вже передане 

на той момент компанії Bourbon судно "Orca". За відсутності сильного 

хвилювання і однакових витрат енергії «Orca» показувала швидкість 13 вузлів 

проти 8 у «Skandi Caledonia». 
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ОБЗОР ГАЗОТУРБИННОГО ДВИГАТЕЛЯ (ГТД) И НЕКОТОРЫХ 

АСПЕКТОВ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА ФЛОТЕ 

Георгиу Р. В., курсант 1 курсу 

 Дунайский институт Национального университета «Одесская морская академия» 

В 50-х гг. прошлого столетия на судах начали применять новый вид 

главного двигателя – газовую турбину. По принципу действия газовая турбина 

аналогична паровой. Газотурбинные агрегаты (далее ГТА) занимают 

уникальную нишу из числа тепловых двигателей, которые разрабатывались в 

течение последних двух веков, и особенно среди тех, что в наше время широко 

используются и конкурентоспособны на рынке тяжелой техники. 

ГТА используются в энергетике, как приводы электрогенераторов на 

тепловых электростанциях, в газодобывающей индустрии в качестве приводов 

для компрессорных газоперекачивающих станций, а также для обеспечения 

движения судов, кораблей, винтокрылов и танков; можно также использовать в 

https://ivms.com.ua/wp-content/uploads/2020/08/motrohov-a.n.-red-praktycheskoe-korablevozhdenye.-knyga-pervaya-1989514760067781969946.pdf
https://ivms.com.ua/wp-content/uploads/2020/08/motrohov-a.n.-red-praktycheskoe-korablevozhdenye.-knyga-pervaya-1989514760067781969946.pdf
https://ivms.com.ua/wp-content/uploads/2020/08/motrohov-a.n.-red-praktycheskoe-korablevozhdenye.-knyga-pervaya-1989514760067781969946.pdf
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качестве главных и вспомогательных двигателей на судах на подводных 

крыльях и воздушной подушке, в основном на кораблях военно-морского 

флота. На торговых судах они не оправдали себя; в настоящее время газовые 

турбины используют только на небольшом количестве судов. 

Доминирующее положение на рынке газотурбинных агрегатов и 

установок занимают следующие производители: «General Electric Co.» (США), 

«Rolls-Royce plc» (Великобритания), «Pratt & Whitney» (США), «Siemens» 

(Германия), «Alstom» (Франция) и отечественный производитель ГП НПКТ 

«Зоря» – «Машпроект». 

Рабочим процессом в газотурбинном двигателе называют непрерывную 

последовательность сжатия воздуха, его нагрева при сжигании топлива и 

расширения сжатого и нагретого газа для получения полезной работы. Для 

осуществления рабочего процесса служат компрессор, камера сгорания и 

турбина. Рабочий процесс в ГТД имеет определённые особенности. 

Нагрев рабочего тела (воздуха) в камере сгорания происходит при 

сжигании мелко распылённого жидкого топлива, которое подаётся под 

большим давлением через топливные форсунки. Таких форсунок может быть 

десять и больше. На сгорание топлива идёт только часть воздуха, подаваемого 

компрессором. Воздух, который не участвует в горении, смешивается с 

продуктами сгорания и образует новое рабочее тело – газ, который поступает 

на сопловые лопатки турбины. В сопловом аппарате и затем на рабочих 

лопатках турбины газ расширяется, в результате чего получается полезная 

работа. Часть этой работы затрачивается на вращение компрессора, а остальная 

на привод потребителя мощности, например, гребного винта. 

При запуске газотурбинного двигателя для воспламенения топлива в 

камере сгорания требуется подать сжатый воздух с расчётными значениями 

давления и температуры. Для сжатия воздуха необходимо раскрутить ротор 

компрессора до больших оборотов. Раскрутка ротора компрессора при запуске 

выполняется стартёром. Чаще всего это электродвигатель постоянного тока 



XII Міжнародна науково-практична конференція  

Сучасні підходи до високоефективного використання засобів транспорту  

СЕКЦІЯ № 2. Пошук шляхів підвищення енергоефективності та раціонального 

природокористування морегосподарського комплексу 

251 

большой мощности (несколько десятков киловатт). Применяют также 

электродвигатели переменного тока, воздушные турбины или специальные 

вспомогательные ГТД. 

Топливо в камере сгорания при запуске воспламеняется искрой от свечи 

высокого напряжения, создаваемого трансформатором зажигания. В первый 

момент после начала горения топлива в камере сгорания ещё недостаточно 

воздуха, и поэтому температура газов перед соплами турбины максимальная. 

Затем температура постепенно снижается. Металл лопаток может только 

кратковременно работать при такой температуре и поэтому каждый запуск ГТД 

вызывает накопление повреждений в деталях турбины. Важно обеспечить в 

эксплуатации надёжность каждого запуска, исключить неудавшиеся. 

После завершения запуска двигатель работает на режиме холостого хода, 

который часто является режимом прогрева. При этом двигатель осматривают и 

проверяют его готовность к работе на повышенной мощности. После камеры 

сгорания горячий газ поступает в турбину. Сначала в сопловых и затем в 

рабочих лопатках турбины происходит расширение газа. При уменьшении 

давления и температуры газа возникает полезная работа, которая преобразуется 

во вращение ротора турбины. С ротором турбины соединяется потребитель 

мощности. Турбин в двигателе может быть несколько, и каждая турбина в 

двигателе в этом случае имеет свой потребитель мощности. 

Расширение газа в турбине заканчивается на последних ступенях 

последней турбины, после чего газ идёт в газовыхлопное устройство и 

выводится в атмосферу.  
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Рисунок 1 – Конструктивная схема двигателя UGT 15000: 1 - входное 

устройство; 2 - компрессор низкого давления; 3 - компрессор высокого 

давления; 4 - камера сгорания; 5 - турбина высокого давления; 6 - турбина 

низкого давления; 7 - силовая турбина; 8 - электростартер; 9 - выносная коробка 

приводов; 10 - нижняя коробка приводов 

Особой популярностью газотурбинные установки не пользовались и не 

пользуются по сей день, особенно на торговых судах и вот почему. К основным 

недостаткам относятся: высокая стоимость и сложность монтажа и 

эксплуатации, малый термический КПД, довольно большой расход топлива, 

высокая рабочая температура, требующая применения высокопрочных и 

дорогих материалов, выброс в атмосферу токсичных газов с достаточной 

высокой температурой. 

К преимуществам газотурбинного двигателя относятся:малые габаритные 

размеры по сравнению с достигаемой мощностью и небольшая собственная 

маса, отсутствие большого количества вспомогательного оборудования, 

быстрый запуск, время которого может достигать от 10 до 15 минут.  

Но если сравнивать ГТД со всем известным двигателем внутреннего 

сгорания, то токсичность газов, отработавших в ДВС, так же повышена. 

Двигатель внутреннего сгорания имеет намного большие габариты, достаточно 

долгое время запуска. Но ДВС имеет большее КПД, дешевле в проектировании 

и постройке. Газотурбинный двигатель требует минимального обслуживания и 
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отличается высокой надежностью, которые также являются одними из 

преимуществ данной энергетической установки. ГТД может работать на двух 

видах топлива коими являются природный газ и дизельное топливо. 

С самого начала рассматривались два варианта главной энергетической 

установки – традиционная паротурбинная (ПТУ) и газотурбинная (ГТУ). 

Последняя благодаря своей лёгкости и компактности уменьшала 

водоизмещение корабля с 3600 до 3200 т и повышала экономичность. Кроме 

того, запуск из холодного состояния занимал у ГТУ 5-10 минут по сравнению с 

несколькими часами, необходимыми для ПТУ. По этим причинам был принят 

вариант с газотурбинными двигателями. За мелодичный свист газовых турбин 

корабли серии на флоте окрестили «поющими фрегатами». 
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УДК 629.128 

ВЛИЯНИЕ ХОДОВЫХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ СУДОВОЙ ДИЗЕЛЬНОЙ 

УСТАНОВКИ НА ТЕПЛОНАПРЯЖЕННОСТЬ 

ЦИЛИНДРОПОРШНЕВОЙ ГРУППЫ 

Гончаров П. В., курсант 2 курса 

Дунайский институт Национального университета «Одесская морская академия» 

Изучая данную тему, следует понять, что глубокое и полное знание 

характеристик дизелей является необходимым условием грамотной 

эксплуатации судовых энергетических установок. Современное развитие 

судовой энергетики определяет ряд специфических требований к конструкции, 

параметру и надежности устанавливаемых дизелей. Изучив эти требования, 

нужно отметить те из них, которые имеют важное значение при выборе марок 

дизелей для энергетической установки промыслового судна, исходя из его 

специфики и промысловой схемы работы. 

Тепловая и механическая напряженность дизеля является важнейшим 

фактором, который следует учитывать при эксплуатации силовой установки 

судна. При неграмотной эксплуатации тепловая и механическая перегрузка 

ДВС ведет к отказам и авариям. 

Под тепловой напряженностью двигателя понимают совокупность 

факторов, которые обусловлены уровнями температур в деталях дизелей и 

величинами температурных перепадов на них. В число этих факторов входят 

тепловые напряжения в деталях из-за воздействия разных температур, 

нестационарных по циклу температурных колебаний на поверхностях 

элементов камеры сгорания, а также из-за превышения допустимых уровней 

температур, при которых нарушаются условия смазки на трущихся 

поверхностях, нагара и т. д. Необходимо внимательно разобраться в механизме 

воздействия каждого фактора и проследить, как этот механизм изменится при 

выработке двигателем ресурса. 
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Следует изучить температурные поля в основных элементах ЦПГ 

двигателя, обратив внимание на важные зоны, уровни температур в которых 

определяют надежность работы: огневое днище крышки цилиндра, верхняя 

часть цилиндровой втулки, центр днища поршня, выхлопной клапан, первая 

канавка уплотнительного кольца поршня. 

Уровень тепловой напряженности двигателя может быть оценен через 

значения удельного потока, поршневой и литровой мощности и других 

показателей. Однако более достоверно о работоспособности ЦПГ можно судить 

в настоящее время по замеренным температурам в характерных зонах, что 

достигается при термометрировании на стендах в процессе доводки или 

испытаний дизеля. Важно понять связь показателей тепловой напряженности 

двигателей со значениями коэффициента избытки воздуха, средней скоростью 

поршня, диаметра цилиндра, уметь судить об ее уровне по значениям рабочих 

параметров. Наиболее опасными для двигателя являются термические 

напряжения в его деталях, которые принимают особо опасные значения в 

период неустановившейся работы: при пусках, изменениях режимов, 

остановках и т. п. Важно понять механизм развития на неустановившихся 

режимах работы значительных дополнительных тепловых напряжений в 

основных деталях ЦПГ, которые ведут к появлению трещин в деталях, 

прогоранию поршней. 

Особого внимания требуют вопросы, связанные с обкаткой двигателей. 

Необходимо учитывать, что неудовлетворительное проведение обкатки 

двигателя резко снижает его располагаемый ресурс и показатели надежности в 

эксплуатации. 

Грамотная эксплуатация двигателей предполагает систематический 

контроль их работы и анализ изменения рабочих параметров по времени, 

поэтому необходимо тщательно изучить конструкцию, принципы работы 

приборов теплотехнического контроля работы ДВС и иметь ясное 

представление о их метрологических возможностях и условиях работы с ними. 
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В последнее время функции анализа изменения рабочих параметров 

передаются специальным диагностическим системам СЭУ. Необходимо понять 

сущность их работы и иметь в виду, что применяющиеся в настоящее время 

системы диагностики обладают ограниченными возможностями. 
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УДК 355.695.1 

АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ ВИКОРИСТАННЯ БІОПАЛИВА В СЕУ 

Дмитрієв П. Р., курсант 1 курсу 

Дунайський інститут Національного университету «Одеська морська академія» 

Актуальність досліджень. На даний час приблизно 90% механічної 

енергії, яку використовує людство у своїй діяльності, виробляється двигунами 

внутрішнього згоряння (ДВЗ). ДВЗ є основними споживачами палива 

нафтового походження. Запаси нафти на нашій планеті величезні, однак вони 

все таки вичерпні. Крім того, впровадження норм ІМО Tier III в 2016 р. вимагає 

зниження викидів оксидів азоту з відпрацьованими газами суднових ДВЗ на 
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75% в порівнянні з нормами ІМО рівня Tier II. З 1 січня 2020 року введені нові 

вимоги щодо зниженню рівня викиду сірки з 3,5% до 0,5%. Перспективним 

нетрадиційним видом палива можна вважати біодизель (БД) в якості 

альтернативи дизельному паливу (ДП). При згорянні БД відбувається значне 

скорочення викидів SO2 в порівнянні з ДП. БД майже не містить сірки, її вміст 

менше 0,0015%, тому у викидах її практично немає [1]. Саме тому дослідження 

процесу використання БД в судновій енергетичній установці (СЕУ) є 

актуальною науково-технічною задачею, та обумовлює мету роботи – провести 

аналіз проблем використання біопалива в СЕУ, та шляхів їх рішення. 

Властивості БД. БД виробляють з рослин, грибів, водоростей, тварин, 

риб, масел, жирів та іншої, іноді екзотичної сировини. Для визначення кількості 

БД в будь-якій паливній суміші використовують наступну систему: 100 % БД 

позначають B100, 20 % БД, 80 % ДП позначають B20, 5 % БД, 95 % ДТ - B5, 

2 % БД, 98 % ДТ позначають В2. БД має високе цетанове число (від 47 до 51) і 

температуру займання вище 150ºС. БД має хороші змащувальні властивості, що 

продовжує термін служби двигуна. Це викликано хімічним складом БД і 

вмістом у ньому кисню [2]. При роботі двигуна на БД одночасно проводиться 

змащення його рухомих частин, в результаті чого термін служби самого 

двигуна і паливного насоса збільшується в середньому на 60%. Теплотворна 

здатність БД становить близько 37,27 МДж/кг, що на 13% нижче, ніж у ДП. 

В'язкість БД становить 1,9-6,0 мм2/с, і дещо вища, ніж у ДП, що призводить до 

зменшення протікань палива в паливній апаратурі. Показник води і осаду 

(норма 0,05 %), разом з в'язкістю і кислотним числом (0,8), є критерієм 

перевірки кількості окисленого палива в процесі зберігання [3]. 

При роботі двигуна на БД знижується видима димність, викиди твердих 

частинок, вищих вуглеводнів і СО, що пов'язано з присутністю кисню в паливі, 

завдяки чому відбувається більш повне згоряння палива і зменшується кількість 

незгорілих паливних частинок. БД нейтральний щодо викидів СO2, оскільки 

його виділяється стільки при згорянні палива, скільки поглинає рослина в 
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процесі фотосинтезу. Дещо збільшується викид формальдегідів та оксидів 

азоту. БД не токсичний для живих організмів. При короткому впливу паливо не 

становить загрози для людей і тварин. БД розкладається на 90 % за 3 тижні в 

разі протікань або розливів, в тому числі і при потраплянні у воду [4]. Ціна БД 

залежить від регіону виробника, сировини, технології, та інших факторів. У 

деяких країнах БД дешевше звичайного ДП. B99 і B100 зазвичай коштують 

дещо дорожче, ніж ДП, за винятком випадків, коли місцеві органи влади 

надають виробникам податкові пільги або субсидії. У жовтні 2016 року у США 

БД (B20) був на 2 центи дешевше, ніж ДП. 

Аналіз проблем використання БД в СЕУ. Перша проблема з використання 

БД полягає в тому, що коли БД охолоджується до певної температури, деякі 

його молекули агрегують і утворюють кристали. Паливо починає робитися 

каламутним. У міру подальшого охолодження кристали стають більшими. У 

міру подальшого охолодження БД перетворюється на гель, а потім затвердіває. 

Температура, при якій чистий БД (B100) починає перетворюватися на гель, 

залежить від сировини для його виробництва. Для прикладу, БД з яловичого 

жиру має тенденцію до гелеутворення при температурі близько 16 ° C, БД з 

пальмової олії 13 ° C. Використання палива в такому стані в СЕУ неможливо. 

Друга проблема виникає, коли БД містить невелику, але проблемну 

кількість води. БД гігроскопічний, він поглинає воду, завдяки свої хімічним 

властивостям. Крім того, БД може містити воду, яка є результатом конденсації 

в танках для зберігання. Вода знижує теплоту згоряння палива, викликає дим, 

ускладнює запуск і знижує потужність ДВЗ, викликає корозію компонентів 

паливної системи (насоси, паливопроводи тощо). Мікроби у воді викликають 

гниття і вихід з ладу фільтрів у системі, що призводить до виходу з ладу 

паливного насоса через потрапляння всередину великих частинок. Вода 

замерзає з утворенням кристалів льоду, які забезпечують місця для зародження та 

прискорення гелеперетворення БД. Вода викликає точкову корозію в поршнях. 
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Аналіз шляхів вирішення проблем використання БД в СЕУ. Для 

вирішення першої проблеми існує ряд присадок, які значно знижують 

температуру гелеутворення для чистого БД. Крім запобігання гелеутворення, 

присадки можуть підвищувати цетанове число і температуру займання. Зимова 

експлуатація можлива також шляхом змішування БД з іншими рідкими 

паливами, включаючи різні види ДП. 

Другий шлях використання БД в холодних умовах полягає у використанні 

трьох рівневого підходу до обробки палива перед його подачею в СЕУ. На 

першому рівні БД подається в бустерну систему підігріву палива, і 

підігрівається до 50 ° C. На другому рівні БД подається в сепаратор і 

підігрівається до 60 ° C. На цьому ж рівні в БД відокремлюється вода, і таким 

чином розв’язується друга проблема. На третьому рівні БД подається в сервіс-

танк, а далі в суперхітер для підігріву до 70 ° C. Після цих процесів БД 

подається на дуплексний фільтр, а далі в паливний насос високого тиску. 

Висновки. В роботі проведений аналіз проблем використання БД в СЕУ, 

та шляхів їх вирішення. Перша проблема полягає в тому, що при охолодженні 

БД до певної температури деякі його молекули агрегують та утворюють 

кристали. Паливо починає робитися каламутним і в подальшому затвердіває. 

Використання палива в такому стані в СЕУ неможливо. Друга проблема 

виникає, коли БД містить певну кількість води. Вода знижує теплоту згоряння 

палива, викликає дим, ускладнює запуск і знижує потужність ДВЗ, викликає 

корозію компонентів паливної системи. Для розв’язання виявлених проблем 

застосовують присадки, які значно знижують температуру гелеутворення для 

чистого БД. Зимова експлуатація можлива також шляхом змішування БД з 

іншими рідкими паливами. Розв’язання виявлених проблем можливе завдяки 

використанню трьох рівневого підходу до обробки БД перед його подачею в 

СЕУ. Подальші дослідження будуть спрямовані на аналіз властивостей 

присадок до БД. 
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РИНКОВІ ЗАХОДИ ЯК СТИМУЛ ІНВЕСТИЦІЙ В ЗЕЛЕНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

ДЛЯ ЗМЕНШЕННЯ ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ ВІД 

СУДНОПЛАВСТВА 

Колесников О. А., курсант 1 курсу  

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія» 

Однією з актуальних проблем сучасного світового флоту, що й досі не 

знайшла остаточного розв’язання, залишається зменшення забруднення 

навколишнього середовища під час експлуатації морського транспорту, зокрема 

надзвичайно гостро наразі постає питання зменшення викидів парникових газів 

від судноплавства, див. праці [2; 3]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%80
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Відзначимо, що у квітні 2018 р. Міжнародна морська організація (IМО) 

розробила стратегію, яка передбачає низку потенційно можливих технічних та 

експлуатаційних заходів щодо скорочення викидів парникових газів (ПГ) від 

міжнародних перевезень, останні насамперед ґрунтуються на збільшені та 

вдосконаленні проектування суден з використання альтернативних видів 

палива [1]. З метою стимулювання прийняття такої політики, на думку 

представників ІМО, важливим є також упровадження ринкових заходів (Market-

based Measures – MBM), які надаватимуть додаткові стимули судновласникам 

для інвестування в нові технології та відповідно використання більш чистого 

палива. 

Сучасні зарубіжні дослідники [3], аналізуючи порушену проблему, 

визначають такі основні види подібних ринкових заходів, що пропонують 

наразі різні країни та асоціації Комітету з охорони морського середовища (the 

Marine Environment Protection Committee – MEPC) зі скорочення викидів ПГ від 

судноплавства. По-перше, це робота «Міжнародного фонду з викидів 

парникових газів з суден» (the International Fund for GHG emissions), що 

включає в себе накладання обов’язкового глобального збору на морський 

транспорт з бункерним паливом для всіх суден, по-друге, це спеціально 

створена Система дозволу морської торгівлі викидами (the Maritime Emission 

Trading System – METS), яка вимагає від усіх морських компаній 

купувати/продавати квоти на викиди ПГ для забезпечення їх річного 

скорочення, встановлюючи, таким чином, обмеження на глобальні викиди від 

судноплавства. 

Хоча потенціал цих ринкових заходів зменшення викидів ПГ від 

судноплавства було вивчено в багатьох наукових працях, все ж, як справедливо 

зауважує А. Крістодоулоу [3, с. 209], основних переваг і недоліків у кожного з 

них досі не було уточнено. 

 Саме тому, мета нашої розвідки – на підставі наявних наукових 

досліджень здійснити порівняльний опис потенціалу вищезазначених ринкових 
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заходів (MBM), які стимулюватимуть інвестиції в нові технології та 

альтернативні види палива, конче необхідних для декарбонізації морського 

сектора, ураховуючи при цьому попередній досвід їх застосування в різних 

галузях промисловості з метою боротьби з викидами. 

Проведений аналіз дозволив нам дійти таких висновків. 

1. Сучасні дослідники намагаються оцінити сильні та слабкі сторони 

глобального збору на морське бункерне паливо та METS як додаткові заходи, 

які можуть вплинути на рівень інвестиції в зелені технології та використання 

альтернативних видів палива для скорочення викидів ПГ від міжнародного 

судноплавства. 

2. Обидва типи ринкових заходів вважають перспективними, оскільки 

вони здатні забезпечити гнучкість щодо того, яким чином зовнішні витрати на 

викиди ПГ можуть бути інтереалізовані та яким чином можна досягти, аби вони 

стали еквівалентом соціальних благ до суспільних витрат на надання морських 

послуг. 

3. Ринкові заходи встановлюють або кількість викидів, які дозволено 

генерувати морському сектору (METS), або ціну цих викидів (глобальний збір), 

тим самим стимулюючи судноплавні компанії вдосконалювати власні 

енергетичні характеристики та скорочення викидів. 

3. Згідно з висновками вчених, прийняття глобального збору на суднове 

бункерне паливо видається більш ефективним для скорочення морських 

викидів ПГ порівняно з METS, в основному через нестабільність ринкових умов 

морської промисловості. Хоча встановлення ліміту викидів у рамках METS й 

забезпечуватиме певне скорочення викидів ПГ на рік, глобальне збори на 

морські бункери краще коригуватимуться до коливань вартості і досягнення 

довгострокової цілі щодо викидів ПГ. Крім того, цей тип заходу набагато легше 

реалізувати на практиці, на відміну від METS, який вимагає оновлення 

адміністративної інфраструктури та високих початкових витрат. 
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4. І ІМО, і ЄС наразі зосереджені на розвитку глобальних або 

регіональних ринкових заходів, які би доповнювали вже наявні технічні та 

експлуатаційні заходи, прийняті задля зменшення викидів ПГ від міжнародного 

судноплавства. 
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УДК 656.6 

БЕЗЕКІПАЖНИЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ КОНТЕЙНЕРОВІЗ YARA 

BIRKELAND ЯК ПЕРША В СВІТІ ПОВНІСТЮ АВТОНОМНА 

ЛОГІСТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ 

Лебеденко А. В., курсантка 2 курсу 

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія» 

Безекіпажні судна – це судна, які здійснюють роботу без втручання 

людини та не потребують екіпажу на борту. Управління такими суднами 

здійснюється дистанційно з берега. 

Перший автономний  контейнеровоз з практично нульовим викидом 

небезпечних речовин був розроблений норвежцями. На початку 2017 року між 

компаніями Yara International та Kongsberg Maritime був підписаний договір 

про його створення. Повністю електричне судно здатне перевозити 103 

контейнера при максимальній швидкості 13 вузлів. Довжина – 80 метрів, 

ширина – 15 метрів. Ємність батареї 7 мегават-година. Корпус контейнеровоза 

був побудований на верфі Vard Braila у Румунії, а основна збірка проводилася 

на верфі Vard Brattvaag у Норвегії. Спочатку, технічне оснащення 

контейнеровоза планувалося почати в другій половині 2018 року. За цей напрям 

проекту відповідала норвезька технологічна компанія Kongsberg Maritime, яка 

постачає системи для позиціонування, геодезії, навігації та автоматизації для 

торговельних суден та морських установок. Традиційних баластних цистерн у 

Yara Birkeland немає. В якості постійного баласту використовується 

акумуляторна батарея. Для забезпечення безпеки заплановані три центри з 

різним робочим профілем, які будуть обробляти всі аспекти роботи. Але у 

травні 2020 року розробка судна була припинена через «проблеми з 

автономною логістикою на суші». Yara Norge AS його доставили у листопаді 

2020 року. У грудні того ж року судно здійснило свій перший рейс, пройшовши 

майже сім годин з Бревіка в Хортен [1] . 
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За думкою розробників, їх проект є особливим не тільки завдяки високих 

показників екологічності, а й завдяки економічності, що пов’язана з 

відсутністю екіпажу та витрат на його забезпечення. Первинно, для 

завантажень та розвантажень буде потрібна людська допомога, але в 

майбутньому цей процес теж планують зробити автономним. Як пояснили в 

Kongsberg Maritime, навантаження/вивантаження буде проводитися в 

автоматичному режимі з використанням електричних кранів та обладнання. 

Також автоматично будуть проводитися швартування та відчалювання. Для 

цього контейнеровоз обладнають автоматичною системою швартування, якій 

не потрібні спеціальні пристосування у доці [2]. 

На жаль, на даний момент дуже важко ввести це судно у повноцінну 

експлуатацію, бо рух у міжнародних портах є активним, а це може бути 

великою проблемою для автономного судна. Тому на даний момент це судно 

буде працювати у акваторіях та каботажному плаванні. З часом ця проблема 

буде вирішена, а саме тоді, коли безпілотні судна зможуть обмінюватись 

інформацією і згідно до неї прокладати безпечні маршрути. 

На даний час Yara Birkeland знаходиться у норвезькому порту Хортен, де 

проходить подальшу підготовку до роботи в автономному режимі та запуску 

наприкінці 2021 року. Простій контейнеровоза також пов’язаний з 

будівництвом нового порту поруч з Херейе, яке повинно завершитися до осені 

цього року. Як повідомили у компанії, залишилося тільки доставити та ввести в 

експлуатацію портовий кран [1]. 

Безпілотні судна є майбутнім для морського флоту. Завдяки їх створенню 

компанії зможуть позбутися витрат на забезпечення роботи, а також знизити 

можливість виникнення людської помилки, що є одним з найпоширеніших 

факторів виникнення аварій в морі. 
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Дизельні силові установки на морському транспорті існують вже майже 

ціле століття. Хоч вони і мають високу потужність і подолали бар'єр 100 тисяч 

кінських сил, вони все також продовжують викидати в атмосферу шкідливі 

речовини і разом з наземними моторами «успішно» підтримують проблему 

парникових газів. 

Відповідальність за стан навколишнього середовища притаманна 

багатьом – різні способи отримання енергії з нетрадиційних джерел потроху 

розширюють коло споживачів. Для потужних силових установок все ще 

застосовують відомі види палива. 

https://naked-science.ru/article/hi-tech/elektricheskoe-sudno-yara-birkeland
https://naked-science.ru/article/hi-tech/elektricheskoe-sudno-yara-birkeland
https://3dnews.ru/1047617/bespilotniy-elektricheskiy-konteynerovoz-yara-birkeland-otpravitsya-v-plavanie-bez-ekipaga-v-kontse-goda
https://3dnews.ru/1047617/bespilotniy-elektricheskiy-konteynerovoz-yara-birkeland-otpravitsya-v-plavanie-bez-ekipaga-v-kontse-goda


XII Міжнародна науково-практична конференція  

Сучасні підходи до високоефективного використання засобів транспорту  

СЕКЦІЯ № 2. Пошук шляхів підвищення енергоефективності та раціонального 

природокористування морегосподарського комплексу 

267 

Транспортний комплекс, що працює на газі, отримує багато дозвільні 

преференції - транспортні морські кошти не будуть зустрічати обмеження щодо 

допуску в морські порти Світового океану, які включилися в програму 

скорочення парникових викидів. Передбачається, що система сучасних 

екологічних рішень дозволить істотно знизити витрати на паливо в структурі 

витрат судновласників, позначить можливість зниження ставок перевезень і 

підвищить конкурентоспроможність сучасного транспортного флоту на 

фрахтовому ринку. У підсумку, відповідно до переважаючої сформованої 

думки, зменшиться забруднення повітряного середовища шкідливими 

викидами і покращиться екологічна обстановка в портах. 

В даний час в світі більше 117 суден вже використовують зріджений 

природний газ у вигляді палива, приблизно дві третини з них задіяні в Європі. 

Довіра до використання ЗПГ-енергії на флоті наростає так, що вже через лічені 

роки, згідно спільної доповіді південнокорейського банку Korea Development 

Bank і агентства зі сприяння торгівлі та інвестиціям Korea Trade-Investment 

Promotion Agency, опублікованому в кінці квітня минулого року, до 2025 року 

близько 60,3% світового портфеля замовлень на будівництво суден буде 

представлено ЗПГ суднам. У доповіді, яка грунтується на даних глобальної 

дослідницької фірми по судноплавству і суднобудуванню Clarksons і 

британського класифікаційного товариства Lloyd's Register, прогнозується, що 

до 2025 року в світі повинні бути введені в експлуатацію додаткові тисяча 

дев'ятсот шістдесят дві морських судна різної спеціалізації, які використовують 

в якості палива ЗПГ. 

ЗПГ доступний в багатьох портах, а при необхідності може бути 

доставлений фідерним газовозом. Особливо це зручно для суден, які 

обслуговують лінії між певними портами як, наприклад, контейнеровози, 

ролкери, пороми, а також буксири і прогулянкові судна. 

Застосування газу - простий і надійний шлях створення силових 

установок для нових «зелених» суден і переобладнання існуючих. 
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Транспортування морем зрідженого природного газу (ЗПГ) - це важлива 

частина газової галузі промисловості. 

Видобутий природний газ потрібно доставити споживачеві, тому 

інвестиції в газову галузь промисловості не закінчуються на етапі 

геологорозвідки, буріння, облаштування газового промислу і видобутку. 

Це можна зробити за допомогою магістральних газопроводів (МГП) 

або ЗПГ. 

У випадку з ЗПГ газ спочатку потрібно зрідити на ЗПГ-заводі, потім 

завантажити на танкер-газовоз, після прибуття в порт призначення 

розвантажити доставлений ЗПГ в регазифікаційний ЗПГ-термінал, звідки - 

доставити споживачеві. 

Ринок ЗПГ зростає, хоча апріорі зріджений газ дорожче через 

необхідність зрідження і регазифікації. 

Зростає і флот танкерів-газовозів, як для лінійної доставки ЗПГ, так і для 

бункерування. 

Кількість верфей, які будують судна для перевезення ЗПГ зростає. 

Найбільшими виробниками танкерів-газовозів є – японські і корейські 

верфі: Mitsui, Daewoo, Hyundai, Mitsubishi, Samsung, Kawasaki. 

Сучасні танкери типорозмірів Q-Flex і Q-Max мають солідний нетто-

тоннаж і спосібні перевозити до 210-266 тис м3 ЗПГ. 

Чартерний цикл перевізника ЗПГ включає в себе: 

завантаження судна в експортному порту ЗПГ, наприклад 160 000 м3 ЗПГ 

завантажується 1 день; 

час рейсу, за яке береться вартість чартерного дня. Час рейсу – це відстань 

між портами через певний маршрут доставки, що передбачає і зворотний шлях, 

протягом якого паливо буде споживатися для потреб суднових двигунів. 

Зазвичай середня швидкість танкера-газовоза становить 19 вузлів 

(близько 35 км/год). Передбачається, що розвантаження судна в порту 

призначення займає 1 день. 
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Зворотній рейс вважається непродуктивним, але на судні повинно 

залишатися достатня кількість ЗПГ, щоб зберегти структури зберігання при 

робочій температурі і забезпечити паливом. 

Використання Панамського або Суецького каналу передбачає додаткові 

витрати на транзит. 

Є портові збори в порти експорту та імпорту. 

Вартість оренди танкера-газовоза стандартного розміру 40 - 200 тисяч 

доларів США на добу в залежності від пори року. 

Енергетичні компанії намагаються не застрягти без танкерів на чартері на 

зиму, коли холодна погода зазвичай збільшує обсяг торгівлі ЗПГ і, відповідно, 

транспортні витрати. 

На початок 2020 року в світі є близько 500 танкерів-газовозів, причому 

близько 50 – побудовано в 2019 році. 

З огляду на обмеження по складу вихлопних газів, перехід від існуючих 

видів палива на ЗПГ сприяє: 

зменшенню викидів вуглеводню на 20% завдяки меншій кількості 

вуглецю в складі газу відносно звичайного рідкого палива; 

зменшенню викиду газів азотної групи приблизно на 80% завдяки 

особливостям процесу згоряння, введеного в двопаливних дизелях; 

повної відсутності викиду газів сірчаної групи, оскільки природний газ не 

має в своєму складі сірки; 

практичної відсутності деяких малих частинок викидів завдяки 

ефективному процесу згоряння ЗПГ. 

До того ж при роботі на газі двопаливні дизелі за складом відпрацьованих 

газів повністю відповідають нормам ІМО, і немає необхідності в додатковій 

фільтрації. 
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Справжня робота є продовженням спроби проаналізувати світовий  досвід 

експлуатації дейдвудних пристроїв і їх елементів на суднах різного 

призначення. Але основна увага приділена розвитку конструкції  торцевого 

дейдвудного ущільнення, що запобігає забрудненню навколишнього 

середовища та надає значні економічні та технологічні переваги, порівняно з 

існуючими дейдвудними ущільненнями на суднах світового флоту. Не 

зважаючи на новітні конструктивні та технологічні винаходи (пневмостоп, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Q-Max
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додаткове ущільнення дейдвуда повітрям т.і.) забруднення навколишнього 

середовища залишається значним (робочі протікання мастила на всіх суднах 

світового флоту складають 10000 м³ у рік, а також аварійні протікання мастила). 

Механічне торцеве ущільнення – чудовий вибір, але багато з них мають 

приховані проблеми з дизайном. 

Торцеве ущільнення сконструйовано з двох тонко оброблених поверхонь 

або граней, розташованих перпендикулярно валу та стиснутих разом, щоб 

утворити ущільнення. Одна торцева поверхня - ущільнювальне кільце - 

кріпиться до гребного валу і обертається разом з ним. Інша лицьова поверхня - 

фрикційне кільце - є частиною тіла ущільнення. Він залишається нерухомим і 

не обертається разом з валом. Ущільнювальне кільце і фрикційне кільце 

влаштовані так, що вони завжди стикаються один з одним. Корпус ущільнення 

зазвичай являє собою стиснутий гумовий сильфон або підпружинений сильфон, 

який притискає нерухоме фрикційне кільце до обертового ущільнювального 

кільця. Це створює дуже ефективне і герметичне ущільнення. 

Оскільки торцеві ущільнення не використовують гребний вал як 

ущільнювальну поверхню, ви не маєте зносу валу, спричиненого упаковкою в 

сальники або гумовими кромками, що містяться в манжетних ущільненнях. 

Крім того, дозволяє гребному валу обертатися з меншим опором, що збільшує 

економію палива та допомагає забезпечити кращу роботу силової системи. 

Внутрішній діаметр фрикційного кільця та корпусу ущільнення 

перевищує діаметр гребного валу. Це запобігає удару гребного валу об корпус 

ущільнення і витоку через поверхні ущільнення. Це також допускає зміщення 

валу, надмірне биття розмірів і вібрацію в пропульсивній системі. 

Сьогодні існує багато дизайнів торцевих ущільнень на вибір. Різниця між 

ними полягає в способі монтажу і демонтажу, типі використовуваних 

матеріалів і конструктивних особливостях. 
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На рисунку 1 зображена найбільш розповсюджена схема торцевого 

ущільнення дейдвуда фірми «DURAMAX», яка наочно демонструє всі складові 

розглядаємого устаткування. 

 

Рисунок 1 –  Схема торцевого ущільнення дейдвуда фірми «DURAMAX» 

Ідея торцевого ущільнення не є новою. Такі ущільнення 

використовуються майже на всіх сучасних насосах і показали дуже велику 

надійність. Але в умовах в яких працює гребний вал ( вібрація, коливання 

відносно осі, удари) фрикційні кільця, які виготовлені, зазвичай, з графіту, або 

керамікі працювати не здатні. 

 Цю проблему з успіхом вирішують інженери фірми «Duramf». 

Фрикційне кільце Duramax є нерухомою частиною ущільнювальної 

поверхні. Він виготовлений з ударостійкого, високотемпературного, 

просоченого маслом нейлону, стійкого до вібрацій і ударів. Він витримує 

високі температури до 350 ° за Фаренгейтом. Цей матеріал також усуває 

гальванічну корозію і проблеми крихкості, пов'язані з вуглецево-графітовими 

матеріалами. 

Властивості й переваги торцевого ущільнення: 

– витрати на експлуатацію нижче чому у інших ущільнень; 
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– гасить вібрацію й радіальні переміщення  валу; 

– виключає зношування валу і його облицювання; 

– простота установки; 

– легкість в обслуговуванні. 

Ущільнення що змазуються водою забезпечуються надувним 

ущільненням, яке може бути наведене в дію тиском повітря або рідини. 

Аварійне надувне ущільнення так само дозволяє інспектувати й 

обслуговувати носове ущільнення, коли судно на плаву, тим самим виключити 

доковання. 

Кормове ущільнення дуже міцне й тому більш захищене від ушкоджень 

тросами, мережами і т.д. чим ущільнення манжетами. 

Ущільнення може бути використане із ВРШ і ВФШ і прекрасно працює 

як з масляним, так і водяним змащенням. 

Є багаторічний успішний досвід на пристроях, що підрулюють, і 

використовується як стандарт провідними виробниками цього встаткування й 

схвалене більшістю кваліфікаційних суспільств. 
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УДК 629.128 

ВОЗДЕЙСТВИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАГРУЗКИ НА КАЧЕСТВО 

ЛУБРИКАТОРНОЙ СМАЗКИ КОНТАКТНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

ДЕТАЛЕЙ ЦИЛИНДРО ПОРШНЕВОЙ ГРУППЫ СУДОВОЙ 

ДИЗЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ 

Недялков В. Д., курсант 2 курса 

Дунайский институт Национального университета «Одесская морская академия» 

Надежность, износ и уплотняющая способность поршневой группы 

зависят от наличия на поверхностях скольжения эффективной масляной 

пленки. Толщина пленки по ходу поршня существенно меняется от 1…2 мкм в 

районе ВМТ до 12…15 мкм внизу цилиндра. От того, какой устанавливается 

режим смазки и трения между кольцом и втулкой цилиндра, зависит величина 

их износа и эксплуатационный ресурс. Рис. 1 иллюстрирует зависимость 

коэффициента трения от параметра R, определяемого отношением расстояния 

между трущимися слоями h и высоты неровностей поверхностей t: 

 R = Эффективная толщина пленки h / Шероховатость поверхности t. 

Если R = 1 или меньше, то это означает, что поверхности находятся в 

непосредственном контакте и имеет место режим сухого трения, 

сопровождаемого чрезвычайно большими износами, задирами и пр. Если 

давление в масляном слое между кольцом и втулкой увеличивается, то, как это 

видно из графика, устанавливается пограничный режим смазки, а по 

достижении R = 5…10 режим переходит в гидродинамический. Контакт между 

трущимися поверхностями осуществляется через слой масла, коэффициент 

трения снижается до минимума. 
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Рисунок 1 – Зависимость коэффициента трения от параметра R  

Задача поршневых колец создавать и поддерживать подобный режим, 

когда R больше 10. Величина этого параметра зависит от сил, определяющих 

контакт кольца со втулкой, скорости движения кольца и вязкости масла между 

компонентами трения. Скорость движения меняется от нуля до максимума и 

обратно к нулю. Непрерывно меняются направление движения и давление за 

кольцами, определяющее силу их прижатия к зеркалу цилиндра. Вязкость 

масла в районе ВМТ минимальна, так как здесь действуют высокие 

температуры, ближе к НМТ вязкость значительно выше. В этой связи параметр 

R удерживать на одном уровне >10 практически невозможно. Только в 

середине хода поршня он может достигать 10, здесь отмечаются и 

минимальные износы втулок цилиндров. В поддержании достаточно толстой 

пленки масла существенную роль играет форма рабочей поверхности 

поршневого кольца. Небезынтересно отметить, что поршневое кольцо, имевшее 

первоначальную форму прямоугольника, в процессе приработки и 

последующей работы в цилиндре по мере износа приобретает форму. Здесь мы 

видим, что при движении кольца вверх работает верхняя коническая часть, под 

которой создается масляный клин, отжимающий кольцо внутрь канавки и не 

дающий ему соскребывать масло с поверхности цилиндра. При движении вниз 

работает нижняя коническая часть, выполняющая ту же роль, что и верхняя. 
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Замечание – при установке новых колец отдельные механики вручную 

припиливают фаски, что неверно, так как кольцо само в процессе приработки 

приобретет оптимальную форму. Ручная припиловка с помощью напильника 

может только ухудшить последующую работу кольца. 

Возвращаясь к вопросу оптимизации режимов смазки, еще раз отметим, 

что толщина и состояние масляной пленки зависят от количества подаваемого 

на смазку ЦПГ масла, работы маслосъемных колец, растаскивания масла 

компрессионными кольцами и его испарения и выгорания особенно 

интенсивного в районе ВМТ. Здесь обычно в связи с нехваткой масла 

создаются условия полусухого трения и вызванные этим высокие износы. На 

остальной части втулки, как уже отмечалось, имеет место гидродинамический 

режим смазки и скорости износов должны лежать в пределах 0,02-0,05 мм. 

Одним из условий существования масляной пленки на стенках цилиндра и на 

поверхности колец является плотность прилегания колец к втулке, 

исключающая прорыв газов. 

Смазка существенно затрудняется или нарушается там, где имеется 

пропуск газов – независимого от того, вызван ли он износом цилиндров или 

нарушениями в работе колец. В местах прорыва газов масляная пленка 

перегревается, окисляется и сгорает. Что способствует коррозионному и 

эрозионному изнашиванию. Признаком прорыва газов является потемнение 

соответствующих участков кольца, образование лаковых отложений на зеркале 

цилиндра, а в последующем продольных полос повышенного износа. 

Особенно большое влияние оказывает пропуск газов через первое кольцо, 

в меньшей степени – утечки через остальные кольца. В принципе, сечение для 

прохода газов всегда имеется, особенно через открытые замки колец. Поэтому 

смазка концов колец и участков следующего кольца, расположенного под 

замком, всегда нарушается или становится недостаточной. В целях улучшения 

смазки в зоне ВМТ фирма Зульцер проводила эксперименты по выбору высоты 

расположения масляных штуцеров по отношению к ВМТ и пришла к выводу, 
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что наилучший вариант  смазки обеспечивается при расположении штуцеров в 

два ряда В + С. Положение штуцеров в позиции А дает несколько большую 

толщину пленки в районе ВМТ, но значительно ухудшается смазка в средней 

части хода поршня. Поэтому было принято решение установить на втулках 

двигателей RTA два ряда штуцеров в В и С. 
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ВИКОРИСТАННЯ ВОДНЮ В СУДНОПЛАВСТІ ЯК ШЛЯХ 

ВИРІШЕННЯ ЗАБРУДНЕННЯ МОРСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА 

Павлова О. А., курсант 2 курсу  

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія» 

Актуальність дослідження. Однією з головних проблем сучасності є 

забруднення морського середовища. В результаті щоденної експлуатації суден 

до морського середовища потрапляє велика кількість шкідливих речовин, не 

говорячи вже за поодинокі аварії. Щорічно понад 52 000 суден, що 

перетинають океанські торгові маршрути, спалюють понад 2 мільярди барелів 

мазуту. Тяжкий мазут, побічний продукт сирої нафти, містить концентрації 

сірки у 1800 разів вище, ніж дизельне паливо. Торгове судноплавство серйозно 
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впливає на інтенсивність глобального потепління. Обсяг викидів суден 

становить від 2 до 3 відсотків від загального обсягу викидів парникових газів у 

світі, але згідно деяких даних, щорічний викид суднами вуглекислого газу сягає 

понад 1,12 млрд т. – 4,5% від усього газу [1]. Задля протидії забруднення 

морського середовища була прийнята конвенція МАРПОЛ 73/78, яка вступила 

в силу у 1958 році. Її основні положення передбачають: Додаток I – Правила 

запобігання забрудненню нафтою; Додаток II – Правила запобігання 

забруднення шкідливими рідкими речовинами, що перевозяться наливом; 

Додаток III – Правила запобігання забруднення шкідливими речовинами, що 

перевозяться морем в упаковці; Додаток IV – Правила запобігання забруднення 

стічними водами з суден; Додаток V – Правила запобігання забруднення 

сміттям з суден; Додаток VI – Правила запобігання забруднення повітряного 

середовища з суден. Конвенція передбачає співпрацю держав-учасниць 

Конвенції у виявленні порушень Конвенції та порядок такої співпраці, 

включаючи інспектування суден, підозрюваних у скоєнні порушень (скидів), 

інформування один одного про інциденти (ст. 7), а також інформування 

Міжнародної морської організації про прийняті закони та правила , інцидентах, 

прийомних спорудах у портах, накладених на порушників санкціях, аваріях, що 

забруднили навколишнє середовище і т. д. (ст. 11-12 Конвенції) [6]. Як показала 

практика, прийняття конвенцій недостатньо дієві. Якщо зараз світова спільнота 

не вжитиме термінових заходів, спрямованих на боротьбу із забруднювачами 

повітря та скорочення парникових газів, ситуація набуватиме ще більш 

катастрофічних масштабів. Альтернативним джерелом енергії є водень, який 

здатен побороти проблему з викидом шкідливих речовин у море. Судна з 

водневими двигунами – це Zero Emission Ship, тобто судна нульової емісії 

(нульового вибросу). 

Метою дослідження є огляд застосування водню, як альтернативного 

джерела енергії в судноплавстві, наведення прикладів проектів суден нульової 
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емісії, поверхове пояснення роботи таких паливних систем та аналіз досягнень 

в цій сфері. 

Основна частина. Розглянемо найпоширеніші  моделі паливних систем, 

які працюють з використанням водню. Водень (H) є найпоширенішим 

елементом Землі. Завдяки своїм характеристикам він легко входить у реакцію з 

іншими органічними сполуками з утворенням, наприклад, води (H2O). Під час 

цієї реакції утворення води з водню та повітря виділяється енергія, яку можна 

використовувати як електрику. Щоб зробити цю реакцію корисною для 

промислового виробництва електроенергії, необхідно зробити водень, 

наприклад, з води шляхом поділу атомів на кисень і водень за допомогою 

електролізу [2]. Паливний елемент на водні фактично є «батарейкою». Іншими 

словами утворюється електрика, що змушує двигун працювати від такого 

водневого паливного елемента., тобто це водневий акумулятор із високим ККД. 

Принцип роботи водневого двигуна внутрішнього згоряння має головну 

відмінність від звичних дизельних або бензинових аналогів і полягає у способі 

подачі та займання робочої суміші. В ідеальних умовах водневий двигун може 

мати систему живлення закритого типу. Процес сумішоутворення відбувається 

без участі атмосферного повітря. Після такту стиснення в камері згоряння 

залишається вода у вигляді пари, яка проходячи через радіатор, конденсується і 

перетворюється на Н2О. Такий тип апаратури можливий у тому випадку, якщо 

додатково буде встановлено електролізер, який відокремить з отриманої води 

водень для повторної реакції з киснем. Насправді такий тип системи здійснити 

поки що складно. На сучасному розвитку технологій стійка робота і 

безпроблемний запуск двигуна, що працює на гримучому газі, без 

використання атмосферного повітря неможливі [2], [3]. 

Не дивлячись на складнощі виробництва та недостатню дослідженність, 

відомі компанії вже створюють проекти суден нульової емісії. Так, Ulstein 

Group презентувала водневу конструкцію судна, яка, на її думку, готова для 

ринку і пропонує морські операції з нульовим рівнем викидів. Судно підтримки 
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ULSTEIN SX190 Zero Emission DP2 – це перше морське судно, що працює на 

водні, оснащене енергосистемою на паливних елементах Nedstack. Завдяки 

технології, доступній сьогодні, конструкція здатна працювати 4 дні в режимі 

нульового викиду. Тим не менш, у зв'язку зі швидким розвитком технологій 

зберігання водню та паливних елементів, майбутня стійкість до нульових 

викидів становить до двох тижнів. Конструкція системи з нульовою емісією 

заснована на існуючій платформі судна і має загальну потужність 7,5 МВт, з 

яких 2 МВт виробляється системою живлення на паливних елементах, як 

правило, паливними елементами, які розташовані в окремому, 2-му машинному 

відділенні. Паливні елементи перетворюють водень та повітря на 

електроенергію, тепло та воду і не виробляють шкідливих викидів у процесі. 

Системи паливних елементів Nedstack вже створені та випробувані в діапазонах 

потужностей у кілька мегават. Паливні елементи, що використовуються в 

конструкції з нульовою емісією, працюють на водні з контейнерних судин 

високого тиску, що добре себе зарекомендувала. Ці контейнери для зберігання 

водню можна завантажувати та вивантажувати за допомогою звичайних 

операцій та обладнання для обробки контейнерів. Отже, усувається 

необхідність в дорогій бункерній інфраструктурі та забезпечується 

експлуатаційна гнучкість в усьому світі. Контейнери з воднем можна повторно 

заповнювати на об'єктах виробництва водню, також на промисловості 

побічного продукту водню, або з зеленого водню, одержуваного в результаті 

електролізу, що робить судно придатним для використання в усьому світі [4]. 

Висновок. У порівнянні з бензином, природним газом і пропаном водень 

є вогнебезпечнішим у повітрі, найменші тріщини в баку можуть призвести до 

трагедії. Воднева силова установка значно складніша і дорожча в 

обслуговуванні та виготовленні, ніж звичний  двигун внутрішнього згоряння. 

Також існують технологічні труднощі, пов'язані з транспортуванням великих 

об'ємів водню у зв'язку з дифузією водню крізь тверді матеріали та подальшим 
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їх скрихченням. Бункерування судна воднем наразі дуже проблематично через 

велику вартість інфраструктури.  
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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ  

«ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ» В МОРСЬКІЙ ГАЛУЗІ 

Радова В. Ю., курсантка 1 курсу 

 Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія» 

У сучасному економічному словнику поняття «Трудові ресурси» 

трактується як економічно активне, працездатне населення, що має фізичними і 

духовними здібностями для участі у трудовій діяльності. Причому ефективне 

функціонування кожного підприємства залежить від забезпеченості необхідним 

кваліфікованим персоналом. З цього випливає, що персонал підприємства є 

одним з головних ресурсів підприємства в кожній галузі економіки будь-якої 

держави. І міжнародне морське судноплавство не є винятком з даної теми. У 

міру розвитку науково-технічного прогресу, виникнення нових технологій, 

створення складного обладнання зросли вимоги до кваліфікації працівників 

обслуговуючих нову техніку і зацікавленості в забезпеченні виробництва 

фахівцями зросла, тобто роль «людського капіталу» значно зросла. Виникла 

необхідність в узагальненні вимог до персоналу, що претендує на виконання 

кваліфікованої роботи, а також узагальнення умов для забезпечення ефективної 

роботи цих фахівців. На різних міжнародних форумах розглядалися аспекти 

ролі і завдань «людських ресурсів» в розвитку і ефективному використанню 

досягнень технічного прогресу. І в 1919 році була створена Міжнародна 

організація праці (МОП), з 1946 року МОП є спеціалізованою установою 

Організації Об'єднаних Націй (ООН) і покликана сприяти соціально-

економічному прогресу і поліпшення умов праці. На момент її створення в ній 

брало участь 44 держави то до 2000 року в МОП брало участь 174 государства. 

Основні завдання МОП: 

- розробка узгодженої політики та програм, спрямованих на вирішення 

соціально-трудових проблем; 
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- прийняття міжнародних трудових норм у вигляді конвенцій і 

рекомендацій та контроль за їх виконанням; 

- допомога країнам-учасницям у вирішенні соціально-трудових проблем; 

- захист прав людини (на працю, на свободу об'єднання, на колективні 

переговори, від примусової праці, дискримінації і т.д.); 

- проведення досліджень і здійснення публікацій з соціально-трудових 

питань. В основу роботи МОП покладено принцип трипартизму 

- переговори в рамках Організації здійснюються між представниками 

урядів, організацій профспілок та роботодавців країн - членів. 

Міжнародне бюро праці в Женеві є постійним секретаріатом МОП, 

оперативним штабом, дослідницьким і видавничим центром. Бюро займається 

підготовкою документів і доповідей, які використовуються в ході конференцій і 

засідань Організації (наприклад: Генеральна доповідь Комітету експертів щодо 

застосування стандартів, доповіді Адміністративної Ради та її комітетів і т.д.). 

Бюро також здійснює керівництво програмами технічного співробітництва, які 

забезпечують нормотворчу діяльність МОП. Бюро має в своєму складі 

департамент, який відповідає за всі питання, що стосуються міжнародних 

стандартів праці, а також департаменти, які відповідають за діяльність наймачів 

і працівників. Питання адміністрації та управління децентралізовані і передані 

на регіональний і субрегіональний рівень і в представництва в окремих країнах. 

Бюро, кероване генеральним директором, який обирається на п'ятирічний 

термін з правом переобрання, наймає близько 2500 співробітників і експертів, 

що працюють в штаб-квартирі в Женеві і в більш ніж 40 представництвах по 

світу. 

Так як морська галузь становить глобальну частину світової економіки, то 

для узагальнення всіх сучасних норм і конвенцій і рекомендацій про працю в 

морському судноплавстві, а також для узагальнення основних принципів, що є 

в інших міжнародних конвенціях про працю, при МОП створена Морська 

комісія. Морська комісія при МОП – це двопартійний орган консультує 
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Адміністративну раду з морських питань, включаючи тлумачення стандартних 

положень про судноплавство. Комісія складається з: 

- голови Адміністративної ради; 

- двох членів Адміністративної ради (працівника, роботодавця); 

- двадцяти постійних членів від судновласників; 

- двадцяти постійних членів від моряків; 

- чотирьох членів заступників судновласників; 

- чотирьох заступників членів від моряків. 

На Міжнародній Конференції праці на її 94 сесії в 2006 р. прийнята 

Конвенція 2006 року про працю в морському судноплавстві, що представляє 

собою єдиний узгоджений акт, який об'єднує, по мірі можливості, всі сучасні 

норми існуючих конвенцій і рекомендацій про працю в морському 

судноплавстві, а також основоположні принципи, що містяться в інших 

международнихз конвенціях про працю. Цілі і завдання даної Конвенції полягає 

в наданні сприяння забезпеченню гідних умов праці. 

У першому розділі конвенції обумовлені мінімальні вимоги щодо праці 

моряків на борту судна (вимоги до віку, медичному освідетельствованію 

моряка і вимоги до підготовки і кваліфікації моряка). 

У другому розділі обозначені умови зайнятості (трудові договори, 

зарплата і тривалість робочого часу і відпочинку, про компенсації і кар'єрному 

зростанні моряків). 

У третьому розділі викладені вимоги до житлових приміщень, харчування 

і відпочинку на судні. 

Розділ четвертий присвячений охороні здоров'я, медобслуговування і 

соціальному забезпеченню. 

П'ятий розділ містить в собі положення і правила щодо забезпечення 

виконання вимог попередніх розділів. 

Дані положення Конвенції є обов'язковими для виконання судноплавними 

компаніями здійснюють міжнародні морські перевезення, але не є догмою. На 
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щорічних робочих конференціях розглядаються питання щодо поліпшення та 

вдосконалення її тих чи інших положень і приймаються поправки. Причиною 

змін може бути досягнення науково-технічного прогресу, глобальні економічні 

зміни та ін. Щорічно піднаглядними органами перевіряються Судна на 

відповідність вимогам Конвенції і складається «Декларація про Дотримання 

трудових норм у Морський судноплавстві» 

В Дунайському пароплавстві для кожного морського судна, що 

здійснюють міжнародні перевозки розроблена «Декларація про Дотримання 

трудових норм у Морський судноплавстві». Документ свідчить про дотримання 

вимог і положень Конвенції. 

Забезпечуючи виконання всіх сучасних норм Конвенції та рекомендацій 

про працю судновласник створює на судні безпечні умови праці і комфортні 

умови відпочинку межвахтенний період, і цим зумовлює умови для ефективної 

віддачі і плідної праці кожного члена екіпажу при виконанні службових 

обов'язків. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 

1. Конвенція МОП 2006 року «О труде в морском судоходстве».  

2. Декларація про дотримання трудових норм у морському 

судноплавстві. 

Науковий керівник: асистент кафедри інженерних дисциплін ДЕНІСОВА Г. С. 
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УДК 57.04 

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ДЕЛЬТИ ДУНАЮ НА ФОНІ ЗАГОСТРЕННЯ 

ЕПІДЕМІЧНОЇ СИТУАЦІЇ 

Радова В. Ю., курсантка 1 курсу 

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія» 

Дельта Дунаю розташована на території Румунії та України, у 

безпосередній близькості до неї проходить кордон Молдови. Дельта 

надзвичайно важлива з економічної та політичної точок зору, як великий 

транспортний вузол, що з’єднує чорноморські колії з дунайським коридором, а 

також як джерело рибних ресурсів. Крім того, Дунай забезпечує значну частину 

притоку води (і, водночас, забруднюючих речовин) в Чорне море. 

Дельта Дунаю, друга в Європі за величиною після волзької, унікальна, 

цінна та вразлива екосистема, де мешкає близько 90 видів риб (включно: кілька 

зникаючих видів осетрових), 300 видів птахів (зокрема найбільша в Європі 

колонія пеліканів) і росте більше тисячі видів рослин. Дельта включена до 

списку об’єктів всесвітньої спадщини United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organization (ЮНЕСКО), на її території є кілька біосферних 

заповідників. Яскравою ілюстрацією екологічних, економічних та політичних 

проблем дунайської дельти є громіздкі дискусії навколо трьох економічних 

проектів: 

- судноплавного каналу «Дунай – Чорне море» через рукав «Быстрое»; 

- нафтоналивного терміналу біля села Джюрджюлешть; 

- залізничної гілки Рені – Ізмаїл. 

У 2004-2006 рр. українські державні органи провели у дельті Дунаю 

детальні екологічні дослідження; результати вказують на те, що вплив 

днопоглиблювальних та будівельних робіт на якість води і гідрологічний 

режим торкнеться, мабуть, лише обмеженої території. Необхідно продовжити 

такі дослідження та моніторинг, щоб підтвердити зроблений висновок у 
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довгостроковій перспективі, а також оцінити можливі наслідки руху каналом 

вантажних суден. На думку України, моніторинг має проводитися також у 

контексті впливу судноплавних шляхів, вже використовуваних Румунією. Ще 

один аргумент України полягає в тому, що пропонований канал – лише 

розширення вже існуючого рукава «Быстрое» з метою зробити його придатним 

для судноплавства. 

Учасниками іншої групи транскордонних екологічних суперечок у тому ж 

регіоні є Україна та Молдова, остання втратила доступ до Чорного моря 

судноплавними шляхами. Але Україна поступилася Молдові смугою завдовжки 

430 метрів на березі Дунаю біля села Джюрджюлешть, згідно умовам 

врегулювання. Водночас, деякі екологічні організації звернули увагу на 

можливий негативний вплив терміналу на дельту Дунаю, а також на небезпеку 

забруднення навколишнього середовища в районі Рені та Ізмаїла нижче за 

течією. Особливу стурбованість викликають високий ризик аварій у зв’язку зі 

складністю навігації у місці спорудження терміналу та потенційно 

катастрофічні наслідки таких аварій для дельти Дунаю. Тим паче, що у 

безпосередній близькості від Джюрджюлешь також розташовані нафтоналивні 

термінали в Галаці (Румунія) та Рені. 

Після підвищення Молдовою митних зборів за перевезення українських 

товарів через молдавську територію по єдиній залізничній гілці, що з’єднує 

Рені з рештою території країни, Україна оголосила про будівництво залізничної 

гілки Рені – Ізмаїл, що проходить цілком її територією вздовж Дунаю. Однак, 

Молдова висунула свої заперечення, засновані на потенційному впливові 

проекту на довкілля. Ці заперечення було підтримано деякими українськими 

організаціями, які вказували, що здійснення проекту може призвести до 

екологічної катастрофи регіонального масштабу. 

На фоні загострення епідемічної ситуації, пов’язаної зі стрімким 

розповсюдженням вірусів, проблем не поменшало, тільки відбулось їх 

накопичення. Адже, останніми новітніми дослідженнями встановлено, що 
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SARSr-CoV (скорочено від англ. Severe acute respiratory syndrome-related 

coronavirus) – вид коронавірусу, який може зберігати свої властивості у стічній 

воді – інфективність до 14 днів за температури 4°C, але лише 2 дні при 

температурі 20°C. І всім відомий той факт, що у більшості випадків саме зі 

стічними водами багатопрофільних підприємств, терміналів, галузевих 

організацій, відбувається забруднення річок, озер, ба й всього океанічного 

простору. Це стосується й дорогоцінної дельти Дунаю. У березні 2020 р. на 

території Угорщини, Сербії та Австрії обмежили судноплавство Дунаєм у 

рамках заходів протидії поширенню нового коронавірусу. Про це було 

повідомлено Міністерством інфраструктури України з посиланням на 

Дунайську комісію. 

Останньою було отримано лист через Посольство України в Угорщині 

щодо обмежень судноплавства на Дунаї, пов’язаних із заходами, спрямованими 

на боротьбу із розповсюдженням коронавірусу Covid-19, ‒ йдеться у 

повідомленні. Однак, вся ця кіпа глобальних екологічних проблем повинна 

вирішуватись на рівні тих країн, які пересічені Дунаєм. На рівні чинного 

законодавства. Хоча й вище керівництво країн світу не поспішає зробити 

суттєвих висновків з цього приводу, обмежуючись лише прийняттям законів, 

конвенцій, створенням комісій, все одно – головне в розкритті цього аспекту 

найважливіших питань загострення екологічних проблем, із погіршенням стану 

дельти Дунаю – є синергія й оволодіння професійними практичними навичками 

й компетенціями провідних вчених, екологів із інвесторами, глобалістами, 

власниками екологічних підприємств. 

Науковий керівник: кандидат технічних наук, доцент кафедри 

загальнонаукових дисциплін ТІРОН-ВОРОБЙОВА Н. Б. 
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ВИКОРИСТАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ НА СУДНАХ 

Радов Д. О., курсант 1 курсу 

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія» 

У світі відбувається послідовне посилення екологічних вимог до 

судноплавства, тому що традиційні джерела енергії впливають на екологію 

планети. Викиди парникових газів, які утворюються при спалюванні корисних 

копалин, порушують кліматичний баланс. Наслідки зміни клімату в останнє 

десятиліття стають все відчутнішими. Проливні дощі й урагани, сніг посеред 

весни, періоди тривалої посухи, повені, торнадо й інші природні явища 

виникають все частіше, і керувати ними ми не можемо. З урахуванням даних 

реалій, протягом останніх десятиліть у галузі, паралельно з класичним 

суднобудуванням, активно розвивається проектування та будівництво суден, 

які використовують як паливо альтернативні джерела енергії. 

Альтернативні джерела енергії – це природні явища, які шляхом 

перетворення в спеціальних установках перетворюються в теплову або 

електричну енергію. ІМО зараз розробляє кодекс безпеки (IGF Code) для суден, 

які використовують газ чи інші екологічні види палива. Продовжується робота 

в галузі використання метанолу та палив з низькою температурою займання [1]. 

З основних альтернативних джерел енергії, робота з яких ведеться у галузі, 

можна назвати такі: водень, природний газ, електроенергія. 

Що таке ЗПГ? Якщо охолодити природний газ до мінус 162°С, він 

перетвориться на рідину, яка займає лише 1/600 свого первісного обсягу. 

Прихильники ЗПГ стверджують, що він менш шкідливий для навколишнього 

середовища, ніж традиційне суднове паливо, як-от нафта або дизельне паливо. 

Виробники двигунів, що працюють на ЗПГ, заявляють, що вони виробляють на 

30% менше вуглекислого газу, аніж дизельні еквіваленти. Інфраструктура 

бункерування ЗПГ постійно вдосконалюється, паливо вже доступне у більшості 

великих судноплавних вузлів [4]. Останніми роками попит на ЗПГ був дуже 
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високим, особливо у новобудовах. Цьому сприяло поєднання екологічних 

переваг та привабливих цін на пальне, і ця тенденція посилюється. Перехід на 

ЗПГ як паливо може дати значні переваги за рахунок відповідності 

нормативним вимогам, підвищення конкурентоспроможності, а також 

покращення загальної якості повітря та скорочення викидів парникових газів. 

Чому водень паливо майбутнього? По-перше, водень вважається 

"зеленим" паливом. По-друге, він найенергоємніший вид палива, краще водню 

немає. І, по-третє, є технологія, яка дозволяє без теплового циклу отримувати з 

нього електроенергію [3]. Традиційний ланцюжок отримання електроенергії 

має значні втрати: на спалювання (теплові втрати), нагрівання робочого тіла 

(вода або пара), механічне обертання ротора турбіни, передача моменту на вал 

генератора та ін. (або киснем повітря), виходить електроенергія та тепло, інших 

втрат немає. При цьому отримувана кількість електроенергії з водню може 

досягати 60-70%. У тепловому циклі цього ніколи не досягти. Але для 

триваліших поїздок, коли потрібно більше палива, виникають технологічні 

проблеми – для зберігання водню у вигляді рідини потрібна температура мінус 

260°C. Найкращим рішенням може бути перетворення водню на аміак, який 

набагато простіше зберігати в рідкій формі - німецька фірма розробляє двигуни, 

які можуть працювати на аміаку. 

Акумуляторні кораблі. Перший у світі повністю електричний пором MV 

Ampere почав курсувати коротким маршрутом у Норвегії шість років тому. 

CalMac вже експлуатує перші у світі морські дизельні/електричні 

гібридні пороми. Вони працюють 40% часу від батареї, перш ніж їм доведеться 

перейти на дизельні генератори. Акумулятор заряджається від мережі за ніч. 

Підключайтеся та вирушайте у плавання: познайомтеся з піонерами 

електричних поромів [2]. Основним обмеженням є вага акумуляторів (більше 

акумуляторів, менше вантажу) та занепокоєння про те, скільки акумуляторів 

прослужать до того, як їх потрібно замінити. В даний час це варіант тільки для 

коротких маршрутів, але з розвитком технологій акумуляторне харчування, 
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схоже, стане більш поширеним або на повністю електричних суднах, або в 

гібридних системах. 

Екологічні проблеми та зростання цін на паливо ведуть до необхідності 

пошуку нових рішень для судноплавства. Альтернатив не так багато. При 

цьому законодавство вже визначилося з умовами використання ЗПГ, за ним 

йдуть метанол та біопаливо.На думку експертів, небагато часу займе розробка 

IGF Code для СНД та водню [4]. Для того, щоб відповідати вимогам ІМВ до 

2050 року, необхідно буде не тільки перевести флот на інший, екологічніший 

вид палива, а й розробити нові технології для зниження викидів парникових 

газів в атмосферу з суден. Однією з найперспективніших технологій є 

використання паливних елементів, але поки що вона лише на стадії зародження. 
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АНАЛИЗ ПРИЧИН ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОМПАЖА 

ГАЗОТУРБОНАГНЕТАТЕЛЯ 

Хлебников В. И., курсант 2 курса 

Дунайский институт Национального университета «Одесская морская академия» 

При естественной вентиляции воздухообмен в помещении 

осуществляется естественным путем вследствие разности удельных весов 

теплого и холодного воздуха или за счет энергии движения омывающего судно 

воздуха. Если дефлектор повернуть отверстием по направлению движения 

судна, свежий воздух вдувается в вентилируемое помещение, если против 

движения, то воздух из помещения вытягивается через вертикальную трубу 

потоком наружного воздуха, омывающего дефлектор. Инжекционная головка 

применяется для вытяжки загрязненного воздуха, поэтому ее устанавливают 

конусом по направлению движения судна. Поток наружного воздуха, проходя 

через этот конус, приобретает повышенную скорость, создавая разрежение в 

верхней зоне помещения. Вследствие этого воздух из помещения 

подсасывается в эжектор и увлекается проходящей через него струей воздуха в 

атмосферу. На морских транспортных судах чаще всего применяют более 

надежную искусственную вентиляцию помещений, с помощью которой воздух 

в помещения подается равномерно, а загрязненный воздух удаляется из любого 

помещения. Система искусственной вентиляции состоит из вентиляторов, 

воздуховодов с разобщительными заслонками, приемной и 

воздухораспределительной арматуры. Так как вентиляторы при работе создают 

шум, то их не устанавливают в жилых и служебных помещениях, а в коридорах 

для них устраивают звукоизолирующие выгородки. Вентиляторы обычно 

устанавливают на амортизаторы и соединяют с воздуховодами 

амортизационными патрубками (манжетами). Воздуховоды круглого и 

прямоугольного сечения изготовляют из стальных или алюминиево-магниевых 
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листов. Система вентиляции может быть разделена на общесудовую (жилые и 

служебные помещения, камбузы, прачечные и т. п.) и вентиляцию различных 

помещений и постов (МО, грузовые трюмы, помещения холодильных машин и 

аккумуляторные, насосные отделения танкеров). Вентиляция судовых 

помещений обычно осуществляется по следующей схеме: подача воздуха в 

каюту, выход его через дверные решетки в коридор, из него через дверные 

решетки в санузлы и душевые, оттуда наружу (искусственная вентиляция). В 

обслуживаемые помещения воздух поступает по каналам, которые 

заканчиваются воздухораспределительной арматурой, обеспечивающей 

рассеивание потока и позволяющей изменять его направление. Вентиляция МО 

предусматривает организованную вентиляцию всего объема. Приточную 

вентиляцию обычно выполняют искусственной, а вытяжную — естественной, т. 

е. применяют смешанную вентиляцию. В надстройке и кожухе дымовой трубы 

установлены воздухоприемные устройства, через которые электровентиляторы 

забирают свежий воздух, направляя его по приточным воздуховодам в рабочую 

зону обслуживания двигателей и котлов. Воздух в помещение поступает через 

направленные воздухораспределители. Загрязненный воздух естественным 

путем поднимается вверх и выходит наружу через вентиляционное отверстие и 

жалюзийную решетку в кожухе дымовой трубы. Вытяжной вентилятор 

забирает загрязненный воздух из-под настила МО. 

Искусственную вентиляцию в МО судна нужно рассчитывать с учетом 

средств естественной вентиляции (раструбы, кожухи дымоходов, машинные 

шахты и т. п.). Следует также иметь в виду, что двигатели внутреннего 

сгорания в значительной степени разрежают давление в помещении при 

всасывании воздуха в цилиндры. Расчеты тепловыделений в МО необходимо 

выполнять для летнего и зимнего периодов, а также режима герметизации. 

Соединение труб, присоединение их к запорной, переключающей и 

регулирующей арматуре, к стенкам цистерн, к механизмам и аппаратам может 

быть разъемным и неразъемным (путевые соединения). К разъемным 
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соединениям относятся фланцы, муфты, штуцера и дюриты. Для создания 

плотности разъемных соединений между ними устанавливают прокладки из 

картона, паронита, резины, фибры, полиэтилена и других материалов. К 

неразъемным относятся сварные, паяные и клееные соединения. 

Чтобы каждая система на судне могла выполнять свои функции, на ее 

трубопроводах размещают арматуру, с помощью которой осуществляют пуск 

судовой системы в действие, включают и выключают отдельные участки 

трубопроводов, изменяют режим работы системы, регулируют давление среды, 

протекающей в трубопроводах, и т. п. С помощью запорно-переключающей 

арматуры производят включения, отключения и переключения трубопроводов 

и механизмов систем  

По направлению движения потока жидкости клапаны разделяют на 

проходные и угловые. В проходных клапанах направление движения потока 

жидкости до и после них не изменяется, в угловых же за клапаном оно 

изменяется на 90° по отношению направления движения потока жидкости 

перед клапаном. 
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ОГЛЯД СУДЕН, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬ ЕНЕРГІЮ ВІТРУ ТА 

СОНЦЯ 

Черой А. А., курсант 2 курсу 

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія» 

Актуальність дослідження. Тенденція до використання відновлювальних 

та альтернативних джерел енергії набирає сили останнім часом, коли уряди, 

компанії та широка громадськість займаються проблемами забруднення 

повітря, енергетичної безпеки та зміни клімату. Однак на морі впровадження 

альтернативної енергії лише зараз починає виявлятися. Останнім часом 

судноплавна галузь почала серйозно шукати способи знизити споживання 

палива і працювати більш екологічно чистим способом [2]. 

Метою дослідження є аналіз та популяризація альтернативних рушіїв для 

суден та зменшення забруднення навколишнього середовища. 

Основна частина. З урахуванням нових обмежень Міжнародної морської 

організації з викидів шкідливих речовин, судновласники почали замислюватися 

про впровадження нових технологій на суднах із використанням енергії вітру та 

сонця, наприклад вітрила із сонячних панелей. У 1980-х роках кілька японських 

суден були оснащені жорсткими вітрилами з метою зниження витрат палива. 

Оснащені жорсткими вітрилами японські судна, такі як Shin Aitoku Maru та 

Usuki Pioneer, як і Jamda  довели зниження витрати палива приблизно на 10-

30 % див. рис. 1, а.  

Судно Planet Solar Turanor вважається найбільшим у світі на сонячних 

панелях. Воно спущено на воду 31 березня 2010 р. На ньому використовується 

перетворення виключно сонячної енергії. При цьому загальна площа сонячних 

панелей складає 537 м2. Судно здатне розвивати швидкість до 15,12 вузлів [1]. 

Надлишки електроенергії, отриманої за допомогою панелей, акумулюються і їх 

може вистачити на 3 дні ходу без сонця див. рис. 1, б. 
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а) б)  в) г)  д) 

Рисунок 1 – Технології використання енергії вітру та сонця: а) жорсткі вітрила; 

б) сонячні панелі; в) вітрила з сонячних панелей; г) роторні вітрила; д) 

вітрогенератори  

Судно з вітрилами із сонячних панелей австрійської суднобудівної 

компанії Solar Sailor зображено на рисунку 1, в. Одне із перших сонячних 

гібридних суден – Suntech VIP. Максимальна швидкість, яку крейсер здатний 

розвивати дорівнює 16 вузлів. В якості джерела електроживлення 

екскурсійного прогулянкового судна використовуються сонячні батареї, 

виконані в формі вітрил. Вертикальне розміщення гнучких сонячних елементів 

дозволяє максимально приймати сонячні промені, регулюючи кут повороту 

вітрильних елементів і паралельно отримувати користь від поривів вітру. Крім 

того, завдяки відображенню сонячного світла від поверхні води суттєво 

посилюється продуктивність роботи сонячних панелей. При сильних поривах 

вітру вітрила автоматично складаються [1]. 

Серед найбільш відомих суден, що використовують роторні вітрила, слід 

виділити судно E-Ship 1, що також задіяно і для встановлення вітротурбін див. 

рисунок 1, г. Судно має чотири колони вітряних рушіїв, які використовують 

ефект Магнуса [3]. Ротори є допоміжними, а в якості головних двигунів 

встановлені два дизелі потужністю 3,5 МВт. Висота роторів 27 м, діаметр 4 м. 

Швидкість судна досягає 16 вузлів у ходовому режимі при використанні 

вітроустановок. При цьому економія палива сягає 40%. До переваг таких рушіїв 

слід віднести:  хороші маневрені якості (двороторне судно може розвертатися в 

будь-який бік без використання керма) та простоту обслуговування. 

Недоліками суден з рушієм у вигляді роторного вітрила є залежність від вітру 

та додаткових джерел енергії, а також низькі аеродинамічні характеристики [2]. 
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Використання вітрогенераторів на судах поки що знайшло відображення 

лише в проектах. Прикладом такого проекту є діюче судно  Stena  Jutlandica, на 

якому встановлено два вітрогенератори, потужністю 4 кВт кожний. див. рис. 1д 

Генератори, які приводяться у дію вертикальними турбінами, встановлені на 

спеціальних 4-метрових мачтах у носовій частині судна. Очікується, що два 

генератори за рік будуть виробляти 23000 кВт електроенергії, і за рахунок 

цього планується заощаджувати 80-90 т палива щорічно [1]. 

Остання розробка у галузі «вітряних двигунів» прийшла з Японії. Eco 

Marine Power (EMP) представила версію своєї системи EnergySail у 

випробувальній префектурі Хіросіма. Жорсткий прямокутний пристрій злегка 

вигнутий і може бути встановлений проти вітру для створення підйомної сили, 

що допомагає просувати судна вперед. Сонячні батареї морського класу 

можуть забезпечити електроенергією бортове освітлення та обладнання [4]. 

Висновок: вважаючи актуальність тенденцій до використання 

відновлювальних та альтернативних джерел енергії  необхідний більш 

детальний розгляд варіантів інноваційних рушіїв, а також інвестування в нові 

технологій для зменшення шкоди довкіллю та економії палива. 
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УДК 378.14.014.13: 656.614.34 

ПСИХОЛОГО-СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ 

КОМПЕТЕНТНИХ ФАХІВЦІВ У КОНТЕКСТІ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ 

Біленскіс І. П., лектор Литовської морської академії, Клайпеда, Литва 

Стосовно компетенцій морських (і не тільки) фахівців, то наголос, 

зазвичай, робиться насамперед на висновках, стандарти яких визнають, що 

людина продемонструвала професійну компетентність і продовжує 

підтримувати високі професійні стандарти. Компетентність – це вміння 

застосовувати знання та навички для досягнення бажаного результату. Однак, 

щоб підготувати кваліфікованого спеціаліста, не варто обмежуватися 

стандартною компетенцією, особливо в тих випадках, коли робота йде в 

команді та у складних умовах, і в цьому є морська специфіка. Щодо колективу, 

то необхідно наголосити на необхідності розвитку соціальних компетенцій. 

Ефективність соціальних компетенцій, або навичок у міжособистісних 

стосунках і соціальних ситуаціях, все частіше розглядається як важлива частина 

психічного здоров’я. Соціальна компетентність включає здатність оцінювати 

соціальні ситуації та визначати, що очікується чи потрібно, розпізнавати 

почуття та наміри інших, а також вибирати соціальну поведінку, яка найбільше 

підходить в конкретному контексті. Вільнюський університет у своєму аналізі 

(2019) дійшов висновку, що: «потрібно вжити ряд заходів для досягнення 

гендерного балансу серед студентів: переглянути існуючі навчальні програми в 

тих галузях науки, які традиційно вважаються «жіночими» чи «чоловічими», та 

розробити інструменти для залучення більше людей різної статі; змінити 

ставлення викладачів окремих галузей науки, де можуть навчатися гендерні 

особи, а також напрям відповідних досліджень; здійснювати освітні та 

соціальні ініціативи щодо зміни ставлення до «чоловічих» чи «жіночих» 

навчальних програм». Це особливо актуально для підготовки морських 
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фахівців, оскільки ця сфера залишається дуже патріархальною. За словами 

Карен Огідігбен, директора з управління та навчання екіпажу компанії Hapag 

Lloyd Ship Management в Дубаї: «Проблеми, пов’язані з жінками в морській 

індустрії, в основному пов’язані з традиційним припущенням, що жінки є 

слабкою статтю і не можуть впоратися з тягарем кар’єри, яку часто вважають 

чоловічою. Навіть у стародавні часи, як видно з морської історії, чоловіки 

виходили в море, а жінки піклувалися про своє житло, дітей і чекали на 

повернення моряків». Згідно з BIMCO / ICS 2021 (звіт Seafarers Workforce 

Report), жінки становлять лише 1,2% робочої сили моряків у світі. Проте, за 

останні шість років, спостерігаються позитивні тенденції: 24 059 жінок 

працюють моряками, що на 45,8% більше, ніж у 2015 році. Міжнародна 

морська організація (ІМО) застосувала стратегічний підхід до збільшення 

внеску жінок, як ключових зацікавлених сторін у морському секторі, через 

розвиток морського транспорту та програму «Жінки на морі» під гаслом 

«Навчання – видимість – визнання». IMO підтримує участь жінок як на 

берегових, так і на морських посадах, твердо прагне допомогти своїм 

державам-членам досягти Порядку денного ООН на період до 2030 року зі 

сталого розвитку (17 цілей сталого розвитку (ЦСР), зокрема ціль 5: 

«Досягнення гендерної рівності та розширення можливостей усіх жінок і 

дівчат»). 

 

Рисунок 1 – Логотип програми «Жінки на морі» Міжнародної морської 

організації 
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Коли мова йде про ефективне вирішення проблеми компетентних 

морських фахівців, перш за все необхідно базувати стратегію підготовки та 

інтеграції на ринок праці на принципі гендерної рівності та паритету. Тут може 

виникнути проблематичне питання, а саме, скільки чоловіків, які працюють у 

морській сфері, погодяться з цими принципами і охоче приймуть до своїх лав 

жінок-моряків? Опитування, ініційоване Hafnia, BW Group і Shell, показало, що 

жінки займають менше 10% керівних посад. Близько 48% респондентів сказали, 

що знають колег по роботі, яких належним чином не сприймали через їх стать. 

Це означало б, що ігнорування жінок, як компетентних спеціалістів, негативно 

впливає на психологічний мікроклімат на робочому місці та на ефективність 

роботи. Є багато доказів того, що інвестування в жінок є найефективнішим 

способом піднесення громад, бізнесу і навіть країн. Країни з вищою гендерною 

рівністю мають краще економічне зростання. Компанії, якими керує більше 

жінок, працюють краще („Bottom Line: Corporate Performance and Women's 

Representation to Boards“). Мирні угоди за участю жінок є більш довговічними. 

Парламенти з більшою кількістю жінок ухвалюють більше законів з ключових 

соціальних питань, таких як охорона здоров’я, освіта, відсутність дискримінації 

та допомога на дітей. Іншими словами, гендерна рівність створює баланс, 

більше задоволення від роботи та підвищує продуктивність. Рівність для жінок 

означає прогрес і користь для всіх. 

Щодо гендерного питання, слід зазначити, що в останньому звіті BIMCO 

та Міжнародної морської палати про робочу силу моряків зазначено, що, для 

досягнення цілі до 2026 року, галузі необхідно значно підвищити рівень 

підготовки та зайнятості, уникнути дефіциту кваліфікованих моряків. У звіті 

прогнозується, що до 2026 р. для управління світовим торговим флотом 

знадобиться ще 89 510 офіцерів. У звіті також приділяється пильна увага 

різноманітності робочої сили моряків, аналізуючи різноманітні демографічні 

показники, включаючи вік, національність та стать. Обстеження робочої сили в 

секторі судноплавства показали, що жінки можуть бути недостатньо залучені 
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як джерело морського таланту, що потребує вирішення, аби компенсувати 

поточний і зростаючий дефіцит, з яким зараз стикається галузь морського 

транспорту. Дослідження Міжнародної організації праці (МОП), щодо політики 

та практики зайнятості жінок-моряків, показало, що ті роботодавці, які мали 

досвід найму жінок-моряків, як правило, дуже позитивно оцінювали їхні 

навички та здібності, і жінки були віддані кар'єрі моряка. Дослідження 

приходить до висновку, що жінки-моряки є недостатньо визнаним ресурсом і, 

якщо його використовувати, можуть заповнити нестачу робочої сили в 

промисловості, як на морі, так і на берегових посадах, які потребують 

морського досвіду. Аби подолати гендерну нерівність, програма ІМО, щодо 

гендерної рівності, надає жінкам стипендії, просуває політику, яка забезпечує 

справедливість, безпечні та гідні умови праці для всіх, хто працює в цій галузі, 

забезпечує середовище, в якому жінки визнаються та висуваються для 

кар'єрних можливостей у морських навчальних закладах, портах та морських 

адміністраціях. Міжнародна морська організація зробила ряд кроків для 

посилення ролі жінок у судноплавній галузі. Присутність жінок на кораблях дає 

велику перевагу, оскільки створює більш природне соціальне середовище. Це 

особливо важливо, оскільки спосіб життя моряків за останні роки змінився.  

Менше часу на березі і менше людей на борту. Жіночий екіпаж може зменшити 

відчуття ізоляції, яке відчувають багато моряків. Що стосується підготовки 

компетентних фахівців, то слід зазначити, що тут дуже важливий соціально-

психологічний аспект, оскільки майбутні моряки навчаються в соціально не 

нормальному середовищі, тобто майже виключно чоловіки. Тому освіта, щодо 

гендерної рівності, та розвиток соціальних компетентностей тут особливо 

необхідні, аби соціальна реакція та відповідна поведінка як у навчальному, так і 

в робочому середовищі відповідали соціально прийнятним нормам у 

суспільстві. 



XII Міжнародна науково-практична конференція  

Сучасні підходи до високоефективного використання засобів транспорту  

СЕКЦІЯ № 3. Психолого-педагогічні, соціально-лінгвістичні дослідження у процесі 

підготовки компетентних фахівців 

304 

 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 

1. Різноманітність і рівні можливості у Вільнюському університеті у 

2018– 2019  рр. аналіз.  2020, Vilniaus universitetas, 57. 

2. Європейська соціальна хартія. Valstybės žinios, 2001-06-08, Nr. 49-1704. 

3. Електронний ресурс веб-сайт URL: https://www.ilo.org/global/ 

publications/world-of-work-magazine/articles/WCMS_081322/lang--en/index.htm 

(дата звернення 22.11.2021). 

4. Електронний ресурс веб-сайт URL: https://dictionary.apa.org/social-

competence (дата звернення 22.11.2021). 

5. Електронний ресурс веб-сайт URL: https://www.tandfonline.com/doi/ 

full/10.1080/0308883042000259828?src=recsys (дата звернення 22.11.2021). 

6. Електронний ресурс веб-сайт URL: https://dcoc.org/women-in-maritime/ 

(дата звернення 22.11.2021). 

7. Електронний ресурс веб-сайт URL: https://www.imo.org/en/OurWork/ 

TechnicalCooperation/Pages/WomenInMaritim e.aspx (дата звернення 22.11.2021). 

8. Електронний ресурс веб-сайт URL: https://safety4sea.com/cm-stcw-

convention-terms-and-definitions/ (дата звернення 22.11.2021). 

9. Електронний ресурс веб-сайт URL: https://www.imo.org/en/OurWork/ 

TechnicalCooperation/Pages/WomenInMaritime.aspx (дата звернення 22.11.2021). 

10. Електронний ресурс веб-сайт URL: https://eige.europa.eu/gender-

mainstreaming/policy-areas/maritime-affairs-and-fisheries (дата звернення 

22.11.2021). 

11. Електронний ресурс веб-сайт URL: https://www.hellenicshippingnews. 

com/empowering-women-in-shipping/ (дата звернення 22.11.2021). 

12. Електронний ресурс веб-сайт URL: https://www.ics-shipping.org/press-

release/new-bimco-ics-seafarer-workforce-report-warns-of-serious-potential-officer-

shortage/ (дата звернення 22.11.2021). 

 

https://www.ilo.org/global/publications/world-of-work-magazine/articles/WCMS_081322/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/publications/world-of-work-magazine/articles/WCMS_081322/lang--en/index.htm
https://dictionary.apa.org/social-competence
https://dictionary.apa.org/social-competence
https://www.tandfonline.com/doi/%20full/10.1080/0308883042000259828?src=recsys
https://www.tandfonline.com/doi/%20full/10.1080/0308883042000259828?src=recsys
https://dcoc.org/women-in-maritime/
https://www.imo.org/en/OurWork/TechnicalCooperation/Pages/WomenInMaritim%20e.aspx
https://www.imo.org/en/OurWork/TechnicalCooperation/Pages/WomenInMaritim%20e.aspx
https://safety4sea.com/cm-stcw-convention-terms-and-definitions/
https://safety4sea.com/cm-stcw-convention-terms-and-definitions/
https://www.imo.org/en/OurWork/%20TechnicalCooperation/Pages/WomenInMaritime.aspx
https://www.imo.org/en/OurWork/%20TechnicalCooperation/Pages/WomenInMaritime.aspx
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/policy-areas/maritime-affairs-and-fisheries
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/policy-areas/maritime-affairs-and-fisheries
https://www.ics-shipping.org/press-release/new-bimco-ics-seafarer-workforce-report-warns-of-serious-potential-officer-shortage/
https://www.ics-shipping.org/press-release/new-bimco-ics-seafarer-workforce-report-warns-of-serious-potential-officer-shortage/
https://www.ics-shipping.org/press-release/new-bimco-ics-seafarer-workforce-report-warns-of-serious-potential-officer-shortage/


XII Міжнародна науково-практична конференція  

Сучасні підходи до високоефективного використання засобів транспорту  

СЕКЦІЯ № 3. Психолого-педагогічні, соціально-лінгвістичні дослідження у процесі 

підготовки компетентних фахівців  

305 

УДК 378.6 

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІМІТАЦІЙНО — ВІРТУАЛЬНИХ 

ТРЕНАЖЕРІВ ПРИ ДИСТАНЦІЙНІЙ ФОРМІ ПІДГОТОВКИ 

СУДНОВИХ ФАХІВЦІВ У МОРСЬКИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ: 

РЕАЛЬНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

Герганов Л. Д., доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри 

інженерних дисциплін 

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія» 

З погляду на розвиток дій, які виникли на світовому просторі у зв’язку з 

розширенням епідеміологічної обставини, що визвана пандемією, вищі освітні 

заклади повинні були за досить незначний час перейти на дистанційну форму 

навчання. Однак, за показниками попереднього навчального року, у якому були 

закладені перші кроки такого навчання, у режимі online, якість освітнього 

процесу значно знизилась, і, в першу чергу, з набуття професійних умінь та 

навичок на практичних та лабораторних заняттях, що показали результати 

іспитів і заліків з фахових дисциплін. 

Так, на відміну від освітніх закладів, що проводять підготовку фахівців з 

берегових спеціальностей, підготовка морських фахівців є специфічною і 

пов’язана з міжнародними вимогами до їхньої як практичної, так і теоретичної 

підготовки. Результативність формування професійної компетентності 

морських фахівців обумовлюється виконанням мінімальних стандартів, які 

надані у розділі «Метод демонстрації» міжнародної Конвенції з підготовки і 

дипломування моряків та несення вахти 1978 року (з поправками)» (ПДМНВ) 

[1], які свідчать про необхідність мати достатні професійні компетентності 

фахівців. Застосування цифрових технологій у професійно - практичній 

підготовці морських фахівців, зокрема, при дистанційній формі, наголошує про 

необхідність впровадження широкого спектру інтернет-сервісів і технологій, 
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призначених підвищити ефективність практичної підготовки майбутніх 

судноводіїв і суднових механіків. 

Однак, з приводу того, що дистанційна форма навчання розглядалась як 

додатковий варіант здобуття освіти у системі підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації фахівців морського профілю при впровадженні 

технологій змішаного навчання [2], де традиційне (класичне) навчання 

поєднувалося з дистанційним. В умовах коли розглядаємо дистанційну форму 

освіти, як основну і самостійну, у «чистому» вигляді, ми маємо ситуацію при 

якій відбувається повна зміна усієї системи освіти, до якої недостатньо 

підготовлені як навчальні заклади, так і професорсько – викладацький склад та 

студенти. З погляду на те, що оснащення сучасним інформаційно – 

телекомунікаційним обладнанням в освітніх закладах недостатньо, навчально - 

методичне забезпечення потребую переробки та удосконалення, а також 

відсутні електронні підручники і довідники, освітнє середовище не заплановано 

на таку форму освіти і має низький коефіцієнт віддачі. Тому метою нашого 

дослідження є визначення організаційно – педагогічних умов впровадження 

імітаційно – віртуальних тренажерів при дистанційній формі освіти у морських 

закладах освіти на сучасному етапі. Професійна психологія та педагогіка 

визначає практичні дії і сам об’єкт де відбуваються формування практичних 

дій, середовищем професійного вдосконалення дій фахівця, де об’єднуються в 

один структурний елемент – «динамічний стереотип», що визначається як 

динамічний синтез інформації про об’єкт середовища діяльності взагалі й 

інформації, про свої професійні дії в умовах даного середовища, які 

відбувається не тільки віртуально, але й на реальному тренажерному судні. 

Важливим при такому підході і найбільш суттєвим є створення інформаційно-

професійно-освітнього середовища для можливості самоактуалізації та 

саморозвитку майбутнього фахівця, шляхом впровадження спрямованих на 

професійну підготовку майбутніх фахівців морської галузі, завдяки яких 

формуються такі організаційно-педагогічні умови, що значно сприятиме 
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підвищенню результативності процесу навчання при дистанційній формі 

освіти. Для впровадження результатів дослідження в практику освітнього 

процесу підготовки фахівців морської галузі, у Дунайському інституті 

Національного університету «Одеська морська академія», була розроблено 

Положення про дистанційну освіту фахівців морського профілю, реалізація 

якого забезпечує виконання не тільки вимог Конвенції ПДНВ, але й потреби 

судновласників до якості їх підготовки. Положення складається з наступних 

розділів: 

- поняттєво-категоріальний апарат Положення; 

- мета Положення; 

- вихідні положення Положення; 

- основні напрями розвитку та впровадження дистанційної форми 

навчання з використанням імітаційно – віртуальних тренажерів у 

ДІ НУ «ОМА»; 

- очікувані професійно-практичні результати реалізації Положення. 

Проведене дослідження засновано на реальних практичних досягненнях 

при використанні метода елементів опорних презентацій при виконанні тем 

лабораторних та практичних робіт на стендах, відпрацювання практичних 

навичок на тренажерних комплексах та імітаційно-віртуальних тренажерів ДІ 

НУ «ОМА», можливостями використання устаткування навчально-

тренувального судна (НТС) «Новий Донбас», а також навчально-виробничої 

майстерні інституту. Для засвоєння матеріалу теоретичного курсу вся 

навчальна та навчально-методична література була переведена у електронний 

вигляд і надана студентам для особистого використання у Class – room. 

Оцінювання результатів засвоєння практичних навичок і теоретичних знань і 

розумінь за дистанційною формою навчання, описана процедурою якості, за 

якою встановлено: 

- умови та порядок виконання завдання студентом (курсантом); 
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- ознайомлення його з результатами оцінювання та підсумками готовності 

до виконання практичних дій; 

- чіткість та доступність до поняття сформульованого завдання; 

- надійності підсумкового контролю для досягнення умов достовірності, 

реєстрації та зберігання результатів оцінювання. 

Характерною ознакою такої професійної підготовки, є відповідність 

освітніх компонентів сучасним тенденціям  розвитку впровадження ІКТ на 

суднах морського транспорту; очікуванням потреб судновласників на 

поповненням суден кваліфікованими фахівцями моряків; оволодіння ними 

професійними уміннями та практичними навичками експлуатації судновими 

технічними засобами з використанням ІКТ. За результатами експертного 

оцінювання із застосуванням методу попарного ранжирування встановлено, що 

найбільш значні результати можливі при дотриманні наступних організаційно - 

педагогічних умов: 

по-перше, практична частина освітнього компонента робочої професійної 

програми , повинна бути пов’язана з майбутньою роботою фахівця на судні, та 

мати чіткі не тільки технологічні, але й організаційні етапи засвоєння 

професійних дій при роботі у команді, під керівництвом викладача; 

по-друге, засвоєння повинно мати цілеспрямований та чітко вишуканий 

характер підготовки при постійному контролі якості виконання методів 

демонстрації завдань за професійно-практичним напрямом підготовки; 

по-третє, наявність інформаційно-технічної бази навчального закладу для 

проведення дистанційного навчання з використанням імітаційного - 

віртуальних тренажерів; 

по-четверте, наявність навчально-методичної бази, електронних 

підручників, довідників та ін., для самостійної роботи; 

по-п’яте, впровадження в освітній процес сучасних інтерактивних та 

партисипативних (суб’єкт-суб’єктної взаємодії, підвищення якості навчальних 
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умінь і навичок, розвиток дослідницьких та творчих підходів у вирішенні 

завдань, визначення критеріїв оцінки результатів навчання) методів навчання. 

У процесі здійснення такого навчання з провадженням визначених 

організаційно-педагогічних умов при спрямованій професійній підготовці 

майбутніх суднових фахівців з використанням імітаційно-віртуальних 

тренажерів, викладачі якісно та успішно реалізують можливості інформаційно-

професійно-освітнього середовища, а саме: 

мотивації до засвоєння практичних дій у період експлуатації судна; 

здатність фахівця цілеспрямовано, якісно та відповідально здійснювати освітню 

діяльність, що в майбутньому ґрунтується на усвідомленому застосуванні 

знань, розумінь та навичок за вимогами Конвенції ПДМНВ. 
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УДК 378.937 

ЩОДО ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЯКОСТЕЙ МЕНЕДЖЕРА У 

МОРСЬКІЙ ГАЛУЗІ НА ЗАСАДАХ КОМПЕТЕНТІСНОГО ПІДХОДУ 

Желясков В. Я., доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри 

гуманітарних дисциплін 

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія» 

Розвиток та функціонування вищої освіти в нашої державі зумовлені 

завданнями цілей розвитку європейського та світового простору, соціально-

економічними змінами, підвищенням сьогоденних вимог до 

конкурентоспроможності майбутніх фахівців морегосподарського комплексу на 

вітчизняному і світовому ринках праці. В умовах підвищення якості освіти 

одним із важливих завдань у професійній підготовці здобувачів освіти різних 

спеціальностей є виховання професійних якостей менеджера - майбутнього 

фахівця, зокрема флоту. Якісна підготовка менеджера на засадах 

компетентнісного підходу виступає важливою складовою його якісної 

професійної діяльності, значною мірою визначає рівень економічної активності 

в країні, ступінь розвитку економіки, темпи економічного зростання. 

Так, під компетентностями майбутнього менеджера у морській галузі ми 

розуміємо знання, розуміння, уміння, цінності, інші особисті якості, які 

забезпечать успішну професійну діяльність у майбутньому і зумовлять 

відповідні зміни у професійній підготовці вже тепер. 

До питань прогнозування й обґрунтування компетентностей майбутнього 

менеджера, які забезпечать успішність професійної діяльності в майбутньому, 

звертаються таки вчені як В. Болотов, І. Зимня, Н. Кузьміна, М. Нечаєв, О. 

Лебедєв, І. Фрумін, А. Хуторський. Усі нацуковці наголошують на важливості, 

перш за все, соціальних та мовленнєвих компетентностей, що сприяє здатності 

швидко встановлювати стосунки, набуття навичок комунікативної взаємодії, 
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уміння працювати з інформацією, тобто аналізувати, знаходити корисну, 

достовірну інформацію, висувати ідеї, залучати людей і ресурси, долати 

перешкоди, інтенсивно встановлювати зв'язки, ідентифікувати і вирішувати 

проблеми [2], уміння керувати колективом. 

Проблема компетентнісного підходу розглядається як становлення 

суб'єктності діяльності в скрутних ситуаціях. Компетентісний підхід  

займається аналізом причин, за якими діяльність людини стає більше 

ефективною, показує, як визначити, оцінити, розробити, досягти результатів і 

тому подібне. Деякі необхідні компетентності, або характеристики легко 

визначити, розробити та виміряти. Однак багато з них є складними для 

вимірювання. Але навіть у цих проблемних областях очевидно, що діяльність 

одних людей може бути більш ефективною, ніж діяльність інших. Цю проблему 

можна розглядати як сукупність таких особливостей як самостійність, здатність 

встановлювати відносини, здатність застосовувати індивідуальний позитивний 

досвід та досягнення у нестандартних, творчих, життєвих ситуаціях, тобто на 

формування ключових компетентностей, необхідних для життя в суспільстві та 

швидкозмінному світі, готовність брати на себе відповідальність, надійність, 

креативність, здатність до спостереження і сприйняття, вміння висловлювати 

власну думку, терпимість, відкритість світу і культурі, а також володіння 

собою, незворушність, які допомагають спокійно вирішувати проблеми, 

залагоджувати відносини з іншими людьми і долати невпевненість у самому собі. 

Таким чином, компетентність не може бути визначена через деякі здобуті 

компетенції, так як значну роль у її прояві відіграють обставини місця і часу. 

Підійти компетентно це означає уміти в будь-якій ситуації мобілізувати 

отримані знання і досвід. Компетентнісний підхід базується на розумінні 

динамічності знань, посиленні самостійності та активності здобувача освіти, 

залучені до освітнього процесу його особистісної сфери, тому що сьогодення 

вимагає формування й розвитку у здобувачів вищої освіти здатності до 

логічного мислення, формування та досліджування теоретичних й практичних 
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задач, обґрунтування вибору методів і підходів для їх розв’язування в галузі 

менеджменту зокрема у морської галузі. Здобувач вищої освіти повинен 

застосовувати індивідуальний досвід успішних дій у різноманітних ситуаціях, а 

отже необхідна переорієнтація процесу навчання на його результат, виражений 

у вимірі його майбутньої професійної діяльності. 

На сучасному етапі становлення України потреби її розвитку вимагають 

від навчальних закладів усіх рівнів освіти підготовки висококваліфікованих 

фахівців, які відповідають сучасним вимогам, соціально-економічній ситуації 

на ринку праці, де, безумовно, попит мають спеціалісти, здатні до управління 

на різних рівнях і в різних сферах, яким притаманні такі якості, як 

компетентність, ініціативність, комунікабельність, толерантність, 

працездатність, адаптованість та інші [1]. 

Отже, головним завданням вищої професійної освіти, перш за все, це 

сприяння професійній самореалізації індивіда, тобто здобувача вищої освіти 

навчаючи його професійно спрямованій взаємодії з навколишнім та внутрішнім 

соціальним середовищем. Конкурентоспроможні фахівці мають володіти 

професійними вміннями і навичками, що ґрунтуються на сучасних спеціальних 

знаннях певної галузі, та високим рівнем професійної компетентності, що 

ґрунтується на критичному мисленні та здатності застосовувати теоретичні та 

практичні надбання. 

Слід зазначити, що формування професійної компетентності, тобто 

застосування знання та вміння в реальній життєвій ситуації, є однією з 

найбільш актуальних проблем сьогодення. Формування професійних 

компетенцій майбутнього менеджера в морської галузі на засадах 

компетентнісного підходу як спеціаліста на теперішній час вимагає від закладів 

вищої освіти принципово нового підходу, а саме, інтеграції вищої професійної 

освіти, практичної діяльності та нових інформаційних технологій і передбачає 

вдосконалення технології навчання та виховання, що базується на використанні 

спеціального програмного, інформаційного та методичного забезпечення. 
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ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ ДІЛОВОЇ ГРИ ПРИ ПІДГОТОВЦІ 

БАКАЛАВРІВ З ТРАНСПОРТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА МОРСЬКОМУ ТА 

РІЧКОВОМУ ТРАНСПОРТІ 

Коскіна Ю. О., доктор технічних наук, доцент, Дрожжин О. Л., 

кандидат технічних наук, доцент 

Одеський національній морський університет 

Ділові ігри вважаються одним з найбільш ефективних способів активного 

навчання у вищій школі [1, 2], сприяючи отриманню здобувачами вищої освіти 

системного уявлення професійної сфери діяльності та набуттю навичок 

соціально-психологічної комунікації та роботі у команді. Сутність методу 

навчання за допомогою ділових ігор полягає у вирішенні проблемної ситуації 

відповідної сфери діяльності, де учасники приймають на себе певні ролі та 

виконують виробничі завдання відповідно до сформульованої ігрової ситуації, 

імітуючи певну виробничу ситуацію. 

Протягом останніх років у навчальний процес Інституту морського 

бізнесу Одеського національного морського університету впроваджено тренінг 

«Імітація процесу перевезення зовнішньоторговельних вантажів морським 

транспортом» [3], який орієнтований на студентів 4 курсу ОПП «Організація 

перевезень та управління на транспорті» спеціальності 275 «Транспортні 
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технології». Його метою є моделювання процесу організації відвантаження 

експортного товару із імітуванням основних виробничих процесів та операцій 

кожного з задіяних учасників: судновласника-перевізника, вантажовласника, 

фрахтового брокера, стивідорної компанії, морського агента, портового 

експедитора. Охоплюваний тренінгом процес відтворює послідовність та 

хронологію кожного з названих учасників у взаємній синхронізації із 

особливою увагою на документообігу кожного з них. Останнє є вкрай 

важливим, оскільки саме чинно та своєчасно оформлені документи одних 

учасників процесу відвантаження експортного товару «запускають» виробничі 

процеси інших учасників. 

Саме тому матеріальна база проведення тренінгів має включати наявність 

повного пакету документів, які використовуються різними  учасниками процесу 

транспортного обслуговування експортного вантажопотоку. Серед інших 

ресурсів, виходячи з отриманого досвіду, доцільним вбачається розміщення 

різних команд учасників у різних приміщеннях та забезпечення їх 

засобами зв'язку. 

Теоретичною базою проведення тренінгу є спеціальні (фахові, предметні) 

компетентності, які отримали студенти з дисциплін спеціального циклу 

професійної підготовки «Організація вантажних перевезень», «Технологія 

вантажних робіт», «Логістика», «Внутрішньопортове оперативне управління», 

«Фрахтування», «Агентування». Таким чином, тренінг носить 

мультидисциплінарний характер, акумулюючи предметні галузі декількох 

дисциплін ОПП. Можливість застосування теоретичних знань, отриманих у 

рамках освоєння освітньої програми, є вкрай актуальна для фахівців 

транспортної галузі, діяльність яких пов’язана із забезпеченням ефективної 

взаємодії широкого кола учасників процесу транспортного обслуговування 

вантажопотоків і транспортних засобів. Для фахівців морської галузі, якою 

забезпечується міжнародні перевезення, окрім значної кількості учасників 
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процесу відвантаження товарів, характерним є також необхідність взаємодії із 

державними органами влади і контролю. 

Апробація перших тренінгів відбувалась у рамках поза-кредитної 

дисципліни для студентів 4 курсу спеціальності «Транспортні технології (на 

морському та річковому транспорті». Пілотну сесію проведено протягом 16 

академічних годин для 12 студентів, поєднаних у групи учасників процесу 

відвантаження. Проведення гри сесіями обумовлено необхідністю участі 

кожного студента у кожній «виробничій» групі учасників процесу 

відвантаження: кожної гри у межах групи студентів «міняються» ролями. 

Результати проведеного анкетування студентів за результатами 

анонімного анкетування продемонстрували зацікавленість студентів у більш 

широкому впровадженні ділової гри в освітній процес: 85 % студентів заявили, 

що така форма навчання їм «подобається», при чому 78 % наголосили на 

підвищенні зацікавленості у освоєнні освітньої програми та сфери професійної 

майбутньої діяльності. 7 % опитаних студентів оцінили «ігровий» метод 

навчання як негативний досвід, 8 % не змогли визначитися з оцінкою. 

Повторне проведення сесії ділових ігор для більшої кількості учасників 

(108 студентів протягом 2 років) підтвердило отримані раніше позитивні 

оцінки: 72 % опитаних студентів, які приймали участь у тренінгах, засвідчили, 

що такий формат проведення занять є цікавим, сприяє більш легкому 

засвоєнню теоретичного матеріалу та отриманню практичних навичок, 

формують системне уявлення до фахових процесів та взаємозв’язок їх 

учасників командної роботи. 

Треба зазначити, що обидва сесії тренінгів впроваджено лише з 

вмотивованою часткою студентства, які приймали участь за власної ініціативи. 

Організація бізнес-ігор, які були б спрямовані на визначення знань з інших 

дисциплін спеціального циклу підготовки, і проведені серед 100 % студентів, 

могли б надати більш розгорнуті результати для аналізу якості підготовки 
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бакалаврів за спеціальністю. Подальшим розвитком ігри автори вбачають 

розробку методики її впровадження в умовах дистанційного навчання. 
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УДК 378 

ГОЛОВНІ ВИМОГИ ХХІ СТОЛІТТЯ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО 

ПРОЦЕСУ В НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 

Ярмоленко М. І., професор, доктор історичних наук, професор кафедри 

гуманітарних дисциплін 

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія» 

Стрімкий розвиток ринкової̈ економіки і суспільних відносин у ХХІ 

столітті у світі впливає на зростання вимог до особистісних і професійних 

якостей ̆ випускників закладів вищої освіти, у тому числі й в Україні. Вони 

покликані забезпечувати конкурентоспроможність фахівців для їхнього 

працевлаштування та успішного здійснення професійної діяльності. За цих 

умов вища освіта в процесі навчання має сформувати у майбутніх фахівців  

вміння та якості, які відображають їхню ціннісну орієнтацію, професійну 

компетентність, соціальну спрямованість і можливість задовольняти особисті й 

суспільні потреби особи із професійним рівнем, що відповідає міжнародним 

вимогам і стандартам. Головними тенденціями у суспільстві та економіці в XXI 

столітті стають нові вимоги до навчання, які можуть бути підсумовані як 

вміння чи компетенції. 

Офіційним документом, що відображає європейську класифікацію 

компетентностей, є звіт з міжнародного проекту «Налаштування освітніх 

структур в Європі», який спрямований реалізувати цілі Болонської декларації. 

У межах цього проєкту зазначено набір компетентностей, набутих у результаті 

першого й другого навчальних циклів, які поділяються на загальні та 

професійні [3]. 

Компетентності є динамічною комбінацією знань, умінь, навиків і 

здібностей. Формування й розвиток компетентностей є метою будь-якої 

освітньої програми. Компетентності формуються в різних розділах дисциплін і 
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оцінюються на їхніх різних стадіях. Вони можуть поділятися на компетенції, 

що відносяться до предмету навчання (професійні), й загальні компетенції 

(незалежні від змісту програми навчання). Компетентнісний підхід покладено в 

основу Наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження 

критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів в системі загальної середньої 

освіти» від 5.05.2008 р. No 371 (цей наказ стосується також студентів вузів ІІ 

рівня акредитації), де наводяться такі поняття. 

Освітня компетенція – це сукупність взаємопов’язаних смислових 

орієнтацій, знань, умінь, навичок і досвіду діяльності студента відносно 

певного кола об’єктів реальної дійсності, необхідних для здійснення 

особистісно і соціально значущої продуктивної діяльності; компетенція – це 

суспільна норма, вимога, яка сама по собі не є характеристикою індивіда; нею 

вона стає у процесі засвоєння і рефлексії студента, перетворюючись на 

компетентність [5]. 

Компетентність – складне особистісне утворення, що інтегрує відповідно 

до вимог певної діяльності знання, уміння, навички, особистісний досвід її 

виконання, ставлення до процесу, результату, вона створює передумови 

активних самостійних дій. Тому компетентність не зводиться тільки до знань, 

окремих умінь і навичок, а належить до складних умінь і якостей особистості [5]. 

Завданням вищої освіти сьогодні є підготовка фахівця, здатного 

навчитися генерувати, обробляти і сортувати складну інформацію; 

систематично і критично мислити; приймати рішення; зважувати різні форми 

теорій і доказів; давати відповіді на різноманітні питання; бути адаптованим та 

гнучким до нової інформації; бути творчим; ідентифікувати та вирішувати 

реальні проблеми життя; брати на себе незалежну відповідальність за оцінку 

власного професійного розвитку та спеціалізації з метою повноцінного 

навчання (і навчатись протягом усього життя); робота з іншими: обговорення 

рішень та досягнення консенсусу [2, с.29]. 
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Компетентність – динамічна комбінація знань, умінь, навичок, способів 

мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей, що визначає здатність 

особи успішно соціалізуватися, провадити професійну та/або подальшу 

навчальну діяльність. Сьогодні слід звернути увагу й на глобальну 

компетентність, а саме на здатность працівників бути залученими в колектив, 

де вони мають поважати один одного. Адже, інновації з’являються не від того, 

що хтось щось зробив сам, а від того, що працівник зміг зробити щось спільно з 

іншими членами колективу. Виходить, що суттю сучасного навчання є не 

просто сума знань, а підходи та компетенції. Компетентісний підхід в освіті не 

дорівнює сумі знань, умінь, навичок і не зводиться до окремої навчальної 

дисципліни. Законом України «Про освіту» визначено, що педагогічні, науково-

педагогічні та наукові працівники мають право на: академічну свободу, 

включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну, науково-

педагогічну та наукову діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів 

навчання, що відповідають освітній програмі; педагогічну ініціативу; 

розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів, 

освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик 

компетентнісного навчання [1]. Отже, перед закладами вищої освіти України 

постає подвійна проблема: перетворити освітні послуги на знання, які можуть 

успішно конкурувати на світовому ринку в 21-му столітті та подолати 

труднощі, що пов’язані з цим процесом, закладами вищої освіти України. 

Перш за все, слід розглянути досвід євро-американських університетів і 

коледжів у досягненні найвищого рівня підсумкової освіти – компетентності. У 

різних університетах існують різні підходи і форми компетентнісно-

спрямованої освіти. Зокрема, це може бути як: характеристика фахової 

дисципліни, характеристика персоналу, центри компетенцій і дослідно-

орієнтованого навчання, додаткова дисципліна, яка доповнює фахові 

професійні дисципліни, видання посібників із розвитку компетенцій, базові 

принципи програми. Так, Європейський Франкфуртський університет Віадріна 
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визначає ключові компетенції, які дозволяють суб'єктам компетентно 

вирішувати індивідуальні та суспільні проблеми. Професійні знання можуть 

бути досягнуті шляхом вивчення, але ключові компетенції потребують 

практичних навиків і кураторства. А для Голландських університетів  

компетентнісний підхід включає в себе 32 унікальні компетенції співробітників 

навчальних закладів, які повинні успішно виконувати свої обов’язки. 

Словник компетенцій Гарвардського університету докладно трактує 

найширше коло компетенцій серед європейських та американських 

університетів: адаптивність; оцінка продуктивності для успіху; прикладне 

навчання; створення успішної команди; встановлення лояльності клієнтів; 

побудова партнерських відносин; побудова позитивних робочих відносин; 

командна робота – співпраця; встановлення довіри; наявність хисту тренера; 

комунікативність; постійне навчання; вклад в успіх команди; орієнтованість на 

клієнта; прийняття рішень; делегування; енергія; сприяння змінам; 

послідовність у виконанні; формалізація презентації; дотримання зобов'язань; 

здатність впливати на інших; інформаційний моніторинг; ініціативність; 

інноваційність; лідерство як спосіб життя; кругозір та цінності; управління 

конфліктом; управління процесами роботи; лідер мітингу; участь у різних 

мітингах; ефективність переговорів; планування та організація; орієнтація на 

якість (увага до дрібниць); прийняття ризику на себе; поінформованість про 

безпеку; спроможність продажу – переконливість; стратегічне прийняття 

рішень; стрес; толерантність; технічні/професійні знання та навики; 

наполегливість; різноманітність в оцінках; стандарти роботи; брати на себе 

незалежну відповідальність за оцінку власного професійного розвитку та 

спеціалізації з метою повноцінного навчання (і навчатись протягом усього 

життя); робота з іншими: обговорення рішень та досягнення консенсусу. 

Сьогодні, виходячи з реалій традиційного навчання у вищих закладах 

освіти в Україні, необхідно реалізувати філософію компетентності і 

компетенції  європейських та американських закладів освіти, а саме: 
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- навчальний план базується на цільових компетенціях при виконанні 

завдань, що реалізуються в практичних або проблемних ситуаціях; 

- студенти обирають навчальні завдання разом з іншими студентами або 

без них; 

- навчальна програма, складена для оцінювання, може компонуватися 

також в залежності від початкового рівня студента з подальшим ускладненням; 

- переважно тестування компетенцій та індивідуальна оцінка кожного 

студента, метод усного зондування; 

- контрольоване тестування, а також самооцінка та оцінювання 

зацікавленими сторонами (зовнішня оцінка); 

- загальні навички, інтегровані в навчальні завдання [3]. 

Отже, запозичення євро-американського досвіду середньої і вищої освіти 

може прискорити і наблизити українську освіту до міжнародних стандартів. 

Таким чином, можна зробити висновок, що завданням закладів вищої 

освіти в Україні на сучасному етапі є: формування якостей особистості, здатної 

до самовизначення, саморозвитку і самореалізації в суспільстві; позитивного 

соціального досвіду; вміння орієнтуватися в житті; бути рівноправними 

членами суспільства; легко адаптуватись до умов перебування в інших країнах. 

Певні зрушення спостерігаємо вже сьогодні, а саме через запровадження 

освітніх програм, у яких заклади вищої освіти самостійно визначають загальні 

та спеціальні (фахові) компетенції, які має набути здобувач вищої освіти по 

завершенню опанування освітньою програмою. 
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УДК 378 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СТРЕСОСТІЙКОСТІ ЯК СКЛАДОВОЇ 

МЕНТАЛЬНОГО ЗДОРОВ’Я МАЙБУТНІХ МОРЯКІВ 

Безлуцька О. П., кандидат історичних наук, доцент, Лещенко А. М., доктор 

філософських наук, професор 

Херсонська державна морська академія 

Умови професійної діяльності фахівців річкового та морського 

транспорту вимагають від них високої працездатності та стресостійкості до 

особливих умов реалізації трудового процесу. Суднова організація, умови 

роботи та життя на судні, управління на березі, зовнішні фактори 

навколишнього середовища та різного роду соціальні фактори можуть впливати 

на ментальне здоров’я членів суднового екіпажу через різні стресогенні чинники. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що проблема 

ментального здоров’я моряків привертає увагу багатьох фахівців різних галузей 

науки і практики: медиків, психологів, соціологів, представників судноплавних 

компаній, портових служб тощо. Вивченням ментального здоров’я фахівців 

річкового та морського транспорту займалися як зарубіжні вчені (Robert T. B. 
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Iversen, Douglas B. Stevenson, Neil Greenberg) так і вітчизняні дослідники 

(А. Антропов, К. Косенка, Г. Криворотько, П. Криворучко, А. Побідаш, 

О. Сорока, Л. Шафран, М. Шерман та ін). Стрімко зростає у психологічній 

науці інтерес і до вивчення проблеми стресостійкості та психологічної 

готовності моряків до екстремальних умов праці (І. Janis, Jerry Kennard, 

G. Selye, Zoran Komar, П. Беланже, В. Березовська, Г. Броневицький, 

О. Даніленко, Т. Зайцева, С. Козик та ін). 

За визначенням Всесвітньої організації охорони здоров’я – «здоров’я» – 

це стан повного фізичного, психічного і соціального благополуччя, а не лише 

відсутність хвороб і фізичних вад [6]. У свою чергу «ментальне здоров’я» – це 

стан благополуччя, при якому людина може реалізувати свій власний 

потенціал, справлятися зі звичайними життєвими стресами, продуктивно і 

плідно працювати, а також вносити вклад в життя своєї спільноти [5]. 

Слід зазначити, що у науковій літературі відсутнє єдине тлумачення 

терміну «стресостійкість». Так, на думку С. Герасіна стресостійкість – це 

«складна інтегральна властивість особистості, що взаємопов’язана із 

комплексом інтелектуальних, когнітивних, емоційних й особистісних якостей, 

які забезпечують індивіду можливість (здатність) переносити значні розумові, 

фізичні, вольові та емоційні навантаження, зберігаючи ефективність 

функціонування у стресогенній ситуації» [1]. 

С. Субботін під терміном «стресостійкість» розуміє емоційну стійкість, 

психологічну стійкість до стресу, стресрезистентність та фрустраційну 

толерантність [4]. 

Як динамічну, інтегративну властивість особистості розглядає 

«стресостійкість» Х. Стельмащук. На його думку, «стресостікість» «формується 

в процесі зіткнення особистості зі стресогенними факторами, що багаторазово 

повторюються в різних ситуаціях» [3]. 

На думку А. Даніленка стресостійкість морського фахівця – це «емоційна 

стійкість до впливу стрес-факторів у ситуації підвищеного психічного 
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напруження, оскільки саме емоції складають головний зміст стресу» [2]. 

Вчений вважає, що стресостійкість «передбачає як нервову, так і фізичну 

вимогливість» [2]. 

Тож, можемо стверджувати, що «стресостійкість» є важливою складовою 

ментального здоров’я морського фахівця та обумовлена сукупністю 

психофізіологічних якостей особистості. Крім того, стресостійкість визначає 

готовність моряка до дій в ситуаціях, пов’язаних з численними фізичними, 

розумовими, вольовими та емоційними навантаженнями, а також дозволяє 

переносити стресові ситуації без неприємних наслідків для ментального 

здоров’я індивіда і оточення. 

Важливим завданням професійної підготовки майбутніх моряків, є 

створення сприятливих педагогічних умов для формування й розвитку високого 

рівня стійкості до впливу стресогенних факторів майбутньої професії. Разом з 

тим, необхідно навчити їх управляти стресом. Сприяти оволодінню майбутніми 

моряками методами і прийомами, що дозволять члену морського екіпажу 

попередити негативний вплив стресорів або мінімізувати цей вплив. Високий 

рівень стресостійкості сприятиме стабілізації ментального здоров’я майбутніх 

фахівців річкового та морського транспорту, а значить вплине на їх 

працездатність і результативність рейсу в цілому. 
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ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ КІБЕРАТАК ТА 

КІБЕРБЕЗПЕКА ПРИ ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ 

ФАХІВЦІВ МОРЕГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ 

Березовська В. В., кандидат історичних наук, доцент кафедри гуманітарних 

дисциплін 

Дунайський iнститут Нацiонального унiверситету «Одеська морська академiя» 

Кібербезпека стає невід'ємною частиною розвитку морської 

промисловості. Об'єктами кібератак можуть стати судна, бурові установки в 

морі, портова інфраструктура, бортова автоматизація, навігаційні системи, 

супутникові канали зв'язку, обмін даними та ін. 

Терміни "кібератака", "кібербезпека" тісно пов'язані один з одним, і одне 

породжує інше. Якщо ж говорити про безпеку мореплавання, то найдавнішою 

формою кібератаки можна вважати появу хибних маяків, які пірати 

використовували для того, щоб заманювати судна на мілини та рифи з метою 

подальшого пограбування [1]. 

Античний автор Аполлодор так описує події, що відбулися після 

перемоги ахейців над Троєю. Якийсь Навплій, який займався піратським 

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response
https://www.who.int/about/governance/constitution
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промислом, все точно розрахувавши, запалив вогонь на горі Ксилофагу, яку 

ахейці, що поверталися, прийняли за рідні береги, але натомість їхні кораблі 

налетіли на скелі. 

Надалі, крім використання хибних маяків, методи та засоби кібератак на 

судна вдосконалювалися. І за всіх часів були потрібні засоби протидії їм. 

Сьогодні технічні можливості організації кібератак досягли високого рівня, 

проте їх масштаби лише починають наростати [1]. 

Це стало очевидним, про що наочно свідчать приклади. За інформацією з 

Інтернету, у статті «Американці потрапили у навігаційну пастку» йдеться: «В 

умовах, коли прості американські студенти навчилися збивати з курсу 

океанські кораблі, Сполучені Штати змушені шукати заміну національній 

системі GPS-навігації. США потрапили у власні сіті, які призначалися для 

можливих супротивників, констатують експерти» [1]. 

В іншій публікації про надійність GPS сказано: "Американські вчені з 

Техаського університету в Остіні успішно перепрограмували систему GPS 

одного з безпілотних літальних апаратів – у суперечці з Міністерством 

внутрішньої безпеки США"[1]. 

Терміни «кібератака» та «кібербезпека» – реалії нашого часу. Обидва ці 

поняття пов'язані із застосуванням комп'ютерних технологій. Дії, які спочатку 

виявлялися в малій поступовості та стають серйозною загрозою безпеці 

мореплавання. Кібератаки проявляються на різних рівнях і мають різні цілі. 

Вони можуть бути пов'язані з діями окремих осіб або групи осіб, так і держав. 

Розглядаючи кібербезпеку у судноплавній галузі, слід її розділити на: 

кібербезпека, пов'язана безпосередньо з процесом судноводіння, коли 

інформація, що надходить безперервно, служить для безпеки самого судна 

протягом усього рейсу. Ця інформація надходить від зовнішніх джерел РЛС, 

GPS, AIS, ECDIS; 
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кібербезпека, пов'язана з документацією на відповідність номенклатурі 

заявленого до перевезення вантажу, його наявність, що забезпечує адресну 

доставку; 

кібербезпека, пов'язана з дистанційним діагностуванням суднових систем 

та механізмів, коли реальний їх стан може бути навмисне спотворений з 

корисливими цілями [2]. 

Кібербезпека, пов'язана безпосередньо з процесом судноводіння, цілком 

залежить від достовірності інформації, що отримується від навігаційних систем 

і приладів і може бути спотворена внаслідок несанкціонованого втручання 

ззовні. Що, власне, і буде кібератакою. 

Кібератаки можуть бути загальними, коли спотворюється інформація 

всієї системи. Такі дії можуть мати місце і в тих випадках, коли власник 

системи хоче позбавитися випадків піратського використання його апаратури. 

Нарощування кібератак на сучасні засоби навігації висуває три завдання: 

Перша – удосконалювати засоби кібербезпеки. Шлях непростий, що 

вимагає безперервного протистояння новим, більш удосконаленим способам, з 

боку хакерів. 

Друга – вести паралельний, незалежний контроль розташування судна 

засобами автономної навігації. Це проведення прокладки на паперових картах, 

визначення місця судна візуальними засобами. Враховуючи, що ці перевірені 

засоби вимагають великого досвіду, слід приділяти пильну увагу засобам 

класичної навігації, в чому спостерігаються останнім часом прогалини. 

Третя – удосконалювати та розробляти засоби автономної навігації, як то: 

інерційні системи навігації, визначення місця по магнітному та гравітаційному 

полю Землі. Ці засоби суттєво просунулися та успішно використовуються на 

кораблях ВМФ багатьох країн, але для цивільного флоту вони поки що дуже 

дорогі. Враховуючи посилення потужності кримінальних структур, пов'язаних з 

цим напрямком діяльності, судноплавної галузі слід провести порівняльний 
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аналіз вартості цих двох напрямків: вартості забезпечення кібербезпеки та 

вартості інерційних систем навігації [2]. 

Наразі вже можна перерахувати гучні випадки кібератак, що сталися у 

морській галузі. У частині портової інфраструктури. У 2013 році розкрито 

ланцюжок кібератак на порт Антверпена. Так, з червня 2011 року та протягом 

майже двох років порт Антверпена був жертвою ретельно продуманої та 

витонченої кібератаки. Повідомлялося, що організована група з Бельгії 

проникла в комп'ютерні мережі в порту і зламала їх, щоб дізнатися про місце 

знаходження вантажів, намагаючись контрабандою ввезти незаконні товари до 

країни. Зловмисники віддалено ставили позначки в портовій системі обліку 

вантажів про проходження конкретними контейнерами всіх митних процедур 

та оглядів, а далі отримували необхідний вантаж [2]. 

У частині операторів вантажних ліній. У липні 2018 року одна з 

найбільших морських ліній China Ocean Shipping Company (COSCO) стала 

жертвою кібератаки. Компанія зіткнулася з вимогою викупу та погрозами 

виходу з ладу всіх комунікацій та систем. Напад завдав серйозної шкоди 

внутрішній системі компанії. Але COSCO змогла впоратися із ситуацією з 

мінімальними втратами для своєї мережі та клієнтів. 

У червні 2017 року наслідки кібератаки на компанію Maersk завдали 

збитків близько $250-300 млн. [2]. 

Атака була спрямована на системи APM Terminals, що управляє 

портовими терміналами Maersk. Ця система за добу обробляла понад 100 тис. 

контейнерів і була повністю паралізована, що призвело до збоїв у графіку 

контейнерообігу та колосальних втрат. Ця атака справді змінила багато. Такі 

суттєві втрати та наслідки для всіх сторін сприяли усвідомленню факту, що 

зміни справді необхідні [2]. 

У частині суден. У липні 2019 року Берегова охорона США на 

офіційному сайті підтвердила кібератаку за допомогою шкідливого ПЗ на 
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комерційне судно та оприлюднила низку рекомендацій для судновласників 

щодо забезпечення кібербезпеки комерційних суден [2]. 

Результатами кібератак можуть стати серйозні проблеми, такі як зриви 

постачання вантажів, фінансові втрати логістичних компаній, страхові витрати, 

збої роботи портів і людські жертви. Наслідком кібератак, що почастішали, 

стало включення критерію кіберзахищеності об'єкта в карти об'єктових оцінок 

страхових компаній, що через масову відсутність коштів кіберзахисту на 

морських судах призвело до зростання страхових тарифів і, як наслідок, до 

збільшення витрат для логістичних компаній [3]. 

На підставі вищесказаного в ситуації, що склалася, є досить ефективним 

шлях автономної навігації і ретельний контроль засобами традиційної навігації, 

коли вахта несе безперервне спостереження за обстановкою, не покладаючись 

тільки на технічні засоби судноводіння, інформація на які надходить ззовні і які 

можуть піддаватися кібератакам [3]. 

Є два перспективні напрями у сфері контролю координат судна – 

використання магнітного і гравітаційного полів Землі. Роботи у цих напрямках 

ведуться давно, але вони секретні та дорогі. Однак усе таємне стає очевидним. 

У пресі є інформація, що у Великій Британії найближчим часом очікується 

поява навігаційних систем, побудованих на вимірюванні параметрів магнітного 

поля Землі, які точно перевищуватимуть точність GPS [4]. 

Залишається відкритим питання забезпечення вимог МППРС-72 під час 

розходження суден. Радари та системи AIS опинилися також у зоні ризику, 

оскільки на їхню роботу може вплинути зовнішній вплив. 

Те саме, хоча й меншою мірою, стосується суднових силових установок, 

наприклад, рушіїв системи AZIPOD, у яких передбачається дистанційна 

діагностика, через яку можна впливати на параметри системи [4]. 

Зрозуміло, проблеми назрівають серйозні та багатопланові. У зв'язку з 

посиленим просуванням ідеї безпілотного судноплавства проблема вартості 

забезпечення кібербезпеки зростає суттєво. За часів, коли проблеми 
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забезпечення безпеки вирішувалися суто механічними способами, для похибок 

використовувалися електромеханічні пристрої, існував закон, що збільшення 

точності приладу одного порядку веде до підвищення його вартості на два 

порядки. Заміна електромеханічних елементів на електронні спричинила 

істотне зниження як вартості, так і розмірів, але при цьому прилади стали 

вразливими з боку зовнішнього впливу. 

Ймовірно, кіберзлочинність проти судноплавної галузі лише починає 

активуватись. Тут проглядаються чотири напрями: конкурентна боротьба між 

судноплавними компаніями у вигляді шпигунства, піратські атаки, тероризм, 

протиборство країн, залучених у військове протистояння у мирний час. 

Морські судна стають жертвами кібератак набагато частіше, ніж можна 

собі уявити. Кораблі стикаються з тими самими проблемами з кібербезпекою, 

що й представники інших галузей. У зв'язку з цим було випущено спеціальний 

посібник із забезпечення кібербезпеки на борту кораблів [5]. 

Керівництво з кібербезпеки на борту кораблів (Guidelines on Cyber 

Security onboard Ships) є третім виданням, схваленим конгломератом, до якого 

входить 21 міжнародна асоціація та галузева група. У документі представлені 

рекомендації щодо забезпечення безпеки бортових IT-систем, а також наведено 

приклади можливих наслідків, які можуть призвести до порушення цих 

рекомендацій [5]. 

Кількість спроб злому комп'ютерів збільшилася на 400%. Це збіглося з 

періодом, коли морська галузь почала дедалі частіше використовувати цифрові 

технології та віддалену роботу на тлі пандемії коронавірусу. Такі дані навела 

ізраїльська компанія Naval Dome, що спеціалізується на кібербезпеці, 

повідомляє Offshore Energy. Через пандемію морська галузь та сектор морської 

енергетики для кібератак стали вразливішими, ніж раніше. 

У компанії вважають, що віддалена робота та впровадження дистанційно 

керованих технологій набиратимуть темпу після закінчення пандемії, і це 
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призведе до того, що компанії зіткнуться з новими проблемами, якщо не 

зможуть вжити адекватних заходів захисту. 
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Житомирська Т. М.1, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

гуманітарних дисциплін, Жур’ян В. В.2, аспірант 

1Дунайський iнститут Нацiонального унiверситету «Одеська морська академiя» 

2Інститут професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук 

України 

В умовах глобальних змін, що відбуваються сьогодні у всіх сферах 

суспільного життя, коли втрачається значимість колишніх духовних цінностей, 

дедалі частіше говорять про антропологічну кризу, про втрату людиною своїх 

«людських якостей». На зміну «Homo Sapiens» (людині розумній) приходить 

«Homo Consúmens» (людина споживаюча), яка виявляється в ситуації 

розмитості кордонів між гуманним та антигуманним, нормою та патологією. 

http://nsj.gov.ua/ua/about/announcement/22-lipnya-2021-roku-vebinar-osnovi-kiberbezpeki-v-sudah/
http://nsj.gov.ua/ua/about/announcement/22-lipnya-2021-roku-vebinar-osnovi-kiberbezpeki-v-sudah/
http://www.morvesti.ru/analitika/1692/86359/
https://seanews.ru/2020/06/08/ru-kolichestvo-kiberatak-v-morskoj-otrasli-vozroslo-v-4-raza/
https://seanews.ru/2020/06/08/ru-kolichestvo-kiberatak-v-morskoj-otrasli-vozroslo-v-4-raza/
https://www.securitylab.ru/news/497004.php
https://www.ics-shipping.org/wp-content/uploads/2020/08/guidelines-on-cyber-security-onboard-ships-min.pdf
https://www.ics-shipping.org/wp-content/uploads/2020/08/guidelines-on-cyber-security-onboard-ships-min.pdf
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Найбільш уразливою частиною суспільства в цих умовах виявляється молодь, 

яка через невизначеність, перехідність свого статусу від дитинства до 

дорослості відрізняється нестійкістю, розмитістю, нестабільністю своїх 

світоглядних установок та ціннісних орієнтирів [3]. 

Очевидно, що процес соціалізації починається із сім'ї. Проте, важлива 

роль належить освітній системі, зокрема, вищій освіті та конкретно соціально-

гуманітарним дисциплінам, а саме освітній компоненті Філософії, призначення 

якої полягає в тому, щоб сприяти формуванню цивільно відповідальної 

особистості, що володіє рефлексивним мисленням, здатної приймати рішення. 

Актуальність цієї проблеми визначається і тим, що серед основних принципів 

української системи освіти – принципи гуманізації та гуманітаризації освіти, 

через які формується світогляд курсантів морської галузі. 

Вища освіта завжди була спрямована на певний фундаментальний ідеал 

«освіченої» людини. «Освіченість» розуміється і як відповідність зразку 

(знання певних «зразкових» соціальних практик у галузі теорії та практики), і 

як деякий ступінь самодостатності, що корениться у здатності не тільки 

застосовувати отримані знання, а й виробляти нове знання, самостійно 

оцінювати соціальну реальність. 

Досвід викладацької діяльності показує, що для викладачів соціально-

гуманітарних дисциплін виникає чимало складнощів у тому, щоб сформувати 

позитивне ставлення курсантів до цих дисциплін. Викладач повинен вміти 

зблизити проблемне поле дисципліни, що викладається, з профілем закладу 

вищої освіти та спеціальності, що допоможе зацікавити курсантів в 

необхідності засвоєння непрофільних дисциплін. В процесі викладання 

дисципліни Філософія необхідно наголошувати на ті конкретно-наукові знання, 

які курсанти набувають в процесі вивчення спеціальних дисциплін, щоб 

пов'язати ці знання з філософською проблематикою. Це дозволить не 

сприймати філософію як абстрактну науку, відірвану від реального життя, від 

майбутньої професійної діяльності курсанта. 
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Зазначимо, що Філософія породжує певні соціально затребувані якості, 

тобто компетенції тих, хто її вивчає (теоретичне (абстрактне) мислення, 

стратегічне бачення, критичність мислення, рефлексія). Саме ці компетенції 

свідчать, що людина освічена. У цьому полягає роль філософії, яка будучи 

світоглядною наукою, націлена формування світогляду, ціннісних орієнтирів 

майбутнього фахівця морської галузі. Для курсанта морської галузі вивчення 

філософії дозволить виробити навички спілкування, сформує здатність 

критично мислити, використовувати діалектичні принципи у процесі пізнання 

дійсності, отримати універсальні знання про світ і людину. Як викладати 

філософію, щоб вона зуміла виконати поставлені перед нею завдання? 

Насамперед необхідно мотивувати курсантів морської галузі до її вивчення. 

Головним мотивом навчання, як відомо, є інтерес. А інтерес виникає лише тоді, 

коли курсанту зрозуміло, про що говорить викладач, який має викладати 

складний матеріал дохідливо, зрозуміло, жваво та цікаво. При цьому практика 

показує, що використання різних методів вивчення філософії (організація 

Круглих столів, інтелектуальних ігор з філософії, проблемних гуртків) формує 

інтерес курсанта до цієї дисципліни. Важливо з першої лекції відповісти 

курсантам морської галузі на важливе питання – навіщо їм потрібна філософія? 

Чи зможуть вони використовувати знання, отримані у процесі її вивчення у 

своїй подальшій професійній діяльності? Необхідно наголосити на тому, що 

вивчення філософії не може принести миттєвих плодів, але допомагає нам 

розвивати своє мислення, здатність до критичного аналізу, схопити проблему в 

її цілісності, що дозволить успішно справлятися з різними не лише життєвими, 

а й професійними проблемами. 

Філософія формує ціннісну свідомість, привчає людину думати, вміти 

«користуватися власним розумом» (І. Кант), виходити за межі стереотипів, 

лише для того, щоб отримати цей результат, курс філософії проектується як 

метод впливу на світогляд курсантів морської галузі за допомогою граничного 

рівня філософської теорії. При цьому акцент робиться не так на різні 
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філософські точки зору, як на певну філософську форму, яка через різні вчення 

надає певний вплив на установки індивіда [2]. 

Постійний пошук різних методик викладання, процес самовдосконалення 

– одна з основоположних успіхів викладацької діяльності будь-якого педагога і, 

зокрема, викладача соціально-гуманітарних дисциплін. Семінарські заняття з 

філософії припускають бесіду на задану тему, обговорення життєвих питань, 

що виникають на основі вивчення академічного матеріалу з історії та теорії 

філософії. Це дозволяє формувати рефлексивне мислення курсанта, навчити 

аргументовано викладати свою позицію, відстоювати її. Тим більше, це 

важливо для курсантів негуманітарних вузів, зокрема морських технологічних, 

оскільки їм складніше дається риторика, уміння формулювати свою думку 

вербальними засобами. Важливо донести до курсантів думку у тому, що у 

процесі вивчення філософії необхідно непросто засвоювати думки відомих 

філософів, але вчитися мислити самостійно. Це вміння важливе для фахівців 

морської галузі, оскільки в їхній професійній діяльності можуть виникати 

ситуації, коли необхідно вміти приймати швидкі рішення та відповідати за них. 

У процесі викладання філософії необхідно враховувати рівень сприйняття 

більшості та пристосовуватись до нього через продумування та організацію 

матеріалу лекцій, застосування наочності (мультимедійних засобів навчання), 

використання різних логіко-структурних схем, тестів та есе. При цьому лекції 

мають мати діалоговий характер, а семінари мають стати продовженням цього 

діалогу. При навчанні курсантів морських спеціальностей на семінарських 

заняттях можна повернутися до пройденого матеріалу та закріпити його за 

допомогою виконання відповідних письмових завдань. При цьому завдання 

повинні враховувати не лише профіль вузу, а й специфіку обраної спеціальності 

(наприклад: Чи можливі філософські проблеми техніки? Як співвідносяться 

кількість, якість, міра? Як пов'язана філософія з такими науками, як фізика, 

математика, хімія, біологія? Яку роль грає логіка в професії моряка? Яка роль 

філософії для становлення особистості курсанта? Та ін). 
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На семінарських заняттях особливою популярністю у студентів 

користуються проблемні ситуації, що задаються, коли група розбивається на дві 

підгрупи, кожна з яких відстоює свою позицію з конкретної проблеми 

(наприклад, одна підгрупа виступає на захист позиції емпіризму Ф. Бекона, а 

інша відстоює раціоналістичну позицію Р. Декарта ), у своїй враховується 

здатність аргументувати свою думку. У ході таких занять формується не тільки 

вміння доводити, сперечатися, але й уміння слухати опонента, аналізувати, 

систематизувати, узагальнювати отримані знання. У результаті курсанти 

наголошують на дієвості застосування ігрових освітніх технологій: 

«Виявляється, можна цікаво вивчати філософію, такий спосіб більш 

захоплюючий, ніж стандартні заняття». Використовуючи такі освітні 

технології, можна довести до курсантів думку про те, що філософія, будучи 

теоретичною наукою, одночасно має практичну орієнтованість, оскільки 

звертає увагу людини до самої себе, розширює її світогляд, розкриває 

його здібності. 

В результаті освоєння філософії курсант морського вузу повинен 

розуміти важливість та необхідність самопізнання та саморозвитку, вміти 

зрозуміти зміст власної діяльності. У цьому полягає мета філософії «як 

продукту мислення» – прагнення саморозвитку, самовизначенню через 

самопізнання [1]. 

Роблячи висновок, важливо відзначити, що соціально-гуманітарні науки 

загалом, і філософія, зокрема, грають величезну роль становленні особистості 

майбутнього фахівця морської галузі. Саме завдяки їм формується вища освіта, 

оскільки філософія дає універсальну, цілісну картину світу, показуючи 

взаємозв'язок та взаємозумовленість усіх процесів та явищ, дозволяючи 

майбутньому фахівцеві морської галузі бачити за явищами сутність, вміти 

пов'язати форму та зміст, визначити зв'язок випадкового та необхідного. 

У зв'язку з цим у процесі викладання філософії необхідно пробудити 

інтерес курсанта, пояснивши йому значущість філософії для фахівців будь-якої 
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сфери, оскільки вона не просто дає універсальні знання про світ, людину, а й 

формує здатність до рефлексивного мислення, до уміння творчо мислити, брати 

на себе. відповідальність під час вирішення завдань у межах своєї професійної 

морської  діяльності. 
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УДК 656.61 

LEADERSHIP AT SEA 

Kolmykova O. O., PhD in Philology, Associate Professor 

Danube Institute of National University “Odessa Maritime Academy” 

The 2010 amendments to the International Convention on Standards of 

Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW) 1978 introduced 

several new requirements including a requirement for training leadership skills.  

There exist different definitions of the term “leadership”, but none of them are 

universally accepted. In simple words, leadership can be defined as the ability to 

unite, persuade and motivate people to achieve common goals. The most widely 

spread leadership styles are the following: autocratic, bureaucratic, charismatic, 

democratic, servant, etc. The choice of a leadership style is presupposed by the 

personality type of a leader. By choosing the relevant style which best complies with 
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his character traits, a leader can reach the efficiency and productivity of work of the 

employees. 

The international maritime industry differs much from other industries. Its 

uniqueness lies in the fact that it is mostly impossible to apply to it the concepts of 

leadership training from other industries [1]. 

To make a vessel function as it has to, every crew member must do their part. 

Not only effective work onboard a ship depends on the leadership competencies of its 

senior officers. Absolute obedience in emergency situations is of vital importance. 

This is why over the centuries the best appropriate leadership style has been and 

remained an autocratic one. The power onboard a ship is vertical hierarchical, and the 

Master has full power and control. 

The importance of leadership traits of senior officers is difficult to overestimate 

– they should not only provide directives but also oversee the crew. They should “be 

able to adjust to the specific conditions and to motivate and inspire the team 

members” [4], to eliminate conflicts among the crew members, to know how to 

inspire people in most challenging situations such as heavy weather, piracy, and 

emergency situations.  

Though maritime leadership has its peculiarities, “the same qualities that make 

a good leader in other industries make a good leader in the maritime industry” [3].  

Among the most important leadership qualities, the following can be singled 

out: 

Decisiveness; 

Enthusiasm; 

Self-assurance; 

Sociability; 

Straight-forwardness; 

Ability to persuade; 

Empathy. 
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To develop leadership competencies in the maritime industry, a senior officer 

has to: 

- seek out a leadership mentor who could help him to work through difficult 

situations to be faced in the career; 

- self educate while reading about the styles of leadership; 

- attend leadership courses; 

- learn from his own experience by analyzing challenging situations arising at 

work. 

Being considered a “soft skill”, leadership, nevertheless, is as important as 

“hard skills” for the seafarers. Leadership competencies help crewmembers at various 

levels to take initiative, to become the best workers they can be, and to prove they’re 

capable of taking on new roles [3].  

REFERENCES: 

1. Devitt K., Holford S.  The development of resource management and 

leadership behavioural markers for the Merchant Navy. Maritime Human Resources 

Solutions Conference, St John's, Newfoundland. Canada, September, 2010. URL: 

https://www.semanticscholar.org/paper/The-development-of-resource-management-

and-markers-Devitt-Holford/e9983ef47ed4781e212b31b1a7f4e6ecccb455c6. 

2. IMO. International Convention on Standards of Training, Certification and 

Watchkeeping for Seafarers, STCW including 2010 Manila amendments, STCW 

Convention and STCW Code. London: IMO. 

3. Leadership at Sea. URL: https://www.mitags.org/leadership-at-sea/ 

4. Luke T. J. An analysis of leadership competencies that are critical in the 

prevention of high consequence incidents in the maritime industry. URL: 

https://www.researchgate.net/publication/320839623_An_analysis_of_leadership_co

mpetencies_that_are_critical_in_the_prevention_of_high_consequence_incidents_in_

the_maritime_industry 

 

https://www.semanticscholar.org/paper/The-development-of-resource-management-and-markers-Devitt-Holford/e9983ef47ed4781e212b31b1a7f4e6ecccb455c6
https://www.semanticscholar.org/paper/The-development-of-resource-management-and-markers-Devitt-Holford/e9983ef47ed4781e212b31b1a7f4e6ecccb455c6
https://www.mitags.org/leadership-at-sea/


XII Міжнародна науково-практична конференція  

Сучасні підходи до високоефективного використання засобів транспорту  

СЕКЦІЯ № 3. Психолого-педагогічні, соціально-лінгвістичні дослідження у процесі 

підготовки компетентних фахівців  

339 

ЕКОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА СТУДЕНТІВ: СТРАТЕГІЇ ФОРМУВАННЯ 

Мондич О. В., кандидат педагогічних наук, доцент 

Ізмаїльський державний гуманітарний університет 

Реалізація цілей сталого розвитку стає майже неможливою без 

усвідомлення її необхідності заради майбутнього. Одним з векторів 

формування усвідомленого ставлення до цілей сталого розвитку можна вважати 

освіту. Одним із пріоритетів сталого розвитку є підвищення екологічної 

культури молоді. В наші дні екологічна безпека у всіх видах професійної 

діяльності розглядається як основа сталого розвитку суспільства. У зв'язку з 

цим розвиток екологічної культури особистості набуває особливого значення, в 

тому числі як складова державного стандарту освіти, а висока екологічна 

культура повинна в найближчому майбутньому стати одним з базових критеріїв 

оцінки кваліфікації дипломованих фахівців. Необхідність подолання 

екологічних проблем сучасності поставила перед освітою завдання: на основі 

біосферного підходу підготувати екологічно грамотну людину, яка розуміє 

значення життя як найвищої цінності, здатна визначати своє місце у світі, брати 

участь в охороні навколишнього середовища, раціонально використовувати 

природні багатства, приймати свідомі рішення у сферах життя, де 

перекриваються інтереси людини як живої істоти, суспільства і довкілля. У 

системі підготовки екологічно грамотної особистості важлива роль належить 

професійній освіті [2]. Е. В. Гірусов констатує, що екологічна свідомість є 

сукупністю поглядів, теорій і емоцій, які відображають проблеми 

співвідношення суспільства і природи у плані їх розв’язання відповідно до 

конкретних соціальних і природних можливостей. Тобто екологічна свідомість 

ґрунтується на ідеологічних і моральних цінностях, але передбачає їх 

індивідуальне осмислення. Вона формується із знань і переконань в галузі 

взаємостосунків суспільства і природи, на екологічно доцільному ставленню до 

природних ресурсів, вміннях застосовувати науково обумовлені рішення по 
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відношенню до природи: відображає індивідуальний досвід спілкування з 

природними системами. 

Сучасний установа вищої освіти має значний соціальний та духовно-

моральний потенціал для підвищення культури студентів і екологічної 

культури як її складової. Освіта, спрямована в тому числі і на вирішення 

завдань екологічного виховання, а значить, на розвиток екологічної культури 

студентів, сприяє усвідомленню фахівцями різних профілів взаємозалежності 

економіки, політики, педагогіки і екології в сучасному світі [4, с. 86]. 

В систему екологічного освіти закладені наступні принципи: гуманізація, 

науковість, інтеграція, безперервність, систематичність і взаємопов'язаність 

розкриття глобальних, регіональних і локальних аспектів екології. 

Екологічна освіта відіграє інтегративну роль у всій системі вищої освіти. 

У світовій і вітчизняній практиці розглядаються три можливі моделі 

екологічної освіти. Ці три моделі представлені в таблиці. 

Таблиця1 – Моделі екологічної освіти 

Однопредметна Багатопредметна Змішана 

Вводиться інтегрована 

навчальна дисципліна 

екологічного 

спрямування. 

Здійснюється 

екологізація 

традиційних навчальних 

курсів і дисциплін 

Вводиться новий курс 

екологічного 

спрямування з 

одночасною екологізації 

традиційних навчальних 

предметів. 

 

Більшість віддають перевагу змішаній моделі, реалізація якої вимагає 

розробки змісту навчального курсу "Екологія", екологізації традиційних 

навчальних предметів. 

Ставлення до навколишнього середовища формується в процесі взаємодії 

емоційної інтелектуальної та вольової сфер психіки людини. Тільки в цьому 

випадку утворюється система психологічних установок особистості. Отже, 

реалізація завдань екологічної освіти вимагає перегляду не тільки змісту освіти, 
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а й форм і методів навчання. Необхідно віддавати перевагу таким методам, 

формам і методичним прийомам навчання, які будуть: 

1. стимулювати студентів до постійного поповнення знань про 

навколишнє середовище (ділові або сюжетно-рольові ігри,  конференції, 

семінари, бесіди, доповіді, диспути і вікторини); 

2. сприяти розвитку творчого мислення, вміння передбачати наслідки 

екологічної діяльності (це методи, що забезпечують формування 

інтелектуальних умінь: аналіз, синтез, порівняння, встановлення причинно-

наслідкових зв'язків; це також традиційні методи: бесіди, спостереження, 

досвід, лабораторна робота з переважанням евристичного характеру 

пізнавальної діяльності студентів); 

3. забезпечувати розвиток дослідницьких навичок, умінь, вчити 

приймати екологічно доцільні рішення і здобувати нові знання; 

4. залучати студентів в практичну діяльність щодо вирішення проблем 

навколишнього середовища місцевого і регіонального значення (виявлення 

рідкісних і зникаючих видів, організація екологічної стежки, захист природи від 

руйнувань, визначення факторів ризику в районах проживання, пропаганда 

екологічних знань: лекції, бесіди, листівки, малюнки, плакати). 

Екологічна освіта та екологічне виховання покликані формувати у 

студента таке ставлення до природи, яке засноване на екологічних знаннях і 

сприяє виробленню активної життєвої позиції, заснованої на усвідомленні 

особистої відповідальності за прийняті рішення і в цілому за долю природи і 

людства. 

Екологічна освіта – це сукупність наступних компонентів: екологічні 

знання – екологічне мислення – екологічний світогляд – екологічна етика – 

екологічна культура. Основними стратегічними напрямками розвитку 

екологічної освіти є: розробка наукових основ неперервної екологічної освіти 

на основі Національної доктрини розвитку освіти у XXI столітті, здобутків 

української та зарубіжної педагогічної практики за участю Академії 
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педагогічних наук України, провідних вчених і практиків освітньої галузі, 

Міністерства екології та природних ресурсів України, громадських екологічних 

організацій; поступове поетапне реформування екологічної освіти та виховання 

особистості на наукових і духовних принципах з урахуванням національних 

традицій, надбань та світового досвіду; формування поколінь з новою 

екологічною культурою, новим екологічним світоглядом на принципах 

гуманізму, екологізації мислення, міждисциплінарної інтеграції, історизму та 

системності з метою збереження і відновлення природи України та її 

біологічного різноманіття; розвитку міжнародних зв’язків і співробітництва у 

галузі екологічної освіти і науки, охорони довкілля, раціонального 

використання природних ресурсів, збереження біосфери і цивілізації. 

Соціокультурне значення екологічного виховання полягає в тому, що воно 

сприяє розвитку інтелектуальної та духовної сфери особистості, досвіду 

соціальних відносин і системи цінностей, яка визначає вектор взаємин між 

навколишньою природою і людьми. 

Розвиток екологічної культури в процесі навчання – це оптимальна форма 

екологічного виховання. У вищій школі необхідно створювати ефективну 

систему екологічної освіти та виховання, орієнтовану на взаємозв'язок 

професійного підготовки студентів з конкретними завданнями екологізації 

науково-технічного прогресу. Існує точка зору, згідно з якою освіта 

розглядається як необхідна умова для створення і конструктивного діалогу між 

людьми з питань поліпшення стану навколишнього середовища [2, с. 57]. 

Безумовно, підвищення якості професійної освіти залежить від рівня 

екологічної культури. Однак існує і зворотна залежність, і вища освіта створює 

фундамент для підвищення екологічної культури особистості. Відомий педагог 

XX століття, академік Б. Т. Лихачов розглядав екологічну культуру особистості 

як системоутворюючий фактор, що сприяє формуванню в людині справжньої 

інтелігентності і цивілізованості [4, с. 86]. А одним з перших проблеми 

екологічної культури підняв наш співвітчизник, знаменитий дослідник і 
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мислитель В. І. Вернадський, який стверджував, що подальший розвиток 

природи і людини необхідно засновувати на їх взаємовигідній єдності. 

Екологічна культура формується в ході інтеграції екологічної свідомості, 

морально-естетичного та діяльно-практичного ставлення до природи. 

Триєдність, що лежить в основі цього поняття, відображено в наступному 

визначенні: екологічна культура - це екологічна освіченість, свідоме ставлення 

до природи і практична участь в природокористуванні [5, с. 101]. Екологічна 

культура розглядається також як вищий прояв екологічної освіченості людини і 

його екологічної компетентності [6, с. 38]. 

На нашу думку, екологічна культура - це узагальнена характеристика, що 

відображає процес і результат формування екологічної свідомості особистості і 

передбачає єдність між сукупністю знань, уявлень про природу, емоційно-

чуттєвого і ціннісного ставленням до неї і відповідними вміннями, навичками, 

потребами у взаємодії з нею, заснованими на гармонізації взаємозв'язків в 

системі «природа - людина - суспільство». 

Велике значення для підвищення рівня вищої екологічної освіти мають: 

міжвузівські, регіональні і міжнародні контакти викладачів і студентів 

(слухачів) регулярний обмін досвідом, стажування, виконання спільних 

екологічних проектів, науково-дослідних програм і видання підручників і 

посібників; термінова підготовка і перепідготовка педагогічних кадрів вищих 

навчальних закладів в області екологічної освіти [3, с. 45]. 

Отже, можна зробити невтішний висновок, що екологічна культура не 

стала у нас пріоритетною. На підставі отриманих результатів можна зробити 

висновок, що для вирішення задач екологічного виховання у вищій школі 

доцільно здійснювати міждисциплінарний підхід в навчанні і включати 

екологічний матеріал в цикли гуманітарних соціально-економічних, загально-

професійних дисциплін та дисциплін спеціалізації. В свідомість молоді 

потрібно закласти переконання, що все в нашому житті (від суспільної 

свідомості до економіки) так, чи інакше пов’язано з екологією, з навколишнім 
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середовищем. І тільки в наших можливостях впливати на ситуацію, яка 

допоможе майбутньому існувати. 
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УДК 378.14.014.13 

СИТУАЦІЯ У СИСТЕМІ СУЧАСНОЇ МОРСЬКОЇ ОСВІТИ 

Мусоріна М. О., кандидат педагогічних наук, доцент, методист  

Дунайський інститут Національного Університету «Одеська морська академія» 

Ситуація, що склалася в системі підготовки кадрів для морського флоту 

згубна як для закладів вищої освіти, так і для судноплавних компаній. 

Консервативність освіти має свої переваги, але лише щодо викладання 

загальноосвітніх дисциплін. Навряд чи можна вигадати щось нове у викладі 
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диференціального та інтегрального обчислення. Успіх викладу матеріалу 

залежить від лекторського мистецтва викладача. 

Інша справа викладання спеціальних дисциплін у закладах вищої освіти, 

тут потрібна динаміка. Це продиктовано зміною як техніки, але, по суті, самої 

філософії мореплавання. Сучасний стан навігаційних тренажерів вимагає не 

стільки знань, що міститься всередині, скільки розуміння принципів та вміння 

застосовувати їх на практиці. Велика кількість навігаційної техніки, що 

застосовується на сучасному флоті, спонукає до того, щоб від загальних 

принципів дії переходити до конкретного управління приладами. Схоже, що ця 

нова об'єктивна реальність ще не осмислена закладами вищої освіти [1]. 

Нестача кадрів змушує судновласників брати працювати фахівців, рівень 

підготовки яких відповідає профілю і побажанням судновласника. Криза в 

системі морської освіти породила стан певної заспокоєності та байдужості. 

Заклади вищої освіти, в силу обставин, що склалися, змирилися із зайнятою 

нішою. Здорового стану конкуренції між закладами вищої освіти немає. 

Гальмом є адміністративна система фінансування. У сфері морської освіти 

настав небезпечний період застою. 

Зайняті позиції та рейтинг закладів вищої освіти зберігаються за інерцією. 

Але час стійкого іміджу швидкоплинний, успішне існування не можна 

завоювати раз і назавжди. Право на лідерство потрібно завойовувати щодня. 

Відсутність теоретичних і практичних навичок випускників змушує 

судноплавні компанії нести додаткові витрати – доучувати випускників, щоб 

наблизити їхні навички до своїх потреб [2]. 

Проблеми процесу можна довго перераховувати. Однак саме собою 

перерахування проблем нічого не дає. Навколо кожної проблеми утворюється 

безліч нюансів і асоціацій. Простеження асоціативних зв'язків дозволяє як 

виявити проблеми, а й побудувати схему їх вирішення з урахуванням більшості 

деталей. Тільки пильна увага до деталей у кожному конкретному закладі вищої 
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освіти може дати результат. Не можна обмежуватись загальними вказівками, 

приватні проблеми мають вирішуватись на місцях. 

Система сучасної морської освіти потребує нових методик викладання, і 

не лише їх. Мабуть, до найбільш злободенні проблеми навчального процесу 

слід зарахувати нерозуміння значення слів і термінів курсантами внаслідок 

малого словникового запасу, що призводить не тільки до зниження якості 

навчання, але і до неправильних дій. Найчастіше ця проблема як на березі, так і 

на морі стає причиною аварій [3]. 

Останнім часом друк і мова рясніють іноземними термінами, зміст яких є 

і залишається не зовсім зрозумілим. Надалі, при роботі на флоті, ситуація може 

ускладнитися під час роботи у міжнародних екіпажах: «Якщо де сто мов, треба 

зрозуміти сто психологій» (Агни-Йога). «Інформаційний смог» у вигляді 

лавини термінів і їх синонімів множить обсяг не сприйманих відомостей. 

Розмаїття термінів пояснення однієї й тієї явища породжує помилки. Не 

допомагає навчання за допомогою комп'ютерних програм, на що сьогодні дуже 

сподіваються. В освітньому процесі має бути живе слово, і нести це живе слово 

має людина, яка знає стан сучасного флоту не з чуток. 

Має бути серйозна робота з фільтрації «інформаційного смогу», щоб 

підвищити якість освіти. 
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УДК 34.09 

ОКРЕМІ ПИТАННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 

КРЮІНГОВИХ КОМПАНІЙ 

Петров В. С., кандидат юридичних наук, доцент кафедри гуманітарних 

дисциплін  

Дунайський iнститут Нацiонального унiверситету «Одеська морська академiя» 

За кількістю  моряків, які працюють на глобальному ринку в морської 

галузі  громадяни України займають  шосте місце. В той же час  на світовому 

ринку працює до 70 000 українських моряків, але трудові ресурси  України 

спроможні  поставляти до 100 тис. моряків., половина з які мають намір 

працевлаштувати як  офіцери. 

У зв’язку з  реорганізаційними процесами в економіці України вона 

практично втратила вантажний і пасажирський флот, а моряки, які раніше 

працювали в морської галузі, вимушені  працевлаштуватися  на іноземних 

суднах з відповідною заробітною платою. 

Моряки - громадяни  України відчувають гостру конкуренцію у зв’язку з 

глобалізацією судноплавства, так як роботодавці мають намір отримати дешеву 

робочу силу і скоротити свої трудові витрати. До того же широке поширення 

отримала практика  реєструвати судна під “зручними” прапорами,  що надає 

можливість здійснити реєстрація судна в  державах які мають трудове 

законодавство відмінно від стандартів української держави. Через те, що  

прапор судна є доказом його належності до певної держави, законодавство 
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України не може бути застосоване до трудових правовідносин між 

роботодавцем і членами екіпажу  і тому не здатне захистити величезну 

кількість українських моряків, що працюють на суднах під такими прапорами. 

Моряки України, як правило  кваліфіковані  спеціалісти, але  їм потрібен 

для працевлаштування фахівець ринку праці, який спроможний  спів 

орієнтувати моряка при виборі судна, екіпажу,  надати повну інформацію по 

ринку праці по спеціальності, допомогу при укладанні трудового договору, 

захистити моряка  при виникненні у нього труднощів  при нещасних випадках 

на виробництві. Поява на ринку праці українських моряків у країні призвела до 

створення сотень крюінгових компаній.  

Професійною діяльністю крюїнгової компанії є надання посередницьких 

послуг між судновласником або оператором судна, які мають певні потреби в 

плавскладі, і моряком, який бажає знайти або змінити роботу.  Крюінгові 

компанії, які швидко стали створювати по крайні,  стали порятунком для осіб, 

які мають морську спеціальність, надали цим особам можливість зайняти  гідне 

місце в суспільстві, допомогли зберегти навчальні заклади, які готували 

відповідні кадри з морською спеціальністю,  запобігли масове безробіття в 

морської галузі. На теперішний час в Україні нараховується понад 450 

крюінгових компаній і кількість їх зростає. 

Поняття «крюінгова компанія» відсутнє в українському законодавстві і це 

ускладнює процес державного регулювання таких компаній на законодавчому  

рівні. Відповідно до п. h параграфу І статті ІІ Конвенції Міжнародної 

організації праці МОП 2006 року про працю в морському судноплавстві  від 

23.02.2006 р. визначена така структура як служба найму та працевлаштування 

моряків означає будь-яке особу, компанію, установу, агентство чи іншу 

організацію в  державному або приватному секторі, які займаються наймом 

моряків за дорученням судновласників або працевлаштуванням моряків у 

судновласників.  
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На думку багатьох фахівців під крюїнговою компанію пропонувалося 

розуміти суб’єкта господарювання, який у встановленому законом порядку 

отримав ліцензію на посередництво в працевлаштуванні за кордоном і здійснює 

діяльність з посередництва. 

Згідно ч. 1 ст. 14 ГК України закріплено, що ліцензування є одним із 

засобів державного регулювання у сфері господарювання, спрямованим на 

забезпечення єдиної державної політики у цій сфері та захист економічних і 

соціальних інтересів держави, суспільства та окремих споживачів, а ч.3 ст. 14 

цього Кодексу містить відсильну норму: “відносини, пов’язані з ліцензуванням 

певних видів господарської діяльності, регулюються законом”.  Так, відповідно 

до п.1 ч.1 ст.3 закону «Про ліцензування видів господарською діяльністю» 

державна політика у сфері ліцензування ґрунтується на принципі єдиної 

державної системи ліцензування, що реалізується шляхом  встановлення 

єдиного переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, 

виключно цим Законом. Відповідно до п.20 ч.1 ст.7 закону «Про ліцензування 

видів господарською діяльністю» ліцензуванню підлягають посередництво у 

працевлаштуванні за кордоном.  

Закон України “Про ліцензування видів господарської діяльності” містить 

у ст. 1 визначення ліцензування  як засіб державного регулювання провадження 

видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, спрямований на 

забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері ліцензування, захист 

економічних і соціальних інтересів держави, суспільства та окремих 

споживачів. 

Відповідно до аб.1 п.2 постанови Кабінету Міністрів України  № 1060 від  

16.12.2015 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном» господарська 

діяльність з посередництва у працевлаштуванні за кордоном - послуга, яка 

надається суб’єктами господарювання в межах укладених з іноземним 

суб’єктом (іноземними суб’єктами) господарювання зовнішньоекономічних 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1060-2015-%D0%BF#n8
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1060-2015-%D0%BF#n8
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договорів (контрактів) про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні 

за кордоном з метою сприяння укладенню трудового договору (контракту 

наймання) відповідно до заявок іноземного роботодавця щодо вільних робочих 

місць (вакансій), включаючи надання інформаційно-консультаційних послуг 

щодо можливостей працевлаштування, найменування та місцезнаходження 

роботодавця, інформації про умови праці. 

Контролювання державою процесу працевлаштування за кордоном 

громадян України, у тому числі і моряків,  є важливим моментом впливу на 

регулювання трудового балансу населення держави.   Крюінгові компанії в 

цьому процесі займають важливу роль і працевлаштовані моряки вносять 

вагомий внесок в інвертуванні іноземної валюти в  українську економіку. 

Верховна Рада України 16.06.2020 р. прийняла за основу проект Закону 

України «Про захист трудових мігрантів та боротьбу з шахрайством у 

працевлаштуванні за кордон». Згідно постанови Верховної Ради даний 

законопроект постановою від 07.09.2021 р. прийняти до порядку денного  

шостої сесії дев’ятого скликання. 

На ринок закордонного працевлаштування знову чекають зміни. Нові 

правила стосуватимуться як компаній-посередників, так і претендентів в 

Україні. Проект закону «Про захист трудових мігрантів та боротьбу з 

шахрайством у працевлаштуванні за кордоном» пропонує виключити 

посередництво зі списку видів господарської діяльності, що підлягає 

ліцензуванню, та містить такі основні нововведення: 

- вводиться адміністративна відповідальність компаній, за початок 

діяльності без подання декларації і включення до відповідного переліку 

суб’єктів господарювання; 

- здійснення компаніями які надають послуги з посередництва у 

працевлаштуванні за кордоном,  реєстрації  за  заявним  принципом;  

- зобов’язанням компаній, які надають послуги з посередництва у 

працевлаштуванні за кордоном, надавати  декларації про провадження 
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господарської діяльності у сфері посередництва у працевлаштуванні за 

кордоном; 

- заборона  для посередників стягувати з претендентів гроші за надані 

послуги, у тому числі консультаційні, а послуги  компаній оплачуються 

виключно роботодавцями; 

- відсутність  відповідальності посередника за порушення умов трудового 

договору. 

На нашу думку існуючий механізм  ліцензування  є дієвим механізмом  

захисту інтересів моряків має позитивні моменти.  Видача ліцензії крюїнговій 

компанії означає не лише те, що держава регулює цей вид господарської 

діяльності, а й служить доказом діяльності такого підприємства на законних 

підставах. Скасування ліцензування  фактично знімає державний контроль за 

господарською діяльністю у сфері посередництва у працевлаштуванні моряків,  

дезорієнтують  спершу  іноземних судновласників. 

Проект Закону України «Про захист трудових мігрантів та боротьбу з 

шахрайством у працевлаштуванні за кордон» в основному намагається в цілому 

вирішити виникли  питанні, а саме : 

1. В країні дуже низький процент осіб, які звертаються до компаній - 

посередників для працевлаштування за кордоном. Більшість і українських  

трудових мігрантів виїжджають за кордон самостійно по своїм зв’язкам. 

2. Значна частина бажаючих працювати за кордоном звертаються до 

посередників, серед яких достатньо часто зустрічаються шахрайськи структури. 

Заборона сплачувати  посереднику гроші при влаштуванні дасть можливість  

попереджати шахрайськи дії з сторони осіб, які заробляють на тому, що беруть 

наперед гроші за вакансію зі здобувачів, а потім чи просто зникають з грошима 

чи відправляють людей незрозуміло куди. 

Що стосується моряків то працевлаштування їх має свої особистості, 

ринок праці по працевлаштуванню за кордоном вже сформований і динамічне 

зростає. Особливо для моряків не має велико значення, чи працює крюінгова 
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компанія за ліцензію, чи буде працювати шляхом повідомлення. Моряку при 

працевлаштуванні важливо інше, щоб надана послуга була якісна, а отримана 

робота буду задовольняти його потреби. 

Запропоновані зміни в процес посередництва при  працевлаштування за 

кордоном в основному витікають з положень Конвенції про приватні агентства 

занятості № 181, яка прийнята Міжнародною організацією праці 

19.06.1997 року  і до теперішнього часу не ратифікована державою Україна. 

На нашу думку введення Заборони компаніям, що працюють у сфері 

міжнародного працевлаштування, отримувати кошти з потенційного шукача 

роботи за працевлаштування за кордон, а також введення адміністративної 

відповідальності за їх отримання, е позитивним моментом, але відмова від 

адміністративного втручання в діяльність крюінгових компаній на теперішній 

час є передчасною. 

До того же першочерговими задачами відносно діяльності українських 

моряків, які працевлаштовані за кордоном, є встановлення в Української 

державі системи внесення соціального внеску в державний бюджет, 

формування системи пенсійного забезпечення, яке наддасть їм після 

досягнення пенсійного віку отримувати достойну пенсію. 
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УДК 378 

ПРОЦЕС НЕЙРОЦЕПЦІЇ У ФАХІВЦІВ МОРСЬКОГО ТА РІЧКОВОГО 

ТРАНСПОРТУ 

Сорока О. М., кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри навігації і 

управління судном 

Дунайський iнститут Нацiонального унiверситету «Одеська морська академiя» 

Професійна діяльність моряків здійснюється в умовах високого ризику 

для життя і здоров’я, оскільки відбувається під комплексним впливом 

різноманітних стрес-чинників, які створюють екстремальні ситуації. Під 

впливом цих чинників ймовірність виникнення нештатних екстремальних 

ситуацій є непередбачуваною та постійно вірогідною. Постійна наявність цих 

чинників у професійній діяльності моряків і визначає необхідність 

сформованості у них високої психологічної готовності до професійної 

діяльності. Індивідуальні стилі їхнього реагування на ситуації стресу знаходять 

своє відображення в їхній копінг-захисній поведінці. У результаті теоретичних 

та експериментальних досліджень було встановлено, що для подолання стресу 

кожна людина використовує власні стратегії (копінг-стратегії) на основі 

наявного у неї особистісного досвіду і психологічних резервів (особистісні 

ресурси або копінг-ресурси). Тому стрес-долаючу поведінку стали розглядати 

як результат взаємодії копінг-стратегій і копінг-ресурсів [1; 136]. 

Моряк опиняється в умовах подвійного стресу: дефіцит подразників в 

результаті часткової сенсорної ізоляції, монотонності вражень під час вахти, 

особливо в нічний час, та їхній надлишок у складних умовах плавання. У 

моряка немає можливості перейти від стресової ситуації до нормальних умов 

відпочинку. У той час, як відбувається пристосування до одного виду стресу, 

інший продовжує викликати психічну напруженість. Це призводить до того, що 

фахівець перебуває в стані постійного стресу. 
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Нейронні схеми життєдіяльності фахівця морського та річкового 

транспорту здатні зчитувати знаки небезпеки у оточенні. Згідно полівагальної 

теорії, цей процес можна назвати «нейроцепцією». Нейроцепція - це те, що 

змушує мимоволі досліджувати людей та оточення, щоб визначити, чи вони в 

безпеці, чи це загроза. Це абсолютно несвідомий процес, який відбувається в 

автономній нервовій системі. Так само, як людина дихає без будь-яких 

добровільних зусиль, сприймає знаки навколо себе автоматично. Блукаючий 

нерв має дві функціонально різні гілки, які викликають еволюційно різні 

реакції на стрес. Більш примітивна гілка (симпатична система) викликає 

поведінку на основі завмирання (наприклад, заціпеніння, «прикинься 

мертвим»), у той час, як більш розвинена гілка (парасимпатична система) 

пов'язана з соціальною взаємодією та самозаспокійливою поведінкою. За 

твердженням Стівена Порджеса симпатична і парасимпатична системи 

перебувають у ієрархічних відносинах, тому що працюють не за принципом 

балансу. Отже, оцінити ситуацію за участю роботи блукаючого нерва, що 

регулює роботу всіх наших внутрішніх органів, як небезпечної чи безпечної, у 

регуляції емоцій та соціальної поведінки, у саморегуляції емоційного стану, які 

виявляються у частоті серцевих скорочень (ЧСС) та рівня кортизолу у крові. 

Таким чином, можна розглядати три рівні стресу в житті морського 

фахівця, а саме: перший – «безпечна соціальна взаємодія», де залучені 

вентральна гілка блукаючого нерва та черепні нерви. Такий рівень стресу може 

характеризуватися як стан спокою, зв’язку з оточуючими та відчуттям безпеки. 

Другий – так названий стан «бий/біжи», де застосовані спінальна симпатична 

гілка і нерви кінцівок. В такому же стані людина відчуває почуття обережності, 

насторожливості, агресії або страху. Третій – стан «завмирання», де залучені 

дорзальна гілка блукаючого нерва і нерви травної системи. В такому стані 

людину можуть захопити почуття стресу, дисоціації та важкості спілкування з 

оточуючим світом. Отже, кожен моряк за час свого контракту або навіть 

перебування вдома відчуває усі ці три рівні, як і кожна людина відчуває їх у 

своєму житті. Звичайно, враховуючи екстремальні умови в роботі моряка, 
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можна відмітити, що такий процес нейроцепції у них проходить набагато 

частіше та в деякому сенсі «скаче з одного рівня до іншого». 

Моряки – соціальні істоти, які потребують надійних відносин у співпраці 

у своєму повсякденному життєвому досвіді. Коли вони почуваються самотніми, 

то почуваються небезпечно, і самотність активує системи виживання. 

Позитивні емоції можуть створити довготривалі ресурси. Переживання 

позитивних емоцій може допомогти заспокоїти нервову систему в режимі 

виживання та поліпшити баланс між симпатичною та парасимпатичною 

системами. Наприклад, насолода музикою може допомогти зняти стрес і 

поліпшити настрій завдяки викиду в мозок хімічних речовин, що дозволяють 

почувати себе добре. 

Нарешті, поведінка, що стимулює парасимпатичну систему, може 

компенсувати збудливу та оподатковувальну діяльність симпатичної нервової 

системи. Наприклад, глибокі або діафрагмальні дихальні вправи, що беруть 

участь в йозі та медитації, активізують парасимпатичну нервову 

систему організму. 

Таким чином, здатність моряка вирішувати проблеми, з якими він 

стикається, залежить від низки чинників: ресурсів – загальних можливостей аби 

розв’язувати різні проблеми, власного енергетичного балансу, важливого для 

вирішення необхідного питання, походження проблеми, ступеня несподіванки 

її виникнення, наявності й адекватності психологічної ̈ і фізіологічної̈ настанов 

на певну проблему, стилю обраного реагування – захисного або агресивного. 

Важливість та враховування таких чинників визначають тип стратегії ̈поведінки 

для запобігання стресу. 
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One of the important directions of educational process realization is integrated 

approach, specifically integration of some disciplines within professional training, as 

well as content, methods, forms of learning at all stages of training. Taking into 

account the requirements of quality professional and foreign-language training of 
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maritime industry specialists, it is necessary to find effective ways of improving the 

organization of integrated training in higher education institutions. 

Analysis of scientific-theoretical foundations of integration in education 

allowed us to understand the process of integrated learning as the simultaneous 

acquisition of knowledge and skills in several activities: professional and foreign 

language, as well as to identify the main provisions to ensure its implementation. 

The main ways of integrating the educational process are determined by 

subject integration, which involves expanding the content of one discipline by the 

content of another and is based on the basic principles of «subject-linguistic 

integrated learning». 

The implementation of the mentioned above principles is achieved through the 

introduction of Interdisciplinary as a dominant development of educational activity. 

Interdisciplinary is seen as a scientific and pedagogical innovation, generating the 

ability to recognize and comprehend what is inaccessible within a specific discipline. 

Integrated learning is defined by supporting foreign language instruction in special 

disciplines (teaching individual topics and courses in a foreign language) and, 

conversely, by providing support for professional topics in foreign language classes. 

In fact, integration of content of core disciplines and foreign language is an 

important pedagogical requirement for formation of foreign language competence of 

maritime industry specialists, which effects the development of many professional 

skills. The important skills include solving professional tasks in a foreign language. 

By solving such tasks and engaging in participation in simulated situations of foreign 

language communication, applicants for education get an opportunity to develop not 

only foreign language communicative competence, but also overall professional 

competence, which will contribute to a deeper understanding of future activities, as 

well as the development of motivation to learn. 

In the context of the implementation of the CLIL model, this integration 

becomes more specific and theoretically reasonable. 

CLIL is based on the following principles: 
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- Language is used simultaneously for academic purposes and routine 

communication. 

- Speech content is determined by the subject area to be mastered. 

The label CLIL coexists with others used to include language and content, such 

as content-based language instruction, content-enhanced teaching, integration of 

content and language, theme-based language teaching, content infused language 

teaching, foreign language medium instruction, bilingual integration of language and 

disciplines, learning through an additional language, foreign languages across the 

curriculum, or learning with languages [1]. 

In accordance with the rationale of the study, the subject-language integrated 

training of secular specialists should be conducted most effectively according to the 

following models: 

1. Development of pedagogical support system for teaching foreign language 

in the classes of professional disciplines and, vice versa, pedagogical support system 

for teaching professional topics in the classes of foreign language. 

2. Establishment of interdisciplinary pedagogical tandems, specifically to focus 

on interaction and cooperation of teachers of foreign language and professional 

disciplines. 

This model can be implemented as follows: 

a) Foreign language teachers attend lecture and practical classes of subject 

teachers in order to get acquainted with the specifics of the subject field of maritime 

industry specialists, which will be subsequently studied in language classes; consult 

on the terminological apparatus of the professional field for further formation of the 

necessary vocabulary in students. 

b) Teachers of professional disciplines contribute to the development of 

educational and methodological support of a foreign language course, focusing on the 

most necessary language and speech clichés of the professional sphere. 
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c) Foreign language teachers conduct a final lesson on maritime English using 

simulator equipment. For example, at the final stage of the module "navigation 

equipment" a navigation bridge attendance is effective. 

b) The necessary for the implementation of this model is the creation of 

common (foreign language and professional subject) textbook, which should contain 

manuals, glossaries, teaching and testing materials, audio-visual support. 

Thus, the specification of learning content, the development of teaching 

resources, improving the quality of teaching and the effectiveness of teaching a 

foreign language in a professional direction are important ways to form the 

professional competence of specialists. Therefore, content and language integrated 

learning within the training programs is one example of a new type of educational 

development. 
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THE AUTHENTIC TEXT IN MARITIME ENGLISH TEACHING PROCESS 

Tymofyeyeva O., PhD in Pedagogy, Ass. Professor, Ass. Professor of the 

Department of Humanities 

Danube Institute of National University “Odessa Maritime Academy” 

The shipping industry is a global field of economical activities with the English 

language being the lingua franca of it. Communication at sea should be performed 

efficiently to avoid any misunderstanding which may cause a disaster or loss of life. 

The English language skills of future marine officers are to be sufficiently developed 

and performed permanently as stated by the STCW 1978/95 with Manila 

amendments 2010. The primary attention of ME lecturers is paid to seek the best way 

of developing all four language skills of cadets, namely reading, listening, speaking, 

and writing. Sooner cadets realize that English is the common and working language of 

their future occupation, the ME teaching process becomes more efficient and productive. 

The way to improve the MET process is the usage of authentic text in various 

stages of the lesson and for creating sets of all language skills exercises. The cadets’ 

speech should correspond (at the beginning they will imitate and copy) the language 

and speech patterns of native speakers. The possibility of real-work or real-life 

learning situations advantages greatly. In the terms of lingua sociocultural 

competence, the authenticity allows creating of a language environment thus 

increasing the motivation and awareness of the cadets. The authentic text was defined 

in the 1990s as a stretch of real language, produced by a real speaker or writer for a 

real audience and designed to convey a real message of some sort (Morrow); or 

authentic texts (either written or spoken) are those which are designed for native 

speakers: they are real texts designed not for language students, but the speakers of 

the language in question (Harmer). Nunan clarifies that authentic is any material that 

has not been specifically produced for language teaching [1, 137]. Moreover, the 
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authentic materials are resources that have been created for native speakers for 

transmitting/training/ obtaining information. The use of authentic materials for the 

teaching process shows the cadets the appropriateness and usefulness of studying 

activities to their long-term communicative goals [2] and The cadets in the future will 

deal with the legislative, commercial documentation, conventions, manuals, 

instructions, phone talks, radio messages, meeting, briefings, conferences, video 

training, others. The authentic materials can be classified according to the methods of 

presentation and comprehension into: 

Audio: audiobooks, songs, radio broadcasting, podcasts, VHF 

communication, etc. 

Audio-visual: films, video clips, video training, TV, news. 

Printed: books, newspapers, conventions, manuals, sites. 

This classification shows the base for the development of both receptive and 

productive language skills of the cadets. Furthermore, they learn the future 

professional context: the professional lexis can hardly be encountered in formal 

learning course books or ESL material. While choosing authentic material for 

teaching process the ME lecturer should bear in mind the criteria of relevance, 

readability, interest, and level of difficulty of the topic. The best way is when the 

cadets can draw on their already obtained knowledge; however, it is rarely possible 

due to the curriculum and terms of the study of various subjects. It should be noted 

that Maritime English is the only subject that is being learnt throughout the whole 

period of cadets’ study at the Maritime Academy. Otherwise, the gap in subject-

oriented knowledge is filled with the authentic materials from the required topic. 

Certain problems should be admitted with the usage of authentic text especially 

on listening activities as the material is “real life” with various rates of speaking, 

dialects, and background noises. The strategies to overcome them are pre-, during- 

and post-activities with a certain set of exercises. These exercises depend on the aim 

of the activity, review vocabulary structures, or grammar patterns or new information 

is being obtained. Pre- activities are intended to activate and elicit previous 
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knowledge or learn new structures and vocabulary. During- activities should be 

precisely given to the cadets for the purpose of attracting their attention to certain 

points of the task (specific or general, detailed or generalized); the given instructions 

are to be checked prior to the activities. Post-activities aim at the freer practice such 

as collaborative task or problem solving, critical thinking provoking further interest, 

and self-learning from the side of the cadets. 

In conclusion, the authentic input in classroom activities permits the cadets to 

focus on a wider range of speech features than is normally possible, such as 

interaction patterns, communication strategies, discourse markers, speech 

peculiarities, etc. This has admittedly noticed beneficial effects on the cadets’ 

development of communicative competence.  
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Що таке шийний остеохондроз, та які його причини. 

Біль у спині і, звичайно, одне з найпоширеніших розбудов. Вона є іншою 

за частою причиною звернення за медичною допомогою після респіраторних 

захворювань. Близько половини викладачів протягом життя переносять епізоди 

болю у спині та тривалої втрати працездатності. 
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Остеохондроз – захворювання, при якому відбувається дегенерація 

міжхребцевих дисків. 

Міжхребцевий диск складається з фіброзного кільця (концентричних 

шарів прокових сполучнотканинних волокон) та драглистого ядра центру. На 

частку дисків приходить близько чверті довжини хребта, вони виконують 

амортизаторів – при вертикальному положенні, поворотах, нахилах і розгинанні 

поворотних кілець і фінішних дисків, відбувається деформація при припиненні 

осьових навантажень, воно займає вихідне положення. Значне навантаження 

приходить на диски поперекового та шийного відділів хребта, оскільки ці 

відділи володіють найбільшою рухливістю. Це пояснює факт найвищої 

вираженості дегенеративних змін у шийному та поперековому відділах хребта. 

Однією з причин дегенерації дисків є їхнє недостатнє харчування, яке, в 

свою чергу, є наслідком слабкої фізичної активності людини. 

Що робити якщо відчуваємо біль у спині та шиї. 

Біль є сигналом і захищає від наносних шкідливих дій усередині 

організму. Спочатку хвороба виникає при русі, зміни пози і проходить у пору, 

по мірі прогресування захворювання з'являється утрення скованність, яка може 

тривати 30-60 хвилин. Тривалість захворювання може становити кілька днів чи 

місяців. 

Що робити, якщо болить спина? Обов'язково протягом перших 3-5 днів 

(щоб уникнути хронізації хвороби) зверніться до лікаря (вертеброневролога або 

невролога). Скористайтеся простими порадами, додатково до рекомендацій 

лікаря. 

Правильно організовуйте сон, харчування та відпочинок. Для 

максимального ефекту вибирайте досить жорсткий матрац, а найкращим 

вибором стане ортопедична подушка. 

Правильно організовуйте своє робоче місце. Ідеальним буде стілець з 

невисоким сидінням, нахиленим у бік спинки, яка має бути опуклою у місці 

поперекового відділу хребта (або рекомендується підкладати валик). 
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Рефлектовні та корешкові симптоми шийного остеохондрозу. 

До рефлекторних симптомів шийного остеохондрозу відносяться так 

звані «простріли», що виражаються в появі різких гострих болів у шиї, і 

помітно посилюються при будь-яких рухах. З огляду на це викладачі 

найчастіше приймають якесь вимушене, найбільш комфортне становище 

голови. Крім того, цілком можливе виникнення типового «хрускоту» в 

шийному відділі при поворотах або інших рухах головою. 

При захворюванні на шийний остеохондроз викладачі часто відчувають 

головний біль, що носять стискаючий характер і іррадіюють в очні яблука або 

скроневу частину голови. Крім того, іноді при цьому може падати гострота 

зорового сприйняття, перед очима все пливе. 

Також при остеохондрозі може розвинутись і синдром хребетної артерії, 

коли дратується її нервове сплетення, який дуже часто, зважаючи на 

запаморочення у викладачів, помилково діагностується порушенням кровообігу 

мозку. Такий симптом шийного остеохондрозу може виявлятися при різких 

рухах головою і ускладнюватись нудотою та можливим блюванням. 

Симптоми різноманітні та дуже неприємні. Корінцеві симптоми шийного 

остеохондрозу, як правило, виявляються через здавлення спинномозкового 

нервового закінчення – корінця. У цьому випадку чутливі порушення, що 

позначаються на рухових функціях, залежать повністю від того, який саме 

нервовий корінець травмований, а саме: зниження чутливості у сфері потилиці; 

виникнення болю в тім'яній або потиличній ділянці голови – відноситься до 

найчастіших симптомів остеохондрозу; порушення чутливості та поява болю в 

ділянці шиї, де відбулося травмування спинномозкового корінця, з цілком 

можливим порушенням функції мови, зважаючи на втрату чутливості мови та 

контролю над ним; поява болю та зниження чутливості в плечолопатковій 

спинній ділянці, а також біль у ділянці серця та печінки з одночасним 

зниженням м'язового тонусу шиї та можливими порушеннями дихальної 

функції; зниження чутливості та виникнення болю на зовнішній плечовій 
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поверхні; біль, що іррадіює від шийного відділу на лопатку, зовнішню плечову 

поверхню, передпліччя і далі від променезап'ястя до великого пальця руки. 

Лікування. 

Шийний остеохондроз – це досить складне та вкрай неприємне 

захворювання, для лікування якого необхідна системність, тривалість та 

етапність. Терапевтичне лікування шийного остеохондрозу, в першу чергу, 

спрямоване на повне припинення больових симптомів шийного остеохондрозу 

та усунення запалення в ділянці відповідного відділу шиї, ураженої недугою. 

При лікуванні шийного остеохондрозу, проводиться терапія класичними 

анальгетиками, як анальгін, кеторол або баралгін. Хоча останнім часом 

широкою популярністю при лікуванні остеохондрозу шийного відділу хребта 

користуються також і нестероїдні протизапальні засоби, наприклад, моваліс, що 

ефективно знімає біль у хребті та знижує активність запалень. 

Крім іншого, в лікуванні шийного остеохондрозу використовуються 

також і хондропротектори, як то: терафлекс або афлутоп, що уповільнюють 

процес руйнування тканин хряща і, на думку багатьох фахівців, також 

сприяють процесу їх регенерації. Крім того, хворим призначається 

застосування вітамінів, що покращують обмінні процеси в організмі хворого. 

А ось використання зовнішніх гелів або мазей для лікування шийного 

остеохондрозу – неефективно, але має сенс, тому що в процесі їх втирання у 

шкіру виконується ще й додатково масаж шийної хребта. 

Комбінованими з традиційним медикаментозним лікуванням шийного 

остеохондрозу є процедури фізіотерапії, і зокрема особливо ефективним є 

використання магнітотерапії за допомогою спеціальних лікувальних приладів, 

наприклад вітчизняного апарату ДІАМАГ, який здобув собі заслужену славу 

серед фахівців і пацієнтів. Лікування апаратом спрямоване на поліпшення 

кровообігу та зняття болю. Також у комплексі з вищезазначеними способами 

лікування застосовуються лікувальний масаж, лікувальна фізкультура та 
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мануальна терапія. Проте, у особливо важких випадках захворювання може 

знадобитися і оперативне хірургічне втручання. 

Остеохондроз – захворювання, при якому відбувається дегенерація 

міжхребцевих дисків. Біль є сигналом і захищає від наносних шкідливих дій 

усередині організму. При захворюванні на шийний остеохондроз викладачі 

часто відчувають головний біль, що носить стискаючий характер і іррадіюють в 

очні яблука або скроневу частину голови. Крім того, іноді при цьому може 

падати гострота зорового сприйняття, перед очима все пливе. Щоденна ранкова 

гімнастика, здоровий спосіб життя – запорука гарного самопочуття та якісного 

способу життя. Бажаю усім здоров'я. 
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УДК 621.181.2 

A NEW APPROACH OF PSYCHOLOGICAL INFLUENCE IN THE 

PREPARATION OF CADETS FOR NAVIGATION ON SHIPS OF THE 

NAVY AND MERCHANT MARINE 

Danylyan A. G., senior lecturer, Maslov I. Z., candidate of technical sciences, 

associate professor, Tiron-Vorobyeva N. B., candidate of technical sciences, 

associate professor 

Danube Institute of the National University “Odessa Maritime Academy” 

The authors of these theses raise the problem of psychological influence in the 

process of teaching in Ukrainian maritime universities aimed at increasing the level 

of physical development, increase of mental abilities, formation of strong-willed and 

purposeful character of each individual. The consciousness of each cadet is in the 

focus of the work being conducted, which allows achieving high results in perception 

of knowledge regardless of individual natural abilities. 

Speaking of Consciousness in the aspect of psychology, as an evolving science 

in the context of the discussed problem, it seems to us the idea of consciousness as 

knowledge that can be transmitted, can become the property of other members of the 

community. Consciousness is knowledge together with someone (with empathy, 

empathy, cooperation, etc.). To be aware means to acquire the potential ability to 

teach, to transfer one's knowledge to another. According to modern data, for 

cognition of an external stimulus the connection of gnostic zones of the new cortex of 

the large brain with motor speech area in the left (right-handed) hemisphere is 

necessary. The classic works of A.R. Luria, the discovery by G.V. Gershuni of the 

class of unconscious conditioned reactions, the studies of patients with a split brain 

justly crowned with the Nobel Prize by R. Sierry, and the subsequent series of works 

including those by E. A. Kostandov, V. L. Deglin, N. B. Bragina, T. A. Dobrohotova 
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and others marked a truly revolutionary leap in the study of the neurophysiological 

foundations of human consciousness [1]. 

The definition formulated above allows one to draw an unambiguous line 

between the conscious and unconscious in brain activity. If a person lists details of a 

subject picture presented to him and after a certain time names fragments that were 

absent in the first report, we have every reason to speak of the presence of 

unconscious perception and involuntary memory, that is, of traces that only later 

penetrated into the sphere of consciousness. If the experience of mankind over 

thousands of years prompts us to distinguish military science from military art, then 

we realize that in military science there is something that can be taught, something 

that can be formulated as rules, along with something that cannot in principle be 

taught. Of course, the art of war, like any other art, has its own technology, depends 

on previous experience and skills to use that experience in the most effective way. At 

the same time, the art of the commander has that element of intuition which cannot be 

formalized and transmitted to another in the form of a rationally grounded decision. 

In other words: you can teach the rules of the game. One cannot teach how to win. 

We set the task to teach, using the richest scientific heritage of G. N. Sytin, the 

man who created the theory of influence on the human consciousness. Academician 

Sytin G.N., three times doctor, professor, honorary academician of the Academy of 

Sciences of the USA, practically this title was given to him in all EU countries. What 

is remarkable is that this is a deeply religious man who has never belonged to any 

political party, a man of legend. 

At the heart of the practical actions is the original affirmation, the creators of 

which are American psychologists: W. Atkinson, N. Hill, D. Carnegie, Louise Hay. 

The affirmation itself is based on a system of verbal persuasion, self-infusion, based 

on the principle - help yourself. G.N. Sytin's method is designated as a verbal-visual 

emotional Self-conviction, which is based on deep scientific research with the use of 

the most perfect instrumentation, which made it possible to trace, by means of 

sensors, the quality and magnitude of the signal from any point in the human body, 
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constantly matching the signals to this or that verbal information. Biochemical 

processes in the blood were traced from the speech influence, so the first bursts of 

adrenaline, syrotin and other substances were determined [2]. 

In the process of influencing the human consciousness, the understanding of 

self-regulation of the human body was advanced. For a long time the concept of self-

regulation was interpreted as hypnotic influence on the cerebral cortex, but in the 

process of research it was discovered that the command given mentally by the man 

himself, goes to the cerebral cortex and turns on his subconscious to execute the 

command. But in order to turn on the subconscious mind, you need a key - certain 

actions that you need to learn. One of the authors of this material was able to study 

the method of switching on the subconscious mind, which allows you to control 

yourself while simultaneously in the conscious and subconscious state, instantly 

passing at your own command to a state of full consciousness [3]. 

Conclusions: The similar theory of psychological influence can be successfully 

applied in the process of teaching any subjects in the walls of higher maritime 

educational institutions of merchant and naval fleet. Our specificity requires along 

with qualitative teaching, constant education of cadets in the spirit of morality and 

high morality with good physical training, sobriety of thinking and high level of 

professional training. 
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УДК 811.111:378.14 

ПСИХОЛОГІЧНИЙ КЛІМАТ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЯК 

ГОЛОВНИЙ МОТИВУЮЧИЙ ФАКТОР В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ В 

ДУНАЙСЬКОМУ IНСТИТУТI НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

«ОДЕСЬКА МОРСЬКА АКАДЕМIЯ» 

Константинова Т. M., старший викладач кафедри гуманітарних дисциплін 

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія» 

Динамічний розвиток морської галузі висуває високі вимоги до якості 

морської освіти, що включає забезпечення сприятливого емоційного 

самопочуття здобувачів. Тому перед кожним викладачем в Дунайському 

інституті Національного університету «Одеська морська академія» стоїть 

завдання підвищення якості знань майбутніх фахівців, при цьому викладач має 

планувати навчальний процес так, щоб не завдати шкоди самопочуттю своїх 

курсантів. Основу професійної компетентності у викладача іноземної мови 

становить його методична компетенція, показником сформованості якої є 

володіння різноманітним набором методичних принципів та дидактичних 

прийомів. Тільки факт підвищення мотивації до вивчення англійської мови за 

професійним спрямуванням від курсу до курсу може сприятливо позначатися 

на позитивній динаміці якості знань. У зв'язку з цим підвищення мотивації до 

вивчення мови на основі створення сприятливого психологічного клімату на 

практичних заняттях іноземної мови є актуальним. 

Психологічний клімат являється якісною стороною міжособистісних 

відносин, що виявляється у вигляді сукупності психологічних умов, що 

сприяють або перешкоджають продуктивній спільній діяльності та всебічному 

розвитку особистості здобувачів вищої освіти. Для того, щоб результатом стало 

ефективне навчання, необхідно, щоб освітній простір був безпечним і 

розвиваючим. Важливо, щоб середовище забезпечувало можливість усім 
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курсантам вивчати те, що їм необхідно, щоб їхня освіта реально сприяла 

покращенню якості їх майбутньої професії моряка, щоб вони здобули баланс 

між незалежністю та взаємозалежністю та були готові до повноцінної участі в 

роботі морського судна. Однією з неодмінних умов успішного навчання 

іноземної мови є створення під час практичних занять у інституті сприятливого 

психологічного клімату, облік емоційного самопочуття кожного курсанта. 

Навчання, побудоване на повазі особистості кожного здобувача, що проходить 

в атмосфері доброзичливості, розкутості, допомагає розкритися різним 

сторонам його особистості, звільнитися від багатьох бар'єрів і призводить до 

прискореного та успішного оволодіння матеріалом за обраною спеціалізацією. 

Можна виділити  три основні фактори, які є важливими на заняттях з іноземної 

мови: ступінь підтримки та взаємодопомоги, особистісний розвиток (рівень 

особистісного зростання та самовдосконалення), підтримка системи у певному 

стані (порядок на занятті; ступінь розуміння педагогами цілей своєї діяльності; 

постійний контроль та готовність до змін). Чому це так важливо? Відповідаючи 

успішно, відповідно, отримуючи хорошу оцінку, похвалу педагога, курсант 

відчуває позитивні емоції. Таким чином, закріплюється позитивне ставлення до 

предмета, а саме англійської мови, зростає інтерес, з'являється бажання і на 

наступних заняттях працювати ефективно, досягти позитивного результату. 

Отже, як цього досягти? Для цього в арсеналі викладача мають бути різні 

принципи, прийоми та тактики організації навчального процесу. Психологічний 

клімат ґрунтується на соціально-психологічній атмосфері, що панує у групі. 

Соціально-психологічна атмосфера – є переважний емоційний стан у групі 

курсантів. Можна довести як приклад декілька методик створення 

сприятливого психологічного клімату під час практичних занять з англійської 

мови за професійним спрямуванням: 1) похвала, яка навіює здобувачам віру в 

себе, бути відкритим для добра і співчуття, в цьому запорука успішного 

сприйняття матеріалу. Похвала має бути адекватною та пропорційною ситуації; 

заслуженою; необразливою; 2) авансування, а саме коли викладач заздалегідь 
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попереджає курсантів про самостійну чи контрольну роботу, про майбутню 

перевірку знань. Сенс анонсування в попередньому обговоренні того, що 

повинен буде курсант зробити (повторити слова з теми, прослухати один з 

варіантів завдань); 3) створення умов, у яких курсант, виконуючи навчальне 

завдання, несподівано собі дійшов висновку, що розкриває невідомі йому 

раніше можливості. Він має отримати цікавий результат, який відкрив 

перспективу пізнання. Заслуга викладача полягатиме, щоб помітити це 

особисте відкриття та підтримати дитину, поставити перед нею нові, серйозніші 

завдання, надихнути з їхньої рішення.  

Таким чином, практичне заняття як одиниця процесу навчання грає 

вирішальну роль у оволодінні іноземною мовою та забезпечує безумовне 

виконання вимог програми підготовки здобувачів. Урок іноземної мови 

потребує особливо ретельної підготовки. На ньому формуються і розвиваються 

мовні навички та вміння, а це пов'язано з добре продуманим тренуванням 

курсантів у засвоєнні та використанні навчального матеріалу, що створює базу 

для здійснення усного спілкування та читання мовою, що вивчається. Глибоке 

розуміння викладачем того, що від нього вимагають курсанти, та створити 

приємний психологічний клімат у аудиторії, таке заняття принесе здобувачам 

освіти задоволення та радість та підвищить дієвості заняття з іноземної мови. 

Будь-яка методика може дати результату, якщо педагог сам остаточно розуміє, 

що робить, навіщо, який результат планує отримати, багато часу приділяє 

підготовці до занять, сам психологічно готовий бути лідером під час 

проведення заняття. 
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БЕЗПЕКА МОРЕПЛАВАННЯ ТА ЗНАЧЕННЯ ПІДГОТОВКИ 

МОРСЬКИХ ФАХІВЦІВ ДО ДІЙ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ СИТУАЦІЯХ  

Коротченков М. П., старший викладач кафедри навігації і управління судном 

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія» 

У багатьох катастрофах століття винна не техніка сама по собі, а 

неадекватний рівень дисциплінованості і відповідальності людей, їх 

особистісна неадекватність в сучасних аварійних і екстремальних ситуаціях. 

Стосовно до умов безпеки мореплавання ці положення виглядають 

наступним чином. Стрімкі темпи автоматизації судноводіння та управління 

судновими енергетичними установками і обладнаннями дещо знецінили 

професіоналізм морських фахівців, створили умови самозаспокоєння і 

самовпевненості, які нерідко призводять до недбалих і помилкових дій, що є 

причиною морських катастроф з численними людськими жертвами. У будь-якій 

екстремальній ситуації рішення залишається за людиною, від його своєчасних і 

правильних дій залежить життя екіпажу і збереження судна. 

Ця обставина привертає увагу морських фахівців до виконання 

Міжнародної конвенції  про підготовку, дипломування моряків і несення вахти 

1978/1999 років (ПДМНВ-78/95). У зазначеному нормативному документі 

визначені види початкової підготовки, проте не розглядаються питання, в яких 

організаційних структурах і якими методами і засобами можуть бути 
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сформовані названі в ньому види професійної діяльності, що визначають 

виживання людей і збереження техніки. 

Це зумовило розвиток організаційних структур з підготовки і 

перепідготовки морських фахівців у вигляді тренажерних центрів, курсів 

перепідготовки, введення спеціальних дисциплін в навчальні плани вищих 

морських навчальних закладів. 

Стосовно до початкової підготовки ПДМНВ 78/95 передбачає для 

перевірки якості цього виду навчання компетенції, тобто загальної здатності, 

заснованої на знаннях, досвіді, цінностях, набутих завдяки навчанню. 

Складовою частиною підготовки морських фахівців і метою курсу 

початкового навчання є готовність до дій в екстремальних ситуаціях. 

Готовність до дій в критичних ситуаціях представляється  як підсистема в 

цілісній системі професійної готовності моряків. І вона не може бути строго 

обмежена часовими рамками навчання в навчально-тренажерному центрі і 

отриманням сертифіката, а повинна займати всю активну частину життя 

професіонала. Слід підкреслити особливу роль готовності моряків до дій в 

екстремальних ситуаціях у забезпеченні безпеки мореплавання. 

У будь-якому небезпечному стані прийняття рішення залишається за 

людиною; від його своєчасних і правильних дій залежать життя екіпажу і 

збереження судна. При виникненні пожеж, надходженні води в корпус, втрати 

остійності і в інших аварійних умовах все залежить від професіоналізму 

моряків і їх суб'єктно-особистісних властивостей. 

Метою розгляду питань людського фактору має бути зниження в 

максимально можливій мірі ймовірності людської помилки особливо в 

нестандартних ситуаціях. 

Початкова підготовка являє собою особливий вид навчання, спрямований 

на досягнення компетентності моряків, яка визначається не тільки рівнем знань 

і навичок, а й умінням застосувати це в конкретних умовах даної нестандартної 

ситуації. Також кожен вид навчання, згідно Конвенції ПДМНВ-78/95, містить 



XII Міжнародна науково-практична конференція  

Сучасні підходи до високоефективного використання засобів транспорту  

СЕКЦІЯ № 3. Психолого-педагогічні, соціально-лінгвістичні дослідження у процесі 

підготовки компетентних фахівців 

376 

перелік дій який повинен бути досягнутий. Це визначається з аналізу реальних 

критичних ситуацій, з метою запобігання їх надалі і тим самим збереження 

життя і здоров'я людей, майна та попередження порушення екології морів і 

океанів. Міжнародна конвенція про підготовку і дипломування моряків та 

несення вахти 1978/95 років передбачає можливість застосування відповідного 

тренажерного обладнання для формування спеціальних фахових 

компетентностей майбутніх судноводіїв і судномеханіків. Тому в освітньо-

професійних програмах навчання курсантів і студентів запроваджена практична 

підготовка у вигляді практичних і лабораторних занять із застосуванням 

тренажерів. 

 У Дунайському інституті Національного університету «ОМА» створено 

лабораторне та тренажерне середовище, яке відповідає рівню міжнародних 

стандартів. Так тренажер ERS Simulator TechSim5000 TRANSAS призначений 

для проведення поглибленої та розширеної підготовки в умовах штатної або 

аварійної ситуацій з механізмами та системами машинного відділення. 

Інтерактивний кабінет с тренажером «Navi – Trainer 5000» (NTPro5000) 

забезпечує тренажерну підготовку і сертифікацію командного складу суден 

відповідно до Конвенції ПДМНВ 78/95. Інтерактивний кабінет маневрування 

судном та несення безпечної навігаційної вахти який має обладнання 

повномасштабного тренажера навігаційного ходового містка «Navi – Trainer 

5000» також забезпечує якісну підготовку майбутніх судноводіїв. 

У Інтерактивному кабінеті глобальної морської системи зв’язку у разі 

лиха та для забезпечення безпеки (ГМЗЛБ) застосовується сучасний тренажер 

TGS «GMDSS 5000» який забезпечує тренажерну підготовку і сертифікацію 

майбутніх судноводіїв під час проведення занять за навчальними 

дисциплінами. Обладнання тренажерів, лабораторій, спеціалізованих кабінетів 

забезпечують високу якість підготовки курсантів і студентів Дунайського 

інституту та дозволяють їм зайняти свою непохитну позицію на національному 

та міжнародному ринках праці. 
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Досвід провідних морських навчальних закладів і тренажерних центрів 

показує, що тільки якісне теоретичне навчання і доскональна тренажерна 

підготовки в системі морської професійної освіти є запорукою досягнення всіма 

категоріями фахівців такого рівня готовності до дій в екстремальних ситуаціях, 

який би виконував повну реалізацію забезпечення безаварійного 

судноплавства. 
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УДК 378 

ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИЧНОГО АПАРАТУ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ 

СФОРМОВАНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З НАВІГАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ СУДНАМИ 

Крамаренко В. В., старший викладач кафедри навігації і управління судном 

 Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія» 

ORCID ID 0000-0003-0489-3937 

Під час навчання у навчальному закладі важливо підготувати курсантів 

до життя в інформаційному суспільстві, ознайомити з наслідками впливу 

засобів інформації на людину, відпрацювати вміння користуватися різними 

джерелами інформації, навчити володіти способами спілкування за допомогою 

інформаційних і комп’ютерних технологій. Від сформованості у фахівців з 

навігації та управління суднами інформаційної компетентності залежить їхнє 

подальше професійне становлення, особиста безпека плавання, дотримання 

вимог національного та міжнародного законодавства в сфері мореплавства та 

вжиття заходів щодо безпеки людського життя на морі, охорони і захисту 

морського середовища. 

Сформованість інформаційної компетентності майбутніх фахівців з 

навігації та управління суднами можна визначити з урахуванням мотивації до 

інформаційної діяльності, особистісних якостей курсантів, знань, умінь і 

навичок – складових інформаційної компетентності. З огляду на це 

виокремлено особистісний, когнітивний і діяльнісний критерії, які за своїм 

змістом відповідають структурним компонентам інформаційної компетентності 

фахівців з навігації та управління суднами.  

Насамперед щодо особистісного критерію ураховано, що для формування 

інформаційної компетентності важливе значення має мотиваційна готовність 

майбутніх фахівців до інформаційної діяльності, бажання підвищити рівень 
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своєї інформаційної грамотності, допитливість та прагнення до пізнання 

нового. Загалом особистісному критерію сформованості інформаційної 

компетентності майбутніх фахівців з навігації та управління суднами 

відповідають такі показники: мотивація до вивчення проблематики інформації 

та інформаційної діяльності у сфері судноводіння; стійкі пізнавальні інтереси в 

сфері інформаційної діяльності та навігаційної інформації, допитливість та 

прагнення нового; самоорганізація, здатність до аналізу своєї роботи з 

навігаційною інформацією; готовність підвищувати свій рівень знань про 

інформаційну компетентність, роботу з навігаційною інформацією, прагнення 

до саморозвитку в інформаційні сфері. 

Когнітивний критерій характеризує сукупність знань про інформаційну 

діяльність і особливості роботи з інформацією. Він допомагає визначити 

обізнаність курсантів про специфіку роботи з інформацією та загалом 

особливості інформаційної діяльності. Про сформованість інформаційної 

компетентності за когнітивним критерієм запропоновано робити висновок за 

тим, як курсанти розуміють сутність інформаційної компетентності та 

специфіки роботи з навігаційною інформацією, види інформаційної діяльності 

судноводія; знають особливості усного й писемного відтворення інформації 

щодо управління рухом морських та річкових транспортних засобів, специфіку 

інформаційно-аналітичного опрацювання інформації, що стосується управління 

навігаційними інформаційними ресурсами та системами інформаційної 

безпеки, можливості здобуття інформації у складі групи та її ефективне 

використання для досягнення конкретної мети професійної діяльності. 

Діяльнісний критерій стосується найважливіших умінь і навичок роботи 

судноводіїв з інформацією для розв’язання складних спеціалізованих завдань та 

практичних проблем у сфері судноплавства та суднової інженерії. З 

урахуванням цього визначено, що діяльнісному критерію сформованості 

інформаційної компетентності фахівців з навігації та управління суднами 

відповідають такі показники: вміння самостійно знаходити нову інформацію, 



XII Міжнародна науково-практична конференція  

Сучасні підходи до високоефективного використання засобів транспорту  

СЕКЦІЯ № 3. Психолого-педагогічні, соціально-лінгвістичні дослідження у процесі 

підготовки компетентних фахівців 

380 

працювати з різними джерелами інформації, видами літератури про процеси 

судноводіння; вміння оцінювати і застосовувати інформацію в різних формах 

для розв’язання складних спеціалізованих завдань та практичних проблем у 

сфері судноплавства; вміння використовувати можливості інформаційно-

комп’ютерних технологій, навігаційних інформаційних систем у судноводінні; 

вміння давати визначення й пояснювати сутність понять зі сфери судноводіння, 

отримувати інформацію під час міжособистісних контактів та роботи в команді. 

Ці показники використано для характеристики початкового, достатнього і 

високого рівнів сформованості інформаційної компетентності.  

З урахуванням результатів аналізу наукової літератури та специфіки 

професійної діяльності фахівців з навігації та управління суднами 

сформованість у них інформаційної компетентності доцільно визначити за 

трьома критеріями, які співвідносні з її структурними компонентами, зокрема 

особистісним, когнітивним і діяльнісним. Відповідно до цих критеріїв можна 

виокремити такі рівні сформованості інформаційної компетентності фахівців з 

навігації та управління суднами: початковий, достатній і високий. 
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УДК: 378.014.61 

ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ 

ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Кузьменко О. Ю., старший викладач кафедри економіки та морского права, 

Кузьменко В. С., асистент  кафедри кафедри безпеки життєдіяльності 

та професійно-прикладної фізичної підготовки 

Херсонська державна морська академія 

Процес цифровізації освіти у ВНЗ являє собою фактичне насичення 

навчального простору електронно-цифровими засобами, системами, 

пристроями та налагодження електронно-комунікаційного обміну між ними, що 

в комплексі уможливлює інтегральну взаємодію фізичного і віртуального 

(кіберфізичного) освітнього простору для підвищення якості вищої освіти, 

розширення доступу та побудови траєкторії навчання; оновлення форм, 

методів, засобів викладання дисциплін [4, с. 8]. Причиною стрімкої 

цифровізації освітнього процесу є потужні комунікаційні можливості, якими 

володіють веб-ресурси: 

мультимедійний зв'язок (симбіоз голосу, відео, тексту, що транслюється 

через одну фізичну лінію зв’язку, відбувається перехід від вербальної до 

графічної комунікації на візуально-образному рівні, де вагомого значення 

набуває вибір засобі представлення відомостей); 

гіпермедіасистеми, що слугують ефективним способом стимулювання 

внутрішнього діалогу суб’єкта освітнього процесу. Це відбувається в силу того, 

що гіпертекст репрезентований специфічною базою даних у вигляді текстових 

або графічних фрагментів, які містять логіко-смислові чи асоціативні зв’язки 

для переходу від одного блоку інформації до іншого; 

телекомунікаційні технології, що забезпечують передачу і одержання 

даних за допомогою глобальної мережі, базуються на принципах стирання 
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кордонів, вільному обміну ідеями / думками, передбачають розширення 

контакту із представниками різних культур і народів. 

Запровадження Інтернет-технологій як на постійній основі, так і в рамках 

окремих освітніх програм, ставить перед ВНЗ ряд відповідних вимог: створення 

належних технічних і організаційних умов для функціонування онлайн-

середовища, забезпечення систематичної підтримки задля її безперебійної 

роботи, обов’язкова ідентифікація всіх учасників онлайн заняття, здійснення 

належного контролю та оцінки знань студентів. 

Так, якщо зі сторони студента можуть виникнути труднощі із технічними 

аспектами, то викладач, з-поміж іншого, має забезпечити належним чином 

адаптованим науково-методичним матеріалом. Вказане реалізується шляхом 

прогнозування наслідків впливу мережі Інтернет на учасників освітнього 

процесу, визначення теми відповідно до дидактичних властивостей і 

можливостей мережі Інтернет, аналіз методики поєднання традиційного 

навчання із матеріалом, що демонструватиметься через віртуальне середовище. 

Важливий внесок у розвиток хмарних технологій освіти робить 

всесвітньо відома компанія Google (Google Suite for Education). Реєстрація 

акаунту у Gmail дає можливість скористатися всіма перевагами технічного 

функціоналу електронних систем, що не менш цікаво, на безоплатній основі. 

Google Hangouts функціонує одночасно як месенджер, і як програмне 

забезпечення для проведення відеоконференцій в режимі реального часу. 

Фактично, програма досить подібна до Zoom, Skype, Webex Meetings, які 

активно використовуються в рамках дистанційної освіти. Якщо у програмі 

Zoom наявні обмеження по часу (не більше 45 хв. на безоплатній основі), то 

Hangouts не дозволяє брати участь у конференції більше ніж 10 особам. 

Окрім систем обміну повідомлення, які вбудовані в електронні системи 

управління навчанням, учасники освітнього процесу тяжіють до розвитку 

неформальної комунікації, використовуючи найбільш популярні месенджери 
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по типу Viber, Telegram, WhatsApp,  Instagram, Facebook Messenger, Discord, 

Twitter. Така комунікація зручна в силу своєї доступності і оперативності. 

Також, одним із прикладів цифровізації навального процесу є 

впровадження online-курсів в освітні програми. Американська платформа 

Coursera – це освітній конгломерат тематик (в т. ч. бакалаврських, 

магістерських), корисних для студентів та працівників, які бажають підвищити 

рівень своєї кваліфікації. Відносно інший формат, але не менш ефективний, 

закладено при створенні платформи TED Talks. В якості лекторів тут 

виступають кваліфіковані спеціалісти у своїй галузі знань, а демонстрація 

матеріалу пропонується у форматі відео. Що стосується вітчизняних аналогів, 

то варто виділити громадський проект Prometheus, який надає доступ до 

короткострокових і довготривалих курсів на безоплатній і платній основі. 

EdEra, Laba з-поміж іншого пропонують користувачам інтерактивні 

підручники. 

Корисний вплив на навчальний процес здійснюють технології, що 

базуються на штучному інтелекті, по типу чат-ботів. За їх допомоги 

оперативніше отримують відповідь на поставлене питання, полегшується 

робота із пошуку необхідної літератури, відслідковується прогрес від початку 

до кінця курсу. 

Загалом, розробка вітчизняної моделі цифровізації вищої освіти має 

відбуватися комплексно, в деяких моментах – синхронно. Наразі, хоча Україна і 

перебуває на шляху інтенсивного впровадження цифрових досягнень у 

навчальний процес, це носить фрагментарний характер, тобто кожен ВНЗ 

самостійно визначає методи, способи і потребу у цифровізації. При виборі 

зразкової моделі, та закладення її ідеї в загальнонаціональну стратегію (план) 

важливо проаналізувати передовий досвід іноземних країн. 

Таким чином, розвиток сучасних технологій дистанційної освіти в 

бакалавраті, магістратурі та аспірантурі для підготовки професіоналів 

майбутнього практично показує ефективність off- і online лекцій, вебінарів, 
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coworking, online тестування тощо. Такі якості можуть актуалізуватися, 

формуватися і розвиватися в спеціально створеному віртуально-мережевому 

освітньому середовищі сучасного ВНЗ, інтегрованого в глобальну мережу 

вищої освіти. 
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УДК 316.454.54 

СУЧАСНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ СПЕЦІАЛІСТІВ ТЕХНІЧНОГО 

ПРОФІЛЮ 

Ракитська Н. М., старший викладач 

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія» 

Важлива умова вдосконалення процесу навчання, це впровадження нових 

методів у роботі викладача, створення середовища для розвитку професійно 

значущих умінь майбутнього фахівця. Недооцінка переваг застосування 

комп'ютерних технологій у викладанні, одноманітність застосовуваних методів 

та засобів навчання є суттєвим недоліком у сфері застосування методів 

викладання [3]. Аналізуючи це, з кожним роком ми підвищуємо якість 

викладання графічних дисциплін та удосконалюємо процес навчання студентів. 

Нарисна геометрія – один із розділів геометрії, в якому просторові фігури, що є 

сукупністю точок, ліній, поверхонь, вивчаються за їх плоскими зображеннями 

або проекціями. Основне завдання накреслювальної геометрії полягає у 

зіставленні тривимірного об'єкта з його плоскою проекційною моделлю. 

Інноваційні методи викладання нарисної геометрії у вузах потребують 

модернізації. Основою нарисної геометрії є вивчення геометричних образів в 

ортогональних проекціях, тобто властивості просторових форм вивчаються 

безпосередньо по самому кресленню. Іншими словами, студент не має перед 

собою оригінали, що вивчаються, а тільки їх плоскі зображення. У цьому 

полягає найбільша складність цієї науки. Таким чином, нарисна геометрія є 

теоретичною базою для курсу креслення і тісно пов'язана з ним [2]. 

Курс нарисної геометрії спирається на знання основ елементарної 

геометрії – планіметрії та стереометрії, тому велику увагу слід приділяти тим 

визначенням та теорем елементарної геометрії, які надалі використовуються в 

курсі накреслювальної геометрії. При цьому потрібно зупинитися на методі 
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геометричних місць точок і ліній. Слід навчити студентів вирішувати завдання 

спочатку у просторі, т. е. моделювати поставлене завдання силою просторової 

уяви. І тільки після того, як всі елементи завдання будуть розставлені по своїх 

місцях, тобто студент побачить своє завдання в просторі, можна переходити до 

зображення на площині методами накреслювальної геометрії. 

Особлива увага приділяється вмінню правильно аналізувати вихідні дані 

завдання, оскільки саме з правильно проведеного аналізу випливає наступні 

операції. Засвоєнню курсу допомагає використання моделей як спеціально 

підготовлених для накреслювальної геометрії, так і натуральних технічних 

деталей, а також демонстрація Flash-анімацій. Але досвід показує, що занадто 

захоплюватися моделями годі було, оскільки це пригальмовує самостійне 

просторове мислення [1]. Моделями доцільно користуватися тільки в тих 

випадках, коли у студентів трапляються якісь труднощі. 

В останні роки йде систематичне скорочення обсягу дисциплін, що 

розвивають сприйняття простору. Формування образного геометричного 

мислення необхідно починати більш ранньому віці, ніж це відбувається нині. У 

реформуванні початкової, середньої та вищої професійної освіти 

спостерігається неузгодженість. Наслідком є нерозвиненість просторових 

уявлень у студентів перших двох курсів. 

а).                          б).  

Рисунок 1 – Демонстрація Flash-анімацій 

Організаційні принципи традиційного навчання сприйняттю простору 

ґрунтувалися на відносно великому обсязі навчального навантаження [5]. Такий 
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підхід виправдовував себе, проте систематичне скорочення обсягу дисципліни 

призвело до істотного зниження рівня підготовки. В даний час курс креслення 

виключено з програми середньої школи і майже вдвічі скорочено обсяг 

годинника інженерної графіки в середніх спеціальних навчальних закладах. Це 

суттєво скоротило можливості формування аналітичних навичок мисленнєвої 

діяльності. Висока швидкість розвитку методів та засобів автоматизованого 

проектування зумовила гостру необхідність дослідження педагогічних аспектів 

геометричного моделювання. 
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УДК 331.44:656.612 

SEAFARERS’ DEPRESSION ON BOARD 

Romanovska O., Lecturer of the Department of Humanities 

Danube institute of the National university “Odessa Maritime Academy” 

In contemporary world a seafarer is one of the most difficult professions.  For 

centuries, sailors were considered by both shipowners and the marine industry some 

kind of technical unit, which was used to bring a ship and the cargo from point A to 

point B safely. People work in a rather aggressive environment on board. In addition, 

they work away from home, from friends, from families, monotonous, routine, 

commercial pressure, hassles with crews, gales, hurricanes, pirate attacks, and 

recently a pandemic and the inability to land, extension of contracts due to the 

impossibility of repatriation, sometimes up to 18 months - all these are stress factors 

that can lead a person into serious psychological states. Sometimes, severe stress can 

leave seafarers vulnerable even to mental illness. Therefore, over the past 10 years, 

the industry has increasingly started talking about creating mental health 

programs on board. 

As data on seafarers’ depression and suicide is scarce and fragmented, in 

certain instances it is necessary to review risks indirectly using evidence on topics 

such as stress, fatigue, and loneliness [1]. 

Maritime organizations such as ISWAN, IMO, UK Shipping Chamber have 

issued guidelines to raise awareness of the mental health of seafarers. When it is 

talked about mental health programs, it's simple. Everybody has mental health by 

default. And usually people for the most part take care of their physical health, 

assuming that there are some diseases. Nearly nobody takes mental health seriously. 

When it comes to mental health, it causes some inconvenience or a smile for many. It 

is called the social stigma of mental illness. Everybody has the right to get sore 

throat, but not everyone has the courage to admit that he is going through some 
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difficult times, a difficult condition, depression, or even more difficult for a person to 

say that he has bipolar disorder. In cases where people are recommended to see a 

mental health specialist, many perceive this even with some resentment, from the 

category: am I crazy or what? But statistics say that more than a quarter of seafarers 

show signs of depression and many won’t ask for help, according to a study carried 

out by international maritime charity Sailors’ Society and Yale University. The study 

included responses of more than 1,000 seafarers -more than one in six of whom were 

coming from UK. Some 26 % of seafarers said they had felt “down, depressed or 

hopeless” on several days over the previous two weeks. Nearly half (45%) of the 

seafarers who reported symptoms of depression said they had not asked anybody for 

help. Around one-third said they had turned to family and/or friends, but only 21% 

said they had spoken to a colleague, despite spending months on a ship with them. [2] 

News from home or some domestic troubles very often plunge sailors into a state of 

sadness. If these conditions become chronic, when a person has a sleep disorder, this 

is the time to pay attention to the changes and, if necessary, organize a conversation. 

What should be paid attention to when taking care of the psyche? First, it is 

emotional instability or frequent and prolonged depression. What is meant by the 

word “prolonged”? When there is no mood for several days, this is normal, a person 

can get upset because of troubles or conflicts. If this depression lasts for weeks, it's 

time to think about the need to see a specialist. Second, behavior matters. If, for some 

reason, a sailor abandons a hobby or occupation that used to be enjoyable, he prefers 

to isolate himself constantly, to leave people, this may be a signal. When another 

person should be supported, the task is to pay attention to changes in his behavior. If 

a seafarer wants to isolate himself, if somebody sees that he has insomnia, or he tells 

about it verbally, if his language, his tone of speech has become more sluggish, a 

person has no energy, then he should be communicated with. To do this, it is needed 

to find a time and a calm place, and ask an absolutely simple question: "How are 

you?" I-messages can be used: “I have the impression that something is happening to 

you, if you want, tell me about it and together we will solve the problem” Simple 
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human communication allows a person to open up; he understands that he is not 

indifferent. There is every chance that the person will open up, the solutions will be 

found together. 

But if necessary, if the problem is extreme, excessive, certain protocols should 

be established in the company, under which it is possible to attract additional 

resources, additional crew members or even company representatives. If it not known 

how to proceed, there are several centers in the world that provide psychological 

assistance to seafarers, namely: Mental Health Support Solutions, International 

Seafarers 'Welfare and Assistance Network (ISWAN), Sailors' Society, Mission to 

Seafarers. The first two organizations have hotline numbers where representatives 

speak over 25 languages. Contacting these centers is absolutely free. Experts can tell 

what steps might be. There may be times when the help is needed of not just an 

operator or psychologist, but also a psychiatrist. Moreover, professional assistance is 

much more effective when a person has social support. It must be remembered that a 

person does not get well alone; a person gets better in society. The abilities to support 

in the workplace, the abilities to support in the family are the necessary resources that 

can and should be learned. 
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УДК 811 

LANGUAGE NECESSITIES FOR SEAFARERS FORMING PART OF 

NAVIGATIONAL WATCH 

Temerbek A. O., assistant professor of Navigation and Ship Handling Department ; 

Tishchenko O. A., assistant professor of Navigation and Ship Handling Department 

Azov Maritime Institute of the National University «Odessa Maritime Academy» 

Under the STCW Convention, all officers in charge of a watch (navigational or 

engineering) must have a good command of spoken and written English. Ratings 

forming part of a navigational watch are required to be able to comply with helm 

orders issued in English. Crew members assisting passengers during emergency 

situations should be able to communicate safety-related issues in English or in the 

language spoken by the passengers and other personnel on board. 

In these days of multi-national and multi-lingual crews, the importance of 

sharing a common language cannot be underestimated. It will not only improve safety 

and operational efficiency, but will also make life on board easier and more pleasant. 

Under the STCW Code, the officer of the watch (OOW), is the master’s 

representative and is responsible at all times for the safe navigation of the ship and 

for complying with the COLREGS. As the master’s representative, the OOW is in 

charge of the bridge and therefore in charge of the bridge team for that watch, until 

properly relieved. 

In order to maintain a safe navigational watch, the primary duties of the OOW 

will involve watchkeeping, navigation, and GMDSS radio watchkeeping which is 

carried out in Professional English language. 

The article describes the peculiarities of studying the English language of 

Watchkeeping. The importance of learning the Maritime English language in order to 

ensure safe navigation is considered. The officer in charge of the navigational watch 
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shall bear in mind the necessity to comply at all times with the requirements in force 

of the International Convention  for the Safety of Life at Sea, (SOLAS). 

When analyzing maritime incidents, we can conclude that more than 80% of 

emergencies occur due to a cause such as a "human factor". There are already quite a 

number of publications, which consider the causes of events and the circumstances 

surrounding them, analyze the external factors that led to the accident, psychological 

characteristics and analysis of the seafarers’ state. In our opinion, it is worthwhile to 

dwell on the detailed consideration of one more reason - bad proficiency or lack of 

knowledge of the English language at all. 

Proficiency in English is a significant component of the qualification of 

specialists in maritime professions. 

The presence of foreign professional competence of the officer in charge of 

navigational watch is stipulated by international documents (STCW 78/95). 

A graduate of a non-formal educational institution requires knowledge of not 

so much English as a whole, but English for a special purpose - English for Specific 

Purposes (ESP). 

There are a number of professions that require a high level of professional 

English. The leading place among them is ship navigation. 

In this case, the EOP implies a very specific objective of professional guidance 

in the field of navigation. Each graduate of the Naval Specialization Specialist must 

be a competent user of the Maritime English language. Maritime English is their 

working environment. About 90% of the world's trade is maritime. For the shipping 

industry that provides this activity, it is important that the generally accepted working 

English language is used competently to ensure the safety of the ship, its crew and 

the environment. 

This, in turn, requires a high level of English-language professional education 

or an English-speaking professional (EOP) from maritime higher 

education graduates. 
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In our opinion, the most successful definition of maritime English is provided 

by P. Trenkner [8], who believes that Maritime English is all those English means 

used as tools for communication of an international maritime society, provide 

navigation safety and promote comprehensive development maritime industry. 

According to the experts in the field of maritime English (A. Glover, E. 

Johnson, D. Kalogjera, B. Pritchard, P. Strevens, P. Trenkner, F. Weeks), from the 

linguistic point of view, marine English is a certain type professionally oriented 

English language. Its distinctive feature from other varieties of ESP is the frequency 

of use of certain linguistic forms, as well as the specific selection of specific (lexical, 

grammatical or pragmatic) characteristic features of the common English language. 

That is only a kind of English, not a separate language, specifically selected 

and approved by the maritime society and recommended for use by sailors in order to 

achieve effective communication in everyday life on board, during communication 

between vessels and coastal stations. 

English is the main means of communication among representatives of a 

multinational multilingual crew, both on board and on the shore. 

Communication in English in ports, docks, on the fairway, in the bays and 

international sea routes takes place between non-speakers of communication, people 

for whom English is a foreign language. 

International Maritime Society made attempts to introduce standards for 

conducting radio telephone negotiations at sea, creating a certain standard vocabulary 

of terms. Work began in 1973, when the 27th session of the Marine Safety 

Committee of the International Maritime Organization (IMO) decided on the need to 

establish levels of English proficiency and the lexical minimum needed to ensure the 

safety of navigation. Since then, the problem of using, studying, checking the level of 

knowledge of the English language has repeatedly become the subject of discussions 

by the International Maritime Organization. Until 1977, the IMO developed and 

approved the Standard marine navigational vocabulary (Standard marine 

navigational vocabulary). 
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In addition to the Standard Marine Navigation Dictionary, in 1982 - 1983, 

specialists in the field of maritime communications and applied linguistics with the 

financial support of the Government of Great Britain have developed "SEASPEAK" - 

a special English language for communication between ship and coast stations. 

SEASPEAK Sea Seafood Recommendations were published in 1984 after they were 

tested in real maritime conditions. 

However, "SEASPEAK" is a language limited by its application - conducting 

radio conversations at sea. "SEASPEAK" is distinguished by its laconic, 

unambiguous, special message format. In spite of the optimality of this English 

version, it has a very narrow scope of application, therefore, it is inadmissible to limit 

its studying to a professional English language. 

Negotiating at sea is just one aspect of the ship's activity. SEASPEAK may not 

be applicable when writing a business letter or telex; Cannot be used when working 

with a pilot. Thus, "SEASPEAK" is not suitable for such types of speech activity as 

reading, writing, speaking (except for radio talk, which by virtue of their specificity, 

differ significantly from other types of oral communication). 

Various incidents at sea that had a large number of victims or caused serious 

environmental impacts due to the lack of English command of the crew contributed to 

the revitalization of work in the English language of the sea. A tragic example of 

such an extraordinary event is the fire on the ferry "Scandinavian Star", which took 

lives of 158 people. According to experts, one of the reasons that exacerbated the 

severity of this extraordinary event is the lack of English language skills by 

crewmembers. Lack of English knowledge in combination with other factors 

significantly complicated the evacuation of passengers and increased the 

number of victims. 

Another striking example is the accidental oil spill from the Sea Empress 

tanker after he landed on shoal. The Chinese tug-lifeguard "De Yue" arrived at the 

scene in a few hours, however, nobody spoke English in the tug. At the most 

responsible moment of the rescue operation, when the speed and professionalism of 
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the rescuers can significantly reduce the damage to the ship, crew and the 

environment, there was confusion, which resulted in the ship re-sat on the shoal. As a 

result, oil spills increased from 2500 tons to 71800 tons. 

If there was no linguistic problem, the assistance of the tug would be more 

efficient, and perhaps it would be possible to avoid a second spill of oil. 

Specialists in the field of navigation, applied linguistics, various companies and 

associations (Air Forces, Marine Pilot Association, various IMO subcommittees) took 

part in the processing of the dictionary. 

The new version of the dictionary was called "Standard Marine Phrases for 

Communication at Sea" (SMCP). 

This is a definite universal set of phrases designed to ensure the safety of 

navigation and protection. At the meeting of the Maritime Safety Committee, a 

decision was taken on the need to review the "Standard Maritime Navigation 

Dictionary" with a view to its refinement and extension. 

Their purpose is to simplify and unify communication at sea. The use of 

phrases for sea-based exchange has become one of the mandatory requirements and is 

included in international conventions (78/95), which regulate the training of 

marine specialists. 

However, the existence of standard phrases does not relieve the need to study 

all forms of communication used in practice, as well as the need to take into account 

real, widely used spoken forms of communication. In addition, the diversity of the 

types of speech activity characteristic of the ship's work, the diversity, and sometimes 

unpredictability of communication situations, in which the ship and vessel may be, 

require students to be trained not only with standard phrases. 

It should be noted that according to statistics, 80% of accidents occur because 

of human errors. Therefore effective arrangement of operations on the bridge could 

help to reduce or avoid such errors. Arrangement and ensuring of safe navigation is 

described in Conventions (Convention on International Regulations for Preventing 

Collisions at Sea, 1972 (COLREGs); Convention on Standards of Training, 
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Certification and Watchkeeping for Seafarers; International Convention for Safety of 

Life at Sea (SOLAS)), which should be complied by all ships going on international 

routes, except for ships to which specific requirements of the above mentioned 

Conventions do not apply. 
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ДЕРЖАВНА МОВА ЯК  ІНСТРУМЕНТ ЕФЕКТИВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ  

Турлак Л. П., старший викладач кафедри гуманітарних дисциплін, Мінов І. І., 

курсант 1 курсу  

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія» 

Мова є засобом саморозвитку й самовираження особистості, тож знання 

мови допомагає досконало оволодіти обраною професією. Відповідний рівень 

культури усного і писемного мовлення є необхідною, обов’язковою ознакою й 

показником високого інтелекту освіченої людини, громадянина кожної 

держави. У зв’язку з суспільними процесами в Україні зростає значення 

української мови як державної. 

З розширенням сфери її вживання виникла гостра необхідність вчитися 

вільно володіти всіма ресурсами мови, набути сталих навичок орфографії, 

дотримуватись правил при складанні ділових паперів, вимог культури усного та 

писемного спілкування. Питання професійного становлення – в центрі нашої 

уваги, як здобувачів вищої освіти. Розуміємо, що важливе значення у 

професійній підготовці сучасного спеціаліста  мають його світоглядні позиції. 

Передумовами формування толерантної мовної особистості майбутнього 

спеціаліста мають стати комунікативна філософія, діалогізм як єдина форма 

міжособистісних стосунків і принцип людського співжиття [1]. 

У сучасному житті по-новому розглядаються питання функціонування 

мови. Одним із основних критеріїв професіональності є також рівень володіння 

професійною термінологією державною мовою, зокрема українською. Метою 

навчання українській мові є не просто засвоєння  мови як предмета, а 

розширення й ускладнення індивідуальних інтелектуальних ресурсів 

особистості засобами рідної мови. Завдяки поширенню використання ділової 

української мови на підприємствах, в установах та організаціях збагачується 

словник професійної термінології новою науково-технічною, соціально-
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політичною лексикою. Знання мови, як одного із основних компонентів 

професійної підготовки, є засобом  правильного професійного спілкування 

фахівця. Крім того, мова як інструмент здобуття знань, як елемент соціальної 

сфери, як засіб життєдіяльності людини обслуговує не тільки сферу духовної 

культури, а й пов'язана з виробництвом, з його галузями і процесами, із 

соціальними відносинами. 

Науково-технічний прогрес, перебудова соціально-економічної й 

політичної системи в країні насичують нашу мову новими поняттями, 

термінами. Разом з піднесенням рівня фахових знань представників різних 

професій підвищуються і вимоги до мови. І це тому, що основний критерій — 

це знання свого фаху, рівень володіння професійною термінологією, знати мову 

професії, задля чого слід збагачувати словник професійної термінології новою 

науково-технічною, суспільно-політичною іноземною і зокрема, 

українською лексикою. 

В умовах ринкової економіки якість робочої сили, що є сукупністю 

людських характеристик, які виявляються у процесі праці, включають  не 

тільки кваліфікацію, а й особисті якості працівника, його розумові здібності 

(інтелект), володіння мовною моделлю та формування національної 

терміносистеми фахової справи. 

Слід зазначити, що успішною комунікація зокрема майбутніх фахівців 

флоту вважатиметься за умов їхньої повноцінної взаємодії з іншими членами 

екіпажу як іноземною мовою так і українською мовою, мовою держави, яку ти 

представляєш, включаючи як безпосереднє, так і опосередковане технічними 

посібниками спілкування у ході експлуатації суднового обладнання.  

Отже, формування професійної мовнокомунікативної компетенції, знати 

мову професії – це вільно володіти професійною термінологією, знати етикетні 

мовні формули і вміти ними користуватись у професійному спілкуванні, краще 

орієнтуватися в галузі, в якій ти працюєш, та в безпосередніх ділових 

контактах, повноцінно взаємодіяти з усіма членами суспільства, при цьому не 
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забувати підвищувати престиж державної мови. Отже, мовні знання – це один з 

основних компонентів професійної підготовки і оскільки мова виражає думку, є 

засобом пізнання та діяльності, то правильному професійному спілкуванню 

людина вчиться протягом всього свого життя. 

Слід зазначити, що в сучасних умовах реалізації компетентнісного 

підходу спостерігається посилений інтерес до проблеми підготовки майбутніх 

фахівців морської галузі. Вони повинні бути підготовлені до виконання 

професійних обов’язків, виховної та освітньої, соціальної і культурної роботи, 

організаційно управлінської та креативної діяльності. А це означає, що 

майбутній офіцер річкового та морського флоту повинен оволодіти 

професійною компетентністю в зазначених видах діяльності та безпомилково 

вживати державну мову  в офіційних документах,  у спілкуванні та загалом у 

публічних сферах суспільного життя [2]. 

Вміле професійне поєднання та використання іноземної і державної мови 

є однією з виробничих функцій усіх членів міжнародного екіпажу, а також є 

засобом професійного та повсякденного спілкування, інструментом ефективної 

професійної діяльності, забезпечуючи комфорт і безпеку виробничого 

середовища, котрим є судно. 

Сьогодні є очевидним, що володіння державною мовою набуває дедалі 

більш функціонального характеру, задовольняючи найважливіші потреби 

людини, зокрема потреби у спілкуванні та пізнанні, передбачаючи вміння 

співвідносити засвоєні мовні засоби з певними цілями, ситуаціями, умовами та 

завданнями професійного спілкування. І саме фахівці морської галузі України 

піднімають престиж української мови, її авторитет у міжнаціональному та 

міжнародному спілкуванні. 
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ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ДО ПРИЙНЯТТЯ ВІРНИХ РІШЕНЬ В 

СТРЕСОВИХ СИТУАЦІЯХ 

Червоний О. Д., асистент кафедри навігації і управління судном 

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія» 

Безпека мореплавства завжди і всюди була головною складовою 

перевезення вантажу морем. Цьому питанню постійне та дуже належне 

відношення на усіх рівнях як контролюючих так і самих робітників флоту 

тощо.   Під безпекою судноплавства розуміють збереження людських життів, 

вантажу, всіляких видів майна та  суден тощо, також зараз особливо актуальна 

тема безпеки довкілля. І все це забезпечується цілою низкою систем 

міжнародних і національних заходів, які залежать від технічного, 

організаційного,  соціального і правового характеру. Починаються всі ці заходи 

ще з проектування суден. Щоб забезпечити всі вимоги  безпеки судноплавства 

які зараз пред’являють на усіх етапах та фазах мореплавства, здійснюється 

встановлення єдиних, уніфікованих вимог до мореплавців усіх націй та до 

робітників усіх рівняй і все це  щодо конструкції, постачання і спорядження 

суден, підготовкою та укомплектування їх кваліфікованими екіпажами, 

організації чіткої вахтової служби на ходовому містку та у машинному 

відділені, своєчасного оповіщення про морські небезпеки і перш за все мається 

https://lingua.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/Konkursna-robotaTERMINOLOHICHNE-MORE.pdf
https://lingua.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/Konkursna-robotaTERMINOLOHICHNE-MORE.pdf
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на увазі погодні прогнози, вироблення та використання рекомендованих шляхів 

слідування, розробки та впровадження правил маневрування та сигналізації при 

розходженні суден, встановлення систем розподілу руху в вузьких проходах і 

місцях інтенсивного судноплавства та досконале використання цих систем, 

розробки систем уніфікованої огорожі навігаційних небезпек, організації 

лоцманської і криголамної проводки, райони де дозволяється плавання без 

лоцмана мусять чітко регламентувати, кому дозволено використовувати ці 

можливості,  обов'язкового розслідування морських подій із встановленням 

причин і виробленням рекомендацій щодо їх попередження, організації 

надійної служби пошуку і рятування аварійних суден, розробки систем 

радіозв'язку з судами та надійне використання зв’язку між суднами. 

Безпека будь-якої споруди або технічного об'єкта,  так саме як і  морських 

суден, забезпечується не тільки технічними, але й організаційними заходами, 

готовністю людини, її вмінням діяти, оцінювати та приймати правильне 

рішення коли обмаль часу, рішення від якого залежить все. Значення цих 

рішень  зростає з підвищенням ролі людського фактору в мореплаванні. Ось 

про це й буде йти мова, як прийняти правильне рішення у екстремальній 

обстановці та й ще в тяжких обставинах – штормова погода, вихід з ладу деяких 

засобів і коли деякі фахівці не відповідають своїй посаді (таке теж буває). 

Сучасна техніка дуже складна, тому використовувати її повинні достатньо та 

спеціально підготовлені фахівці, які аналізують безпеку не тільки 

економічними принципами і критеріями у своїй професійній діяльності, а й 

моральними принципами, що забезпечують безпеку людини і навколишнього 

середовища, заради чого, у підсумку і функціонує економіка. 

Мореплавання – тяжке та небезпечне заняття, це відомо людям з самого 

початку коли людство почало використовувати торгівельне судноплавство. У 

давні часи основними небезпеками при здійсненні морських перевезень 

вважалися впливи природних сил: шторми, підводні небезпеки, тумани, 

плаваючі льоди, течії, а також брак інформації про райони плавання і 
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відсутність надійних методів і засобів навігації та недосконале використання 

інформації, яку вже вдалося накопичити. Завдання фахівців мінімізувати 

ризики загибелі судна впровадженням різних заходів щоб зменшити вплив 

природних явищ на судна, так як вони не залежать від волі людини. 

Питанню підвищення безпеки мореплавання завжди приділяли високе 

значення, але  в останні роки приділяється ще більша увага. Це викликано не 

тільки загибеллю людей, але й різким підвищенням вимог до охорони 

навколишнього середовища від забруднення, особливо нафтопродуктами та 

небезпечними хімічними речовинами, які все більш і більш транспортується 

морем. 

Складність і особливість праці судноводія визначається в необхідності 

приймати складні рішення, завжди коли є тільки одне правильне рішення  в 

обмежений час при нестачі досконалої  інформації, для чого судноводій 

повинен володіти швидкою реакцією, здатністю практично миттєво знаходити 

єдине правильне рішення в складній обстановці. 

Більшість дослідників у сучасності приходять до думки, що основа 

проблеми, що розглядається, захована не тільки в некерованості морської 

стихії, а у взаємодії двох ще слабо вивчених стихій: морської і людської 

психології. Більш перспективний  шлях вирішення проблеми безпеки 

мореплавання – зменшення впливу людського фактора шляхом передачі 

частини функцій від людини-оператора (судноводія) системам штучного 

інтелекту. 

Велика кількість екстремальних ситуацій можуть зустрічатись під час 

роботи у морі. Потрапляння в умови аварійної ситуації, природні катаклізми, 

технічні катастрофи, хакерьські атаки, так звана «цифрова безпека» – все це і 

безліч інших чинників, з якими можуть зустрітись судноводії. Відчуття 

постійної  загрози стихійного лиха, як найменш – очікування штормової погоди 

яка обов’язково настигне, це лише питання часу. Якщо  виникають будь-які 

загрози у зв’язку з небезпекою для життя й здоров’я людини (складна ситуація, 
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неможливість прийняти вірного рішення в зв’язку з браком часу і також і 

браком інформації), великі фізичні перевантаження, викликані надмірними 

нервовими напруженнями, тривале перебування в некомфортних умовах 

(обмеженість, наприклад, у питній воді), вплив різних радіочастот, шумів, 

вібрацій – все це що ми звемо емоціогенні впливи.  Усі ці ситуації можуть 

виникати як вночі, коли більшість екіпажу відпочиває, під час несення вахти, 

так і у день, коли всі члени екіпажу сумлінно працюють у яких-небудь 

віддалених кутках судна.  

Розвиток техніки впливає на все більшу залежність прийняття будь-якого 

рішення від технічних засобів, постійне збільшення розмірів морських суден, 

різкого підвищення інтенсивності судноплавства в багатьох районах Світового 

океану (коли географічні протоки не можуть пропускати одночасно усі судна, 

наприклад Босфор коли приходиться втручатись місцевим властям для 

урегулювання трафіку щоб забезпечити безпеку судноплавства та черговість 

проходження суден) – усі ці фактори  все більш настійно ставили питання про 

необхідність міжнародно-правового регулювання безпеки мореплавання. 

Таким чином ми бачимо що забезпечення безпеки мореплавання – це 

сукупність заходів, пов'язаних з досягненням необхідного рівня надійності 

судна його живучості, з зовнішніми для судна факторами, що забезпечують 

безпечну діяльність судна в будь якій частині мирового океану. 

Нижче перелік вимог до забезпечення безпеки мореплавання, який можна 

продовжувати, і розглянемо деякі, розділити на наступні групи: 

- вимоги до конструкції, обладнання; 

- вимоги до постачання суден; 

- вимоги до надійной експлуатації судна (безпечна завантаження і 

перевезення, забезпечення безпеки навігації тощо); 

- вимоги до організації пошуку і рятування; 

- вимоги до підготовки та укомплектування екіпажу судна 

кваліфікованими фахівцями; 
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- забезпечення безпеки морського судноплавства; 

- контроль в портах, організація всілякої допомоги суднам, 

розслідування аварій. 

Основним документом, що містить вимоги до конструкції, обладнання та 

постачання морських суден, є Міжнародна конвенція з охорони людського 

життя на морі 1974 року (International Convention for the Safety of Life at Sea, 

SOLAS – СОЛАС). 

Поняття хорошої морської практики включає в себе дві основні вимоги. 

Перше - це знання і досвід, друге – розсудливість і здоровий глузд. Коли екіпаж 

досконало користуються здорово використовуючи свій досвід це дозволяє 

уникнути аварійних ситуацій в будь-яких умовах плавання або зменшити їх 

наслідки. Для більш точного визначення оптимальної морської практики існує 

штурманське правило, золоте поняття – судноводій повинен завжди вважати 

себе ближче до небезпеки, ніж є насправді. Це не означає, що потрібно 

будувати роботу на постійній  паніці, це налаштовує судноводіїв на підхід до 

рішення усіх питань використовуючи здоровий глузд. Зробити мореплавання 

повністю безпечним неможливо, тому що дуже багато різноманітних факторів 

впливають на безпеку мореплавання, однак визначити потенційні загрози для 

судна і вжити своєчасних заходів щодо їх усунення або пом'якшення наслідків 

– завдання з яким можуть і навить повинні впоратись з цим. 

Перечислити усі фактори які створюють вплив на безпечну роботу суден, 

безпечну роботу фахівців та взагалі безпечний результат всієї діяльності судна 

та усього екіпажу не можливо, але треба готовити фахівців до цього починаючи 

з морського коледжу це факт. Про це дуже якісно було відображено у 

документах Манільських  поправок від 25.06.2010 у Додатку до Міжнародної 

Конвенції ПДНВ-78/95, Standarts of Training, Certification and Watchkeeping – 

1978 (1995). Кожні чотири з п’яти аварії чи аварійні ситуації були створені як 

результат невірних або помилкових дій фахівців. Тому і  виникає питання - 

чому так сталося? Спочатку відчувалось різний рівень знань, різний рівень 
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досвіду, але зараз коли рівень стандартів навчання майже однаковий у всіх 

морських закладах та продовжують відбуватись аварії. Саме тому всі ті 80% 

аварій відносяться на так званий “людський чинник”. Кожен офіцер на судні 

мусить відповідати своєму рангу, своєму статусу, та бути готовим замінити 

офіцера рангом вище при будь яких дій та у будь який ситуації. Досконало 

виконувати свої професійні обов’язки. Довести свої дії майже до автоматизму, 

контролюючи дійсну ситуацію та мати як мінімум декілька варіантів розвитку 

ситуації щоб прийняти вірне рішення. Зрозуміло що цьому треба навчати, і 

навчати як можна раніше коли майбутні фахівці морського транспорту ще 

навчаються у учбових закладах і майже усі ситуації можна обговорити чи 

відпрацювати на тренажерах або у аудиторіях. Також ще у класах треба 

слідкувати та обговорювати аварійні ситуації та аварії мирового флоту. Всі ці 

навчання у морських коледжах і не тільки стосуються внутрішніх можливостей, 

тому кожна людина, відчуває стрес аварійної ситуації мусить дістати із надр 

своїх знань та досвіду і правильно використати все те що накопичилося у 

історії судноплавства. Особисті кожної людина має своє враження, має своє 

відчуття ситуації, і тільки результат завжди має один - безпечний результат. 

Ось тут треба зрозуміти  що кожна людина має внутрішні так і зовнішні 

ресурси находячись під стресом. До зовнішніх ресурсів відносять навчальні, 

освітні ресурси. Тому кожний учбовий заклад повинен підготовити кожного 

фахівця морського транспорту до дій у екстремальних умовах будь якого виду: 

- плавання у штормових умовах; 

- вихід з ладу будь якого механізму при плаванні у вузькості і навить у 

штормову погоду; 

- атака піратів чи терористів; та деяких інших; 

- непрості стосунки із стивідорами у портах. 

І ось тут ми бачимо що у учбових закладах треба готовити офіцерів флоту 

які здатні керувати своїми емоціями та показувати усім членам екіпажу що в 

цій екстремальній ситуації – офіцери на своїх місцях та здатні контролювати 
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цю стресову ситуацію і всім стає зрозуміло офіцери які отримали достатні 

професійні та практичні знання як фахівці морського  флоту ще й отримали 

навики вміти використовувати ці знання в тяжких умовах та ще й забезпечити 

виконання в екіпаже своїх обов’язків, тримання виконання в екіпаже належної 

дисципліни, показуючи свій настрій на здолання усіх тимчасових складних 

питань для всього екіпажу. Особливо требо підкреслити що все це трапляється 

в умовах багатомісячного рейсу, знаходячись далеко від родини, у складі так 

званого mix crew багатонаціонального екіпажу, коли навіть серед офіцерів 

відчувається різний рівень досвіду, суднові офіцери повинні мати 

організаторські здібності, особисту дисциплінованість ( вперш за все до себе), 

витримку, вміння бути вимогливими та справедливими, управляти діями 

суднового персоналу в надзвичайних ситуаціях. Усім відомий факт що на флоті 

процес підвищення рівня офіцерського состава постійно здійснюється «на 

очах» – підвищення молодшого штурмана. Мається на увазі як тільки штурман  

добре освоївся зі своїми обов’язками, а його вже подвигають  на посаду вищі. І 

саме у таких обставинах частіше за все настає ситуація коли новим  офіцерам 

треба приймати рішення в екстремальних умовах, і все це за короткий час. Бути 

завжди готовим оцінити ситуацію,  дати чітку команду своїм підопічним 

технічно грамотною мовою аби уникнути додаткових питань. Якщо десь 

відбудеться десь не стикування навіть  у найпростішому то й трапляються 

аварії  з вини “людський чинник”. 

Висновок. Екіпаж кожного судна, а особливо офіцерський склад постійно 

знаходяться у стресовому стані та відображається це на емоціях кожного що ми 

бачимо на дрібних помилкових діях, які легко вирішаються колегами. І ось тут 

коли настає екстремальна ситуація наслідки можуть бути серйозніші, тому 

фахівців треба готовити заздалегідь, треба  займатися навчанням офіцеров 

флоту ще морських коледжах. 
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УДК 378.147: 629.5.072.8(043.3) 

ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ 

СУДНОВОДІЇВ ЯК ПРОБЛЕМА ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕОРІЇ ТА 

ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

Ворохобіна Д. Л., аспірант 

Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана 

Хмельницького 

Необхідність вирішення наукового завдання щодо формування лідерської 

компетентності майбутніх фахівців з навігації та управління судном у процесі 

професійної підготовки у морських закладах вищої освіти (далі – МЗВО) 

зумовлена тим, що Міжнародна конвенція про підготовку, дипломування 

моряків і несення вахти (далі – Міжнародна конвенція ПДМНВ 78/95), 

Манільські поправки (2010) до Кодексу з підготовки і дипломування моряків та 

несення вахти визначають серед основних певний перелік умінь і навичок 

фахівців з навігації та управління судном, що безпосередньо стосуються 

лідерської компетентності. Зокрема йдеться про те, що капітани суден та їхні 

помічники повинні демонструвати здатність до застосування навичок керівника 

і вміння працювати в команді; застосовувати методи управління завданнями і 

робочим навантаженням членів суднової команди; здійснювати планування, 

координацію та призначення персоналу; використовувати методи ефективного 

управління ресурсами; приймати рішення з урахуванням досвіду роботи в 

команді; демонструвати впевненість, здійснювати менеджмент та мотивацію 

персоналу суднової команди тощо. 

Посилюють актуальність теми положення стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 271 «Річковий та морський транспорт» для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти. У цьому документі серед загальних 

компететностей для фахівців, що обійматимуть посади осіб командного складу 

морських та річкових суден визначено вміння виявляти, ставити та вирішувати 
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проблеми; здатність приймати та реалізовувати обґрунтовані управлінські 

рішення в рамках прийнятного ризику; здатність працювати в команді, 

організовувати роботу колективу, у тому числі, в складних і критичних умовах; 

навички міжособистісної взаємодії, а також здатність мотивувати людей та 

рухатися до спільної мети. Всі ці знання, уміння і навички безпосередньо 

пов’язані з лідерською компетентністю майбутніх фахівців з навігації та 

управління судном. 

Щодо сутності лідерської компетентності, то з урахуванням результатів 

досліджень з проблеми лідерства її можна визначити як інтегроване поняття, 

що охоплює професійну компетентність і професійну мобільність, а також 

здатність швидко адаптуватися до нових умов, орієнтуватися в інформаційних 

потоках, оптимально вирішувати професійні й соціальні проблеми, здійснювати 

ефективне управління персоналом і вміння працювати в команді. 

Важливі аспекти професійної підготовки майбутніх фахівців річкового та 

морського транспорту неодноразово привертали увагу науковців. Зокрема 

К. Ткаченко здійснив дослідження проблем системи підготовки фахівців 

водного та морського транспорту [4]. У дослідженні С. Волошинова 

представлено особливості застосування системного підходу до алгоритмічної 

підготовки судноводіїв в умовах інформаційно-комунікаційного середовища 

[1]. Дослідник О. Даниленко розробив систему неперервної професійної 

підготовки майбутніх судноводіїв у вищих морських навчальних закладах [3], а 

Л. Герганов визначив концептуальні засади професійного навчання 

кваліфікованих робітників морського профілю на виробництві [2]. 

Однак вирішення наукового завдання щодо формування лідерської 

компетентності майбутніх фахівців з навігації та управління судном у процесі 

професійної підготовки у МЗВО не було предметом окремого дослідження. 

Потребують обґрунтування педагогічні умови формування цієї важливої для 

майбутніх судноводіїв компетентності, уточнення критеріїв і показників 

діагностики лідерської компетентності, а також розроблення відповідного 
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науково-методичного забезпечення з урахуванням вітчизняних і зарубіжних 

освітніх тенденцій розвитку лідерського потенціалу. 

Посилюють актуальність теми і результати аналізу професійної 

підготовки майбутніх фахівців з навігації та управління судном. Дані пілотного 

дослідження свідчать про те, що випускники МЗВО здобувають недостатній 

обсяг теоретичних знань та не набувають достатнього рівня вмінь і навичок – 

основи лідерської компетентності. Доводиться також констатувати, що зміст, 

форми і методи формування лідерської компетентності не повною мірою 

відповідають сучасним вимогам ринку праці, не забезпечують ефективного 

формування знань, умінь і навичок, які забезпечують лідерство капітана судно 

або його помічників. Помітним є також зниження ефективності діяльності 

науково-педагогічних працівників щодо впровадження нових методів 

формування і розвитку лідерських якостей курсантів і студентів в умовах 

освітнього середовища у МЗВО. 

Крім того, результати аналізу професійної підготовки майбутніх фахівців 

з навігації та управління судном дозволяють стверджувати про суперечності між: 

станом сформованості лідерської компетентності випускників МЗВО – 

майбутніх капітанів, вахтових помічників капітана, старших помічників 

капітана з одного боку та сучасними вимогами нормативних документів щодо 

якості підготовки фахівців для річкового, морського транспорту і світового 

комерційного мореплавства – з іншого боку; 

зростаючими вимогами міжнародних і національних стандартів до 

безпеки судноплавства, зокрема в частині якості підготовки майбутніх фахівців 

з навігації та управління судном до ефективної роботи з судновою командою, 

розвитку лідерського потенціалу керівництва і членів екіпажу судна та 

недостатнім рівнем відповідного науково-методичного забезпечення 

формування лідерської компетентності в курсантів і студентів МЗВО; 

наявним інноваційним досвідом впровадження сучасних технологій 

управління персоналом суден, ресурсами навігаційного містка, курсів лідерства 

тощо та обмеженими дидактичними можливостями навчально-матеріальної 
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бази у ВМНЗ, не готовністю науково-педагогічних працівників до 

впровадження вітчизняного і зарубіжного передового досвіду у царині розвитку 

лідерського потенціалу майбутніх судноводіїв. 

Необхідність подолання зазначених суперечностей, а також недостатня 

теоретична розробленість і практичне значення вирішення наукового завдання 

щодо формування лідерської компетентності майбутніх судноводіїв у морських 

закладах вищої освіти актуалізують необхідність проведення відповідного 

дослідження. 
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УДК 378:656.61 

ПИТАННЯ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЮ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ 

ДЛЯ МОРСЬКОГО ЦИВІЛЬНОГО  ФЛОТУ 

Капацина І., курсант 4-го курсу, Слюсаренко А. І., старший викладач 

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія» 

Зараз в сучасному світі, коли усі сфери життя та світової економіки 

зазнають впливу сучасних технологій, коли більшість процесів зазнають 

автоматизації ,залишаються ті які не можливі без участі людини. Судноводіння 

саме один з таких процесів, а судноводій це фахівець який виконує цю роботу. 

Отже, судноводíння — наука про методи водіння суден чи кораблів, яка 

полягає на вибір найкоротшого чи найбезпечнішого шляху (маршруту), яким 

судно має йти у призначене місце, і постійній перевірці місцезнаходження 

судна у будь яку годину доби, як поблизу берегів, так і у відкритому морі. 

Судноводіння включає у себе три розділи: 

навігацію;  

лоцію; 

мореплавну астрономію. 

Оскільки судно увесь час знаходиться під дією сил, що постійно 

змінюються – вітру, хвилювання, течій тощо, для судноводіння вагоме значення 

має метеорологія – наука про атмосферу та її стани, океанографія – наука про 

водний покрив земної кулі (див. море, океан). 

  Про те для судноводія, не лише судноводіння є обов’язковою наукою, 

згідно Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та 

несення вахти (ПДНВ) 1978 року. 

Для офіцерського складу обов’язково вміти: 

1. керувати судном на курсі і перевірка виконання команди до 

стернового, віддані англійською мовою, перевірка використання магнітного і 
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гірокомпасу до утримання судна на курсі, а також поперемінним перехід від 

автоматичної системи керуванням курсом судна від ручного керуванням і 

назад. 

2. вести належне спостереження, як візуальне так і слухове (Правило 5 

МПЗС-72 охоплюючи обов'язки зі спостереження, що включають звітність 

приблизному напрямку звукового сигналу, світла або об'єкта в градусах або 

румбах). 

3. брати участь в  моніторингу та управлінні безпечним несенням вахти (в 

тому числі знати морські терміни та визначення, використовувати системи 

внутрішнього зв'язку і системи аварійної сигналізації, розуміти накази і вміти 

з'ясовувати з вахтовим офіцером питання, які стосуються несення вахти, 

розбиратися з процедурами зміни, несення та передачі вахти, ознайомитися з 

інформацією, необхідної для безпечного несення вахти, і з основними 

процедурами з охорони навколишнього середовища. 

4. управляти аварійним обладнанням і виконувати процедури, 

передбачені для надзвичайних ситуацій (у тому числі знати свої обов'язки в 

надзвичайних ситуаціях, а також розбиратися в сигналах тривоги, 

піротехнічних сигналах лиха, сигналах супутникових радіомаяків для 

виявлення корабельних (EPIRB) і радіолокаційних рятувальних відповідачів 

(SART), вміти розпізнавати помилкові сигнали лиха і робити дії при їхньому 

випадковому надходженні). 

Всі члени екіпажу, службовці на судні будь-якого типу, призначені до 

несення відповідальності за безпеку, охорону праці та попередження 

забруднення навколишнього середовища, повинні пройти підготовку за 

базовим курсом безпеки. така підготовка повинна охоплювати методи 

виживання персоналу, основи попередження пожеж та боротьби з ними, 

елементарну першу медичну допомогу, особисту і соціальну відповідальність. 

Ці вимоги відносяться практично до всіх від рядових моряків, до офіцерського 
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складу, а також службовцям на торгових судах, якім потрібно пройти 

професійну підготовку. 

Усі програми навчання складені таким чином, щоб курсанти або 

судноводії навчаючись отримали усі необхідні знання  для безпечної праці на 

морі. Та рівень його компетентності відповідав вимогам ПДНВ 78/95 

включаючи Манільські поправки. Крім вимог ПДНВ 78/95, кожний помічник 

капітана, повинен знати як правильно навантажити судно, для цього потрібні 

знання з хімії, фізики, математики, геометрії, знання відносно остійності і 

поздовжньої міцності матеріалів. Тобто повинен мати гарну базу, щоб розуміти 

та оцінувати усі вантажні процеси на судні). 

Німецькій тренінг центр вирішив впровадити  нову навчальну схему, 

розроблену декількома департаментами компанії Intership Navigation зробивши 

її частиною більшого проекту про створення двох великотоннажних суден, які 

були побудовані на замовлення компанії. 

Китайський судновій верфі було замовлено побудувати додаткову палубу 

для організації навчального класу з матеріально-технічною базою, що включає 

в себе тренажери, обладнання справжнього судна, екрани і станції, а також 

додаткові житлові приміщення на 10-12 осіб. 

 Спираючись на свій позитивний досвід роботи на тренажерах компанії 

«Транзас» в навчальному центрі в Манілі, ISN вирішила використовувати ті ж 

тренажери та обладнання для справжнього містка для навчання на судні. Проте, 

сама установка обладнання була досить складною, і з моменту створення 

концепції до отримання реальних креслень пройшло кілька місяців. 

Для того щоб система була якомога більш гнучкою, було вирішено, що 

тренажер містка, встановлений на додатковій палубі, буде служити двом цілям. 

У режимі навчання він повинен був обслуговувати різні традиційні навчальні 

модулі, зате в поточному масштабі часу його завдання були зовсім іншими. 

У реальному режимі, замість того щоб показувати запрограмовані типові 

модулі, монітори відображають фактичну ситуацію, дані по якій можуть бути 
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отримані або з основного містка судна, або безпосередньо через тренажери 

завдяки їх власним сенсорам або технічного забезпечення, в точності 

відтворюючому основне. 

Тренажери обладнання ходового містка, включаючи радари, АІС, GPS, 

вимірювач швидкості, ехолот і гірокомпас, обробляють дані і створюють 

навчальну послідовність, ґрунтуючись на реальних умовах на судні. 

Саме цей реальний режим виводить навчання на новий рівень, 

створюючи справжню реальність при навчанні мореплавців. У той час як 

студенти на березі раніше могли вивчати тільки запрограмовані ситуації, 

кадети, які проходять навчання на судах, мають можливість навчатися на більш 

гнучких прикладах реальних умов, але як і раніше на безпечних тренажерах. 

Зараз є 2 таких судна – MV Lancelot та MV Percival, але німці заказали ще 4 

судна, що будуть передані до навчальних центрів компанії по всьому світу. 

Таким чином, вони набувають навичок ведення судна в природних 

умовах, що дозволяє отримати максимальний практичний досвід до того, як 

вони фактично візьмуть  судно під своє керування. 

Якісна підготовка морського фахівця стає нездійсненною мрією. 

Навчальні заклади не можуть будувати і утримувати навчально-виробничі 

судна. Це можливо тільки в тісному контакті з Міністерством транспорту і 

зв'язку, а в забезпеченні студентів індивідуальною практикою повинні брати 

участь судноплавні компанії. 

У пошуках стратегічного партнера простежується прагнення 

судноплавних компаній підвищити свою конкурентоспроможність і знизити 

втрати від аварійних випадків змушує їх брати участь в підготовці кадрів. Це 

індивідуальні контракти з кадетами, організація плавальних практик для 

курсантів, стажувань для інструкторів та викладачів. з'являється тенденція 

створення власних навчальних центрів і закладів. 

За даними журналу «Морський флот» ще у 2000 році найбільша датська 

Судновласницька компанія і Міністерство комунікацій КНР відібрали 30 
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студентів-першокурсників Пекінського університету для проходження в 

Копенгагені в компанії 56-місячного курсу навчання теорії і практиці 

судоходства. 

Судноплавна асоціація Норвегії у 2000 році почала набирати і навчати 

моряків з Китаю, щоб заповнити дефіцит командного складу в норвезькому 

торговельному флоті. Перший набір склав 50 студентів, термін навчання – три 

роки, включаючи рік плавальної практики на норвезьких судах. Випускників 

направили офіцерами на норвезькі суда. 

Згадана вище контейнерна судноплавна компанія в 2002 році побудувала 

в Данії судно. Воно працює на одній з регулярних ліній компанії і 

використовується як навчальне (оснащено навчальним центром для 10 кадетів). 

Подібні центри є ще на двох однотипних контейнеровозах. 

В кінці 2005 року малайзійська національна судноплавна компанія 

придбала у державній корпорації головну національну морську академію. З 

2006 року японська компанія (NYK) організувала спеціальні курси підготовки 

моряків на факультеті морського навчання в університеті Спліта (Хорватія) і 

морському університеті Констанци (Румунія). 

Ці країни важливі постачальники морських кадрів для NYK. Компанія 

просуває програми підготовки моряків в Китаї і Японії. На Філіппінах в 

передмісті Маніли NYK має намір відкрити морський університет. 

Для формування передового морської освіти України необхідний 

планомірний перехід до комплексному морському утворення. Для цього 

потрібно об'єднати морські навчальні заклади в морські навчальні комплекси 

навколо морських академій та університетів за регіональною і цільовим 

принципу. Кожний такий комплекс повинен знайти стратегічного партнера в 

області цільової підготовки кадрів. 

Стратегічні партнери – це великі вітчизняні чи зарубіжні судноплавні 

компанії. За їх замовленнями повинна готуватися значна частка фахівців всіх 

рангів. Плавательної практикою на судах судноплавних компаній стратегічного 
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партнера повинні бути забезпечені всі курсанти, що проходять морську 

підготовку. Також на судах компаній повинні стажуватися всі викладачі 

навчальних закладів та інструктори тренажерів, зайняті в підготовці курсантів і 

підвищенні кваліфікації фахівців. Масштаби участі компаній повинні 

дозволити залучати найбільш підготовлену молодь і вже сформованих фахівців 

флоту до педагогічної діяльності. 

Українські морські вузи мають роздільні системи навчання, тренажерні 

класи та тренувальне судно, але це лише початок, на шляху вдосконалення. 

Наприклад, ДІ НУ «ОМА», має сучасно обладнані тренувальні класи, де 

майбутні офіцери навчаються керувати судами в максимально приближених 

обставинах. 

Філіпінськім морякам, щоб здобути кваліфікацію, потрібно отримати такі 

ступені, як бакалавр наук у морському транспорті і бакалавр наук в області 

Морська інженерія, або базовий курс моряка морських шкіл. За словами Мігеля 

Анхеля Роча, виконавчого віце-президента / головного операційного директора 

CF Sharp Crew Management, Inc., однієї з провідних кадрових компаній на 

Філіппінах, на Філіппінах існує від 80 до 100 морських шкіл, які пропонують ці 

ступені. Курси мали трирічну навчальну програму, що складається з навчання в 

класі і 12 місяців навчання на борту. Після закінчення курсу кандидати повинні 

здати іспит державної комісії моряка. 

Але EMSA виявило суттєві невідповідності чинним нормам морської 

безпеки в системі морської підготовки Філіппін. Внаслідок цього більш ніж 400 

тисяч осіб перебувають під загрозою втратити роботу в морі. 

Як ми бачимо, питання підготовки моряків в різних країнах, має велике 

питання, але кожна країна відноситься до нього по різному, хтось будує сучасні 

судна, щоб тренувати своїх моряків, а хтось через великий процент корупції 

,має ризик бути вилученим зі «Білого» списку IMO. 
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THE INFLUENCE AND IMPORTANCE OF LANGUAGE, CULTURE AND 

RELIGION IN INTERNATIONAL SEAGOING PRACTICE OF MARITIME 

CADETS 

Morozov М., 4-th year cadet of navigation and ship handling chair, Tishchenko O., 

senior lecturer of navigation and ship handling chair 

Azov Maritime Institute of National University «Odessa Maritime Academy» 

Introduction. The nowadays world is becoming more globalized. Citizens of 

every country are more tied up now with other countries and cultures. But there are a 

lot of problems between humans in aspects of communication, because every culture 

has its own features and traits, such as traditions, religion, cultural characteristics in 

case of united groups of people with same identity. According to this factors, modern 

seafarer must be prepared for this communication to be effective in his/her work, 
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communication, relations between international ship`s personnel and port 

representatives. 

Main part. To have a great practice during the first voyages, every cadet must 

be ready not only for the practical exploitation of the deck/engine mechanisms, 

equipment or how to keep the gangway watch. The most important feature of every 

voyage is communication. First of all, as a deck/engine/electrician rating you must 

understand orders of the authorities and there is important thing to: 1. Know how to 

execute the received order properly. 2. Understand at what time the work must be 

finished.3. Avoid misunderstanding. 

So, these points of interactions are the few of the many details that you can 

face in your job. But, the main idea is to understand how important communication 

could be. 

Before writing this article we have created an open poll for the cadets of senior 

courses of Azov Maritime Institute to understand, which problems and conflicts they 

had faced during their first international seagoing practice. 60 cadets have taken part 

in our poll.  

The results are the following:  

73 % of cadets have met people of other cultures, beliefs, etc.;  

25 % of them had problems with crewmates due to the diversity of cultures; 

13 % of huge and influent problems were not solved due to lack of 

communication; 

20 % of cadets said, that people of different culture had different understanding 

of their responsibilities and the methods of the job performing;  

8,5 % of cadets had a problems with representatives of the other religion. [1] 
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Figure1 – Percentage of the presence of international contacts in the practice of 

cadets 

We can see that cultural influence is not so huge, but sometimes it could be 

very important and have a great impact on the onboard relations. Influence of the 

religion is much less than the cultural, which is because of secularisation and 

globalization tendencies on the Earth.  

Also we had investigated the correlation between the nationality, antipathy and 

knowledge of English:  

48 % of cadets had communication problems in Arabic countries; 

36 % – in Asian countries; 

24 % – in Latin American countries; 

24 % – in European countries except the United Kingdom of Great Britain; 

12 % – in African countries.  

Every second cadet (50 % of poll) had problems because of the language – the 

cadet or the representative of other country had problems with English. If we would 

look at the correlation tendencies between language and culture, we can signify such 

relation. The more misunderstanding you have the more antipathy there would be. 

The first position on the rating of antipathy is Arabs, second – Asians and Africans, 

78%

14%

3% 5%

Have you come across with representatives of other cultures, nationalities 
and religions in your practice?

Yes, I am

No, but i am ready for
communication

No. I don’t ready for the 
communication

No. I don’t want to come across 
with other cultures
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third – Latin Americans, fourth – European (results from cadet to other and from 

other to cadet are almost the same).  

What we can spot here? Tthere is demonstrative correlation between language 

barrier and feelings between cultures. The person, which we cannot understand is 

strange and unfamiliar for us, because he/she is different. But, the second correlation 

is between African countries [1]. Cadets rarely had communication problems with an 

African people, but there is still a wall of misunderstanding between the people 

because of the skin colour. The racism is an actual problem of last centuries and it is 

hard to resolve it. 

The main idea is to understand that all the people are equal and if we are in the 

same working condition, we must work together and forget about our own thoughts. 

That is great, when people can be more selfless and open-minded, in that case they 

could have greater cooperation. 

Due to language barrier, there are lots of projects like “Esperanto” or 

“Medžuslovjansky jezyk”. In his work Federico Gobbo wrote about Esperanto the 

following: “Esperanto provides an equitable solution when international problems are 

discussed, overcoming the barrier posed by the use of national languages and 

identities. However, its relation with the nation-state is far from being 

straightforward. Although a significant majority of the Movement claims Esperanto 

to be a neŭtrala lingvo, a neutral language, this has been fiercely contested by 

Esperanto activists committed to advancing particular programs for changing the 

world” [2]. 

At the “Languages, Diversity, Citizenship: Policies for Plurilingualism in 

Europe” Conference organised by the Language Policy Division (Strasbourg, 13-15 

November 2002) [3], was discussed and researched the issue of "Diversification and 

English". The statements were the following: 

– If diversification is to succeed, the teaching of English should be considered 

as a separate question. Once the position of English has been determined, the 
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diversification of the curriculum of other languages can be addressed more 

successfully; 

– If democratic citizenship in Europe is to be internationally based, it is crucial 

to ensure diversification in language teaching so that citizens in Europe can interact 

in their own languages, rather than through English as a lingua franca [3]. 

Conclusion. Taking into consideration the results of our research we may make 

the following conclusion: 

Religion and culture without language barrier do not have great influence at the 

relations; 

Language barrier is the most actual problem in context of people`s relations; 

Racism still exists and it is hard to resolve that problem without correction of 

education program. 

It is important to understand each other and do common tasks correctly without 

any kind of aggression or prejudices.  
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ЗДОБУВАЧІ ОСВІТИ 

УДК 796.011.3:656.612 

ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

СПЕЦІАЛІСТІВ ТОРГОВОГО ФЛОТУ 

Бережной О. О., курсант 2 курсу 

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія» 

До фахівця морського флоту завжди висувались дуже високі вимоги щодо 

фізичної підготовки. Це виправдано тим що, професія моряка пов’язана з 

потенційною небезпекою, яка обумовлена напруженістю, викликаною 

необхідністю контролю та аналізу інформації, що надходить з різних приладів, 

умовами роботи в замкнутому просторі, а також при погодних умовах, які 

постійно змінюються. На даний момент більшість процесів на судні вже 

автоматизовані, що з одного богу зводить до мінімуму фізичну активність 

моряків, а з іншого боку у випадках екстремальних ситуацій саме фізичний і 

психологічний фактор відіграє вирішальну роль. 

До основних психологічних аспектів стосовно фізичного виховання слід 

віднести: 

- розвиток вольових якостей засобами фізичного виховання; 

- розвиток фізичної працездатності, удосконалення професійно-

значимих психомоторних здібностей; 

- формування високої психологічної стійкості до стресових впливів 

шляхом фізичного виховання; 

- мотиваційна спрямованість (формування активного прагнення до 

фізичного самовдосконалення); 

Розберемо ці фактори більш детально. Розвиток вольових якостей 

засобами фізичного виховання. Високі розумові та емоційні навантаження 

через напружену навчальну діяльність, низьку рухову активність, 
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недотримання норм здорового способу життя – все це відбивається на здоров'ї 

курсантів. Назріла необхідність у більшому обсязі включати у програму з 

фізичного виховання спортивні та рухливі ігри, за допомогою яких можна 

розвивати вольові якості моряка. Велика напруга уваги, складність рухових 

навичок, гостра боротьба змагань, ліміт часу і вся ігрова діяльність вимагає від 

моряка великої напруги волі. Вольові якості моряка виявляються у діях, 

вкладених у подолання труднощів, визначених специфікою ігрових і рухливих 

ігор. Процес формування цих якостей не повинен проходити стихійно і їм треба 

керувати: чим правильніше буде організовано тренувальний процес спортивних 

і рухливих ігор і чим краще буде поставлена виховна робота в команді (групі), 

тим успішніше формуватимуться вольові якості моряків, необхідні їм у 

трудовій діяльності на судах торговельного флоту. Розвиток фізичної 

працездатності, удосконалення професійно-значимих психомоторних здібностей.  

Фізична культура курсантів морського ВНЗ повинна містити такі засоби 

та форми фізичного виховання: спеціальні та загальнорозвиваючі вправи з 

використанням методів кругового тренування (заняття зі спеціальним 

обладнанням: координаційні сходи, балансувальні платформи та півсфери, 

підвісні системи тощо); прикладне плавання з виконанням спеціальних вправ 

(поєднання стилів плавання, обертання, пірнання та ін.); спеціальна кросова 

підготовка (розвиток загальної та спеціальної витривалості, вміння дозувати 

зусилля та поєднувати техніку бігу); методика розвитку професійно-значущих 

психомоторних здібностей (спеціальні вправи для розвитку вестибулярної 

стійкості, рівноваги та координації); спортивні ігри; методична підготовка 

(уміння самостійно провести розминку, виконати комплекс професійно-

орієнтованих та профілактичних вправ). Також гарною практикою вважається 

впровадження системи психомоторних та психотехнічних ігор для 

вдосконалення раціональних способів управління рухами та набуття 

оптимального фонду рухових умінь та навичок моряків [2]. 
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Слід також зазначити, що завдяки достатній рухомій активності й 

певному режиму праці та побуту можна запобігти зниження продуктивності 

праці. Достатню увагу фізичній культурі приділяють компанії Європи, Америки 

та Японії. Для своїх працівників вони організують умови для занять фізичною 

культурою і спортом, а для тих, хто веде здоровий спосіб життя, не хворіє, не 

палить, компанії надають бонуси та пільги. Теж саме практикують і на судах. 

Тож фізична активність та рівень працездатності залежать один від одного і є 

невід’ємними поняттями [3]. 

Формування високої психологічної стійкості до стресових впливів 

шляхом фізичного виховання. Важливою складовою в професійній діяльності 

моряка є психологічна готовність, яка формується в результаті професійної 

психофізичної підготовки майбутніх моряків. Стійкість до складних умов 

праці, під час яких моряк знаходиться в стресовому стані, прагнення до 

психологічного комфорту, а також можливість до самоконтролю і 

саморегуляції багато в чому залежать від якості фізичної підготовки. Всі види 

фізичної підготовки вимагають від курсантів особливої зосередженості, 

сконцентрованість уваги на завданні, дисципліни, сили волі та високий рівень 

психологічної стійкості. 

Мотиваційна спрямованість. Сутність даного фактору полягає в тому, 

щоб курсант сформував в собі активне прагнення до фізичного 

самовдосконалення, ціннісне ставлення до здоров'я та фізичного розвитку. 

Затримка в просуванні до мети, невдачі під час фізичної діяльності, 

значні зовнішні перешкоди або слабкі можливості, що використовуються для 

досягнення мети, знижують важливість мотивів досягнення мети, а сумнів та 

втрата чітких орієнтирів можуть призвести до рішення про зміну мети. Щоб 

цього уникнути та підтримати мотивацію курсанта до фізичної активності, 

необхідно ввести розмаїття у фізкультурної діяльності, продемонструвати 

реальність досягнення рухових та оздоровчих цілей, що є мотиваційно 

обґрунтовано й привабливо, а одноманітність, низька ймовірність досягнення 
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успіху у руховій діяльності призводить до зниження мотивації до 

індивідуальної фізичної культури [1]. 

Тож можна зробити висновок, що фізичне виховання є важливою 

складовою в процесі навчання та відіграє не останню роль у формуванні 

ментального здоров'я. Певними методами фізичної підготовки можна виховати 

важливі риси психологічного стану, такі як вольові якості, мотивацію, 

психологічну стійкість до стресових ситуацій, які є дуже важливими у професії 

моряка. 
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УДК: 37.025.7 

КОМПЛЕКС ВПРАВ ДЛЯ ЗНЯТТЯ НАПРУГИ ПРИ ДОВГОМУ 

СИДІННІ ЗА КОМП'ЮТЕРОМ 

Войку Г., курсант 2 курсу 

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія» 

Сидячий спосіб життя це шкода для здоров'я. Комп'ютер має велике 

значення в сучасному світі, але для безпеки здоров'я потрібно враховувати 

тимчасові рамки. Тривала, неправильно організована робота за комп'ютером, 

здатна підвищити ризик розвитку різних захворювань органу зору, м'язів, 

суглобів, внутрішніх органів і систем організму. Час перебування за 

комп'ютером в кожному віці різне: 

1. Дорослим – максимум 8 годин на протязі дня. При цьому потрібно 

робити маленькі перерви по 10 - 20 хвилин після години роботи. 

2. Підліткам 12-16 років – не більше пару годин. 

3. Дітям які не досягли 12 років – не більше години. 

4. Дітям 5-7 років – півгодини. 

Під час перерви необхідно зробити ряд вправ, які допоможуть зберегти 

здоров'я перебуваючи на робочому місці. 

Вправи для шиї: 

1. Розтяжка шиї. Сидимо рівно, опускаємо руки і розправляємо плечі. 

Піднімаємо голову вгору, до відчуття розтягування в шиї, потім опускаємо. 

Кількість повторень – 10 – 16 раз. 

2. Кругові обертання. Сидимо рівно, опускаємо руки, розправляємо плечі. 

Тягнемося підборіддям до грудей. Шия і спина залишаються прямі. Необхідно 

зробити паузу, повернутися в початкове положення. 

Кількість повторень –  10 – 16 раз. 
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3. Нахили в сторону. Сидимо рівно, опускаємо руки і розправляємо плечі. 

Тягнемося лівим вухом до лівого плеча. Плечі не піднімати. Повертаємося в 

початкове положення. Кількість повторень – 5 разів (з кожного боку). 

Вправи для рук: 

1. Розведення рук за спину. Руки піднімаємо перед собою, долоні 

дивляться в стелю. Розводимо руки в сторони і повертаємо руки перед собою. 

Кількість повторень – 12 – 16 раз. 

2. Розтяжка м'язів кистей рук. Руку піднімаємо перед собою, долонька 

дивиться вперед. Іншою рукою тягнемо пальці на себе, потім повертаємо 

долоньку на себе і також тягнемо. Кількість повторень – 10 секунд (з кожною 

рукою). 

3. Згинання рук за головою. Стати прямо, піднімаємо руки вгору. 

Згинаємо руки в ліктях так, щоб вони опинилися за головою. Долоні 

притискаємо один у одного. Тягнемо долоні вниз, потім піднімаємо їх до рівня 

середини голови. Кількість повторень – 18 раз. 

Гімнастика для пальців: 

1. Два пальця зводимо в кільце і проводимо клацання. 

2. Кисті рук диспонуємо на стілі, по черзі піднімаємо пальці. 

3. Великим пальцем по черзі доторкаємось до подушечок інших пальців. 

Кількість повторень – 1 хвилина (на кожну руку). 

Вправи для спини: 

1. Нахили корпусу в сторони за рукою. Ноги на ширині плечей. 

Піднімаємо руку, схиляємо в сторону і за рукою тягнемося в сторону, 

повертаємося в початкове положення. Кількість повторень – 15 (з кожного боку). 

2. Нахили з використанням стільця. Знаходимося на відстані одного кроку 

від спинки стільця, ноги на ширині плечей. Беремося за спинку стільця і 

пружинистим рухом розтягуємо м'язи попереку. Голову не нахиляти. Кількість 

повторень – 5 разів (по 10 секунд). 
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3. "Плавець". Опускаємося на живіт, руки витягуємо вперед, долоні вниз. 

Одночасно піднімаємо праву руку і ліву ногу максимально вгору, відриваючи 

стегно від підлоги. Затримуємося на кілька секунд і повертаємося у вихідне 

положення. Кількість повторень – 10 разів (на кожну сторону). 

4. Скручування. Необхідно лягти на спину, руки витягуємо в сторону від 

корпусу, повертаємо голову вліво від корпусу, ноги згинаємо в колінах і 

опускаємо в праву сторону. Кількість повторень – 10 разів (в кожну сторону). 

5. Розтягування сідничного м'яза. Лягаємо на спину. Підтягуємо ліву 

стопу і кладемо на праве стегно, так щоб коліно лівої ноги було направлено в 

сторону. Тримаємося за стегно правої ноги і тягнемо до себе. Кількість 

повторень – 15 секунд (з кожною ногою). 

Людське тіло з задоволенням приймає фізичні навантаження. І якщо ми 

позбавляємо його радості руху, то тим самим губимо його, руйнуємо своє 

здоров'я і, як наслідок, своє життя. 
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УДК 656/6 

РОЗВИТОК МОРСЬКОГО ПІРАТСТВА ТА ШЛЯХИ ЗАХИСТУ 

МОРЯКІВ В УКРАЇНІ 

Гах М. В., курсант 1 курсу 

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія» 

Морське піратство з'явилося з виникнення мореплавання і повністю 

ніколи не зникало, пройшовши етапи злетів і падінь, в т.ч. в XVII столітті. 

Грабежі у відкритому морі, захоплення суден з метою викупу або заволодіння 

цінним вантажем продовжують з різним ступенем інтенсивності мати місце і в 

інших районах Світового океану, особливо в Карибському басейні, в водах 

Західної Африки, а також в Малаккській протоці, Південно-Китайському морі і 

прибережних просторах Індостану. Отже, проблема піратства як складової 

частини злочинності на море є глобальною в географічному плані. При цьому 

змінюється характер піратських дій: вони стають масштабнішими і більш 

насильницькими [1]. 

У Конвенції ООН з морського права (UNCLOS) від 1982 р наводиться 

наступне визначення піратства: будь-які незаконні акти насильства, захоплення 

і грабежу, що здійснюються з особистими цілями екіпажом чи пасажирами 

приватного корабля або повітряного судна та спрямовані: на відкрите море, 

проти іншого корабля або повітряного судна або осіб або майна на борту такого 

корабля або повітряного судна; проти корабля, повітряного судна людей або 

майна, які перебувають за межами юрисдикції будь-якої держави; будь-який 

акт добровільної участі в експлуатації корабля або повітряного судна при 

наявності фактів, що вказує на його піратський характер; будь-який акт 

підбурювання або умисного пособництва діям. При цьому в історії мали місце 

акти насильства, мотивовані як особистим збагаченням, так і політичними або 

ідеологічними причинами [2]. 

Основні напрямки роботи по боротьбі з піратами: 
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1. Координація і централізація зусиль державних органів у сфері боротьби 

з морським піратством. При цьому зазначений механізм повинен працювати на 

постійній основі, а не тільки під час чергового захоплення. 

2. Налагодження необхідних інформаційних потоків - основа успішного 

звільнення моряків. І буде неправильним говорити про те, що держава не 

повинна брати участь у підготовці та процесі переговорів з піратами, як 

заявляють окремі політики. Така участь обов'язково має бути. Однак воно має 

зводитися не до збору грошей, як цей намагаються представити деякі експерти, 

а до сприяння вирішенню головного завдання - звільнення громадян України.  

3. Особистий досвід проведення самої операції зі звільнення дає також 

підставу зробити висновок, що успіх багато в чому залежить від чітко 

спланованої роботи з родичами захоплених моряків. Відсутність належного 

інформування родичів про хід переговорів, відсутність цілеспрямованої 

психологічної роботи з ними - призводять, зокрема, до обґрунтованих з їх боку 

акцій протесту і заяв про бездіяльність влади. 

4. На окрему увагу заслуговує роль засобів масової інформації. В гонитві 

за «гарячою новиною» окремі журналісти допускають некоректні 

формулювання і перекручування фактів. А це дезорганізує переговорний 

процес [3]. 

Українська держава ніколи не залишалась осторонь цього гострого 

процесу, бо саме держава відіграє провідну роль у спільних міжнародно-

правових зусиллях з провідними державами світу У 2010 році Україна 

направила на розгляд учасників 65-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН проект 

всеосяжної конвенції про боротьбу з актами піратства на морі. Він передбачав 

створення Спеціального суду у справах про морське піратство [4]. 

Метою пропонованої Україною конвенції було сприяння співпраці 

держав у більш ефективному попередженні піратства як одного з видів 

транснаціональної організованої злочинності [4]. 

Проект конвенції був розповсюджений як офіційний документ 

Генеральної Асамблеї по пункту 74 порядку денного «Світовий океан і морське 
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право». Він містив понад 50 статей, які стосувалися визначення піратства, форм 

переслідування морських розбійників і заходів щодо запобігання відмивання 

доходів від таких злочинів [4]. 

У запропонованому проекті документа обумовлювалися умови догляду та 

захоплення піратських суден. У ньому визначалася юрисдикція держав-

учасників щодо злочину піратства і процедури, пов'язаної з розслідуванням. 

Крім того, документ передбачав створення Спеціального суду у справах про 

морське піратство в складі семи незалежних суддів [4]. 

На той час представник України при ООН Юрій Сергєєв заявляв, що його 

країна в значній мірі страждає від актів піратства, яке процвітає не тільки біля 

берегів Сомалі, в полон морських розбійників потрапляло багато українських 

моряків, життя і безпека яких - в центрі уваги уряду [4]. 

У 2012 р. у звіті уповноваженого Верховної Ради з прав людини «Про 

стан дотримання та захисту прав моряків в Україні» було зазначено, що 

Україна, друга після Філіппін, в світі за кількістю жертв піратських нападів. 

Головними проблемами представників відповідної професії в документі 

названо піратські напади, відсутність соціального захисту, питання 

працевлаштування. Хоча торговельний флот України відносно нечисленний 

(900 суден, або 1,8% світової сукупності), українських моряків налічувалося від 

50 тис. до 100 тис. (близько 5–10% від загалу на планеті). За наявності близько 

10 навчальних закладів, де готують мореплавців, Україна була одним із 

найсерйозніших постачальників екіпажів для торговельних суден (третя у 

світі). Випереджали її в цьому лише Росія та Філіппіни. З огляду на 

демографічну ситуацію, вона, мала найбільше у світі зосередження моряків 

торговельного флоту в загальній масі своєї робочої сили. А отже, була 

найуразливішою – як держава й суспільство – до негативних наслідків, що 

несло людям піратство [5]. 

В економічному плані Україна теж зазнавала неабияких збитків через 

розбій на водах. Вона є морською державою з береговою лінією завдовжки 

близько 1500 км. До того ж володіє однією з найкращих у світі судноплавних 
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систем річок і здійснює масштабну морську торгівлю. Велика частина її 

відповідного експорту проходить за маршрутами, що пролягають через уражені 

піратством райони – крізь Суецький канал до Червоного моря, Аденської 

затоки, узбережжя Сомалі, Індійського океану. Ризик є особливо високим для 

основних категорій експорту [5]. 

Спосіб, за допомогою якого Україна могла запобігати людським та 

економічним утратам від піратства, – це дії в межах багатонаціонального 

співробітництва. Серед міжнародних організацій виділяється співпраця з НАТО 

та Європейським Союзом [5]. 

У грудні 2020 року у Гвінейській затоці пірати захопили судно «Stevia» з 

6 українськими моряками. На виконання завдання Президента Володимира 

Зеленського Міністерство закордонних справ України забезпечувало 

визволення моряків з піратського полону. Було налагоджено переговорний 

процес судновласника з викрадачами. Звільнити українців вдалося наприкінці 

січня 2021 року. «Була зроблена досить складна комбінація. Людей повернули. 

Операція пройшла блискуче, адже всі люди здорові й живі. Ми знаємо випадки, 

коли це може тривати багато років. Вважаю, що це прекрасна перемога для 

України. Ми повертаємо всіх. Багато що зроблено нашим посольством у 

Нігерії, співпрацювали і з албанськими дипломатами», – сказав Глава держави. 

Президент наголосив, що повернення громадян України додому – це пріоритет 

для Української держави. І ця операція з повернення українців відбулася на 

високому рівні [6]. 

У 2020 році завдяки роботі українських дипломатів було забезпечено 

звільнення 42 громадян України, яких незаконно утримували за кордоном, 

серед них – 17 українських моряків, захоплених у Гвінейській затоці, 14 членів 

екіпажу судна «Ruta», яких з 2017 року утримували на території Лівії, 9 

громадян України із сирійських таборів для біженців, 2 громадян, яких 

утримували як заручників на території Іракського Курдистану. А цьогоріч на 

початку січня було звільнено та репатрійовано чотирьох громадян – членів 
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екіпажу судна «Captain Khayyam», засуджених у Лівії у грудні 2017 року до 

п’ятирічного ув'язнення [6]. 
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UDC 378.147:[81’271:656.61] 

MOTIVATION FOR SELF-EDUCATION BY FUTURE SEAFARERS IN THE 

PROCESS OF PROFESSIONAL TRAINING 

Izotov S.,  2 year cadet 

The Danube Institute of National University “Odessa Maritime Academy” 

A seafarer is a member of a ship's crew at sea. This meaning includes people of 

different professions who work on a ship. A cook and a ship's captain, even a 

deckhand can be considered as a seafarer - they all work far from shore. A person 

who wants to work on a ship must the skills that could be useful to the crew at sea - 

there are no extra seamen on the ship - all perform their functions. Seafarers must be 

willing to work away from home. You have to be a good specialist in your field. Any 

marine specialists like navigators, engineers, and cook are educated in their 

specialized educational institutions without prior training to work on a ship. After 

some practice, an ordinary specialist turns out to be a wonderful seafarer, but without 

professional training, you will not go far. The effectiveness of seafarers' training 

depends on the consistency of training content and working conditions, which are 

extreme, high dynamics and tension, personality limitations (temporal, material, 

moral and other) and psychological readiness of cadets for training and professional 

activities. At the present stage of development of society, education plays a key role 

in training of high-level skilled workers. Society needs graduates who are ready to be 

included in further life, able to solve the life and professional problems practically set 

before them. Moreover, this largely depends on the scientific approach to the 

organization of training from the acquired knowledge, skills and abilities. 

The effectiveness of the formation of professionally important qualities of 

seafarers in the maritime industry to some extent depends on the definition of its level 

characteristics and the main components (motivational, cognitive, activity). Any 

activity, and first of all professional, cannot be successful without a constant high 
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level of motivation. We agree with the opinion of the scientist that the formation of a 

conscious attitude and interest, interest in the future profession is crucial. Therefore, 

the motivational component determines the personal need of the cadets to succeed in 

professional activities. It assumes the presence of interest in the profession, the desire 

for personal and professional self-improvement, the presence of personal motives that 

motivate communication; willingness to show persistence, initiative and activity in 

the learning process. Criteria for the formation of the motivational component of 

professionally important qualities are motivation to learn; dominant personality 

orientation; striving for self-education, self-development and self-improvement; 

presence or absence of interest in the profession. The cadet's attitude to his studies in 

maritime higher education depends primarily on the factors of choosing a profession 

(specialty) and attitude to the learning process itself. The positive motivation of the 

cadet's professional choice are the following: 

- a pure interest in the profession; 

- the desire to engage in this professional activity in the future; 

- the desire to be useful to people, society, the results of their professional 

activities to serve native country, etc. 

With external motivation, cadets show a consumer attitude to learning, learning 

material is assimilated (memorized) for a close purpose (answer the seminar, take a 

test) and quickly forgotten after lecture. With the internal motivation of educational 

and professional activities of the cadet in the first place - professional and cognitive 

interests. The learning activities of internally and externally motivated cadets are 

different. Mostly internally motivated cadets are more "immersed", involved in the 

learning process. They are characterized by motivation for self-determined learning 

activities: more active, conscious, arbitrary in planning their learning. Such cadets 

pay equal attention to both general and vocational subjects. They are more focused on 

the process and outcome of educational and professional activities than on external 

factors (eg. pedagogical evaluation). Externally motivated cadets are not so 

independent and arbitrary in the organization of the learning process, less "immersed" 
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in educational activities. their activity is caused not so much by cognitive or 

professional motives as by factors external to the process and result of educational 

activities (for example to receive a scholarship). Numerous pragmatic motives 

(deferment from future employment, etc.) are external to the cadet's educational 

activity. A cadet with a strong motivation to achieve sets long-term goals, prefers to 

participate in long-term activities, and seeks to achieve unique results by original 

means. The need to achieve in its structure has two main components - the desire to 

succeed and avoid failure. The general significance of this need is the product of a 

subjective assessment of the possibility of success-failure, the energy of the stimulus 

and the strength of the motive to achieve. 

The understanding of the important role of motivation of educational activity is 

reproduced in the principle of motivational support of educational process. 

Psychologists express the opinion about the need for purposeful formation of cadets' 

positive motivation for educational and professional activities, at the same time they 

emphasize the complexity of managing this process. 
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УДК 378:656.61 

IMPORTANCE OF USAGE VIDEO MATERIALS IN THE PROCESS OF 

FOREIGN LANGUAGE LEARNING BY FUTURE MARITIME 

PROFESSIONALS 

Kravchenko V., 3 year cadet 

The Danube Institute of National University “Odessa Maritime Academy” 

The modern system of foreign language teaching is characterized by the fact, 

that thepractical knowledge of a foreign language has become the necessity of every 

seafarer due to the requirements of the IMO. Maritime English has a beneficial effect 

on the general level of the seafarer's culture and contributes to the development of 

communication. Formation of communicative competence is the main and leading 

aim of Maritime English teaching. Today it is especially significant. Achieving this 

goal is impossible without the use of modern technologies in the learning process, 

including technical means of teaching, such as video. The use of video is very 

effective in forming the communicative culture of cadets, because videos give cadets 

not only an opportunity to hear live speech of native speakers, but also immerse them 

into the real situation, in which they get acquainted with the mimics and gestures, the 

style of relations and realities of Maritime English. It is probably not “a tall talk” to 

say that video plays an important role in the process of developing intercultural 

competence. 

The use of video materials in teaching Maritime English is based on the one of 

the oldest and basic methodological principles - the principle of visibility. Perception 

and processing of information is embodied in the form of auditory-visual synthesis, 

which became the basis for a whole trend in the methodology of teaching foreign 

languages and served as the basis for the creation and development of audiolinguistic 

and audiovisual methods of teaching foreign languages. There are a number of 

situations in which using video can be especially useful in the practical lessons (if we 
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want to present a complete language context; to show the communicative side of 

language through the study of mimics and gestures; to practice listening skills in 

natural context; to present situations to be played out in class (for example, role-

playing); to practice description and retelling skills; to enrich vocabulary; to stimulate 

communication or discussion). Video materials used at the practical lessons should be 

authentic. Authentic refers to materials created by native speakers, but they may not 

be instructional in nature and may not be relevant to the learning process. To 

authentic materials linguists include: personal letters, articles, advertisements, maps, 

charts and graphs, timetables, cooking recipes, interviews, popular science and 

country study texts, also TV and radio programs. The benefits of using authentic 

material in the classroom include authentic material arouses cadets' "lively" interest 

and stimulates them; authentic material can be chosen according to cadets' interests, 

or cadets can make their own choices. Unlike audio or print texts, which have high 

informative, educational, upbringing and developmental value, video texts combine 

different aspects of the act of speech interaction. A videotext contains both content 

and the visual side – information about the place where the event takes place, the 

appearance and non-verbal behaviour of the participants of communication in a 

specific situation, which are often conditioned by the specifics of age, gender and 

psychological features of the personality of the speakers.  

The use of video in lessons helps to solve several problems, such as increasing 

the level of learning motivation, intensification of learning, activation of cadets, 

independent and individual work of cadets, increasing the quality of cadets' 

knowledge. After watching, cadets perform various written assignments, such as 

narration of the content of the video material, compiling dialogues and questions 

about the plot of the video and answers to them, which affects the writing skills 

development. Naturally, when conducting video lessons, it is very important to 

observe fundamental approaches and principles of video lessons, and in particular, 

criteria for selecting materials for video lessons: First of all, the language must be 

modern, up-to-date, must correspond to the current standards of literary language, 
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from the areas with which cadets most often have to deal (but in many cases this 

choice is determined by the purpose of the lesson); slang expressions and 

exclamations should be short enough and not too difficult to understand; the text 

should not be overloaded with new words, expressions and unfamiliar word 

combinations. The video lesson plan includes the following stages: The first one: a 

preliminary discussion is held, during which the vocabulary close to the topic of the 

film is repeated, thus arousing the cadets' interest in the topic. A creative activity 

during which the teacher allows the cadets to come up with their own video titles and 

use problematic situations related to the topic under discussion. It is also possible to 

ask the cadets to make predictions about the video. Finally, cadets are given new 

vocabulary on the topic. The second one: there is a test of the predictions the cadets 

made before video. Cadets are presented with information-seeking exercises, and the 

story is viewed again, in parts or in its entirety, possibly several times. Working with 

videos not only increases the attention of cadets, but also helps to improve their 

listening and speaking skills because of the visual support of the screen of the 

foreign-language track. 

The use of videos such as authentic videos, films, commercials develops the 

sociocultural competence of cadets and prepares them for future profession on board 

the ship. The use of visual media helps to give future seafarers a visual presentation 

of ship’s life, multinational crew’s culture and traditions of English-speaking 

countries. The use of video materials in the process of teaching foreign languages can 

significantly increase the effectiveness of the teacher's learning activities. Videos are 

a tool for the successful development of cadets’ intercultural competence. 

REFERENCES: 
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WAYS OF ADAPTATION OF SEAFARERS AFTER THE VOYAGE 

Krasnov О., 4 year cadet 

The Danube Institute of National University “Odessa Maritime Academy” 

One of the most common problems of seafarers is the period of adaptation to 

life ashore. In the contemporary world, because of a pandemic, the term of contracts 

often increases and the repatriation of seafarers is delayed, in addition, they are not 

able to go ashore in ports and the entire contract is with a limited circle of persons. 

All this leads to the fact that a seafarer is a profession susceptible to a number of 

mental disorders, such as nervousness, depression, stress, insomnia, melancholy and 

anxiety. If immediately upon arrival from the voyage, the sailor is overcome by 

euphoria from meeting relatives and friends who want to see him, organize his leisure 

time, then after a couple of days the euphoria subsides. Upon returning home, it is 

difficult for a sailor to enter the rhythm of life ashore, some manage to do it in a few 

days, the sailor does household chores, communicates with family and friends, 

spends time to his hobbies, self-development and gradually gets out of stress. But 

others, coming from a voyage, are under stress for a long time. 

If there is a mental problem, then it is important to be able to formulate and 

understand it. An important role in getting out of this state is played by the support of 

the social environment: family, friends and colleagues. The role of the family in 
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getting out of depression is great, the sailor should not be isolated, but vice versa he 

should be included in routine work. 

There are several ways to adapt to life ashore, but it should be borne in mind 

that they are all highly individual for each sailor. It is rather difficult for extroverts to 

be on board the ship for a long period, since such people need constant social 

communication, active participation in various spheres of life. On the other hand, 

introverts find it easier to spend time on a voyage and work is easy. 

In psychology, there is such a thing as coping strategies (from the English 

"cope" – to overcome). This is the name for the actions that a person takes to cope 

with stress. This concept was introduced by the American psychologist Richard 

Lazurus, who offered his diagnostics of how we solve difficult situations. If in an 

ordinary situation, when we have everything under control, we can react in different 

ways to something, then in severe stress we will act in the way that is peculiar to us [1].  

Extroverts are prone to confrontation, seeking social support and like-minded 

people, a positive assessment, or the desire to see good in everything. 

Introverts, on the other hand, are prone to self-control and the desire to 

suppress emotions, planning a solution to the problem. 

Both extroverts and introverts tend to use escape from the problem, acceptance 

of responsibility, and distancing. 

Confrontation is opposition to the current situation. This is the same anger, 

aggression that does not allow a person to lose heart, makes him act, fight and defeat 

a specific enemy. Aggression is difficult to control – it prevents you from thinking 

soberly. 

Seeking social support and like-minded people. Such behavior, with its 

frequent use, can form a reputation for being indecisive, but in a situation of grief, 

serious misfortune, it is the most faithful. 

A positive assessment or the desire to see good in everything is a wonderful 

trait when little depends on a person. But when you need to act immediately and 

adequately, such a scenario looks frivolous and can be harmful. 
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Self-control and the desire to suppress emotions. Self-control is great, but in a 

situation where the expression of emotions is vital, it can seriously harm. When it is 

very difficult, when it is scary and bitter, it is important to pronounce it. And in this 

case, it does not matter to whom – a psychologist, family, friend, colleague, casual 

travel companion. The main thing is not to keep it all to yourself. 

Problem solving planning is the surest strategy in coping with stress. When the 

decision is built not just on enthusiasm and optimism, but on a clear understanding of 

the situation, all its components and consequences. 

Escape from a problem is probably the most useless of all, and the most 

dangerous. Although this scenario has a small plus – even for a short time, it reduces 

emotions in stress. But in the end, the problem does not go away – it gets worse, and 

precious time is wasted. 

Acceptance of responsibility. Taking full responsibility, not burdening anyone 

with your worries is a heavy burden even for a superhero. 

Distance (to solve the problem at a distance). A reasonable way out, when your 

enemy exists separately from you and at the same time is so dangerous that it is better 

not to mess with him. But it certainly doesn't make sense in stress and depression. 

But there are special cases when it is worth seeking the help of professionals. 

According to many psychotherapists, group psychotherapy is recommended to the 

sailor after the voyage, in which the sailor has the opportunity to realize that he is not 

alone in this problem and it is easier to cope with it in the group. 

REFERENCES: 

1. Richard Lazarus. web-site. URL:  https://en.wikipedia.org (date of the 

application 21.11.2021). 
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СУЧАСНА СИСТЕМА ОСВІТИ ФАХІВЦІВ МОРСЬКОГО ФЛОТУ ПРИ 

ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ У СЬОГОДНІШНІЙ СИТУАЦІЇ 

Маргаринт В. Д., курсант 2 курсу 

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія» 

Швидкий перехід від очного навчання до дистанційних занять стали 

конкретною задачею для більшості освітян, вчителів та учнів. Після тимчасової 

розгубленості всім довелось прийняти цей виклик та швидко адаптуватись до 

нових реалій, але питання розвитку дистанційної освіти набуло неабиякої 

актуальності. На мою думку, дистанційне навчання набуло успіху під час 

режиму самоізоляції, але я вважаю що навіть після закінчення пандемії ZOOM 

та MEET знайдуть собі справу у повсякденному житті. З посиленим розвитком 

IT-технологій незабаром дистанційна форма освіти вийде на лідируючі позиції. 

Варто зазначити що ''дистанційка'' є свого роду еволюцією у розвитку навчання, 

як в свій час дошка з крейдою, або стилус на мультимедійній дошці. 

Сучасне дистанційне навчання будується на використанні наступних 

основних елементів: 

- середовища передачі інформації (пошта, телебачення, радіо, 

інформаційні комунікаційні мережі), 

- методів, залежних від технічного середовища обміну інформацією. 

У XXI столітті перспективним є інтерактивна взаємодія з учнями за 

допомогою інформаційних комунікаційних мереж, з яких масово виділяється 

серед інтернет-користувачів. У 2003 році ініціативна група ADL почала 

розробку стандарту дистанційного інтерактивного навчання SCORM, який 

передбачає широке застосування інтернет-технологій. Введення стандартів 

сприяє як поглибленню вимог до складу дистанційного навчання, так і вимог до 

програмного забезпечення. Дистанційні освітні технології з використанням 
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Інтернету застосовуються як для освоєння окремих курсів підвищення 

кваліфікації користувачів, так і для здобуття вищої освіти. Можна виділити 

наступні основні форми дистанційного навчання: в режимі онлайн і в режимі 

офлайн. Навчання через Інтернет має ряд істотних переваг: 

гнучкість – студенти можуть здобувати освіту у відповідний їм час і в 

зручному місці; 

велика дальність – навчання відбувається в не залежності від того де 

проживають учні; 

економія – не витрачаються гроші на поїздки.  

Також слід зазначити що окрім позитивних сторін, є і багато чого 

негативного що я маю відзначити: 

Для нас, майбутніх офіцерів штурманської справи значно підвищилась 

кількість проблем з якими нам доведеться боротися. Так, 21 століття, все 

автоматизоване але не слід забувати про навігаційні карти, котрими я не можу 

користуватися на дистанційній формі. В стінах нашого інституту є багато 

тренажерів, ними я також не можу користуватися. 

1) Відсутнє особисте спілкування викладача с курсантом, що в свою 

чергу не дає змоги використовувати особистий підхід. 

2) Студенти/курсанти відчувають якусь полегшеність, та не 

використовують свої сили в повній мірі. Що в свою чергу дає негативний 

вплив. 

3) Для вільного використання інформації, потрібна добра оснащеність 

технікою та інтернетом. 

4) Нестача практичних занять і відсутність постійного контролю. 

5) Зловживання замість очного навчання. 

6) Швидкий темп розвитку ДН і не складена навчальна програма для 

курсантів. 
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По суті, дистанційне навчання з'явилося набагато раніше, ніж навчання 

через Інтернет, так як цей метод навчання існував задовго до того, як люди 

почали використовувати комп'ютери. 

У 1906 році викладання поштою було введено і в Університеті штату 

Вісконсін. 

В Австралії в 1911 році почали свою роботу курси вузівського рівня в 

Квинслендском університеті в Брісбені. Для дітей, які проживають далеко від 

шкіл. 

У 1946 році на дистанційні форми навчання перейшов 

Південноафриканський університет. 

Дистанційна освіта в Росії стало розвиватися після революції 1917 року. 

До 1960 року в СРСР було утворено 11 заочних університетів, а також 

заочні факультети в очних вищих навчальних закладах. 

Центральна і Східна Європа наслідувала приклад СРСР після Другої 

світової війни. 

Відкриття в 1969 році Відкритого університету Великобританії посприяло 

розвитку дистанційного навчання в країнах Європи і Азії. 

У 1979 році в Китаї була організована Національна мережа радіо- і 

телевізійних університетів (Central Radio and TV University, CRTVU). 

До середини 1990-х рр. сформувалося уявлення про дистанційну освіту як 

про систему, заснованої на інтегрованої інформаційно-освітньому середовищі 

навчання, в якій викладач не тільки передає знання, а й координує пізнавальний 

процес, а студент самостійно розробляє індивідуальну освітню траєкторію з 

модульних компонентів курсу. 

Форми дистанційної освіти. Чат-заняття - навчальні заходи, що 

відбуваються одночасно, тобто всі учні мають синхронний доступ до праці як 

педагоги так учні. У багатьох дистанційних навчальних закладів існують, так 

звані чат-школи та чат-кабінети. 
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Веб-заняття – лекції, семінари, лабораторні роботи, практикуми, 

тімбілдінги, та інші форми дистанційних навчальних занять за допомогою 

можливостей мережі Інтернет. 

Телеконференція – проводиться з використанням розсилок електронної 

пошти. Для навчальних телеконференцій характерно досягнення освітніх 

завдань. Даний вид дистанційного навчання дуже популярний в Європі 

Телеприсутність – один з експериментальних методів дистанційного навчання 

на базі формування атмосфери присутності. 

Отже, дистанційне навчання має як і плюси так і мінуси, воно добре 

знайшло себе у сучасному світі, що дало змогу використовувати знання та 

навички навіть у тяжких життєвих ситуаціях, на мою думку майбутнє за 

змішаним навчанням. Як нам показав час, не обов'язково сидіти в офісі чи 

університеті щоб оброблювати той  самий об'єм інформації. Ситуація складна, 

тому ми маємо шукати позитивне в нинішній ситуації, надіятися і шукати 

тільки краще! 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 

1. Веб сайт. URL: https://life.pravda.com.ua/society/2020/07/2/241517/ 

(дата звернення 30.09.2021). 

2. Веб сайт. URL: http://www.osvita.org.ua/distance/articles/15/ (дата 

звернення 30.09.2021). 

3. Вебсайт. URL:https://college.nuph.edu.ua/wp-content/uploads/2021/03/ 

%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D

0%BA%D0%BE.pdf (дата звернення 30.09.2021). 

4. Веб сайт. URL: https://cpto.pl.ua/administraciya-11-23-40-15-10-2020/ 

(дата звернення 30.09.2021). 

5. Веб сайт. URL: http://e-asveta.adu.by/index.php/distancionni-vseobuch/o-

dist-obuchenii (дата звернення 30.09.2021). 

https://life.pravda.com.ua/society/2020/07/2/241517/
http://www.osvita.org.ua/distance/articles/15/
https://college.nuph.edu.ua/wp-content/uploads/2021/03/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE.pdf
https://college.nuph.edu.ua/wp-content/uploads/2021/03/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE.pdf
https://college.nuph.edu.ua/wp-content/uploads/2021/03/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE.pdf


XII Міжнародна науково-практична конференція  

Сучасні підходи до високоефективного використання засобів транспорту  

СЕКЦІЯ № 3. Психолого-педагогічні, соціально-лінгвістичні дослідження у процесі 

підготовки компетентних фахівців  

447 

6. Веб сайт. URL: https://swsu.ru/sbornik-statey/distantsionnoe-obuchenie-

istoriya-problemy-i-resheniya.php (дата звернення 30.09.2021). 

7. Веб сайт. URL: https://www.sciencedebate2008.com/chto-takoye-

distantsionnoye-obucheniye/ (дата звернення 30.09.2021) . 

Науковий керівник: асистент кафедри навігації і управління судном 

ЧЕРВОНИЙ О. Д. 

 

EXTREME WORKING CONDITIONS FOR SEAFARERS AND METHODS 

OF RELIEVING PSYCHOLOGICAL STRESS 

Tkachenko D. P., the 2-year cadet 

Danube institute of the National University “Odessa Maritime Academy” 

According to classification, maritime work is one of the ten most dangerous 

occupations in the world. Although this fact may seem surprising to non-navigators 

(given that many people consider a sailor's job "glossy"), ask the sailor-he will begin 

to list the various difficulties associated with his job. If you study the potential 

dangers carefully, you will find that working at sea is not suitable for people who are 

timid, cannot bear to be separated from their families and families, or have difficulty 

working in harsh conditions. 

The phenomenon of psychological and emotional "burnout" is becoming more 

common, which is characterized by sleep disturbances, decreased activity, weak 

reaction, irritability, which ultimately leads to a decrease efficiency of professional 

activity. Stress plays an important role in activities of seafarers. As the most 

important determinant of human activity, pressure, certainly attracted the attention of 

psychologists. Psychological tradition of study this interesting phenomenon has 

developed in schools of psychoanalysis and sociology, which used a wide range of 

methods of identification, description and research. Based on this research, a lot of 

work has emerged that focus on the actual acquisition of anti-stress skills behavior, 
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which is an important factor in personal self-development. Starting point point for 

solving various tasks of self-development and self-regulation is able to understand 

what happened to you, what you are now, what your strengths are and weaknesses as 

well as understand your abilities. 

Marine professionals have mastered the basic aspects of professional activities 

and faced great difficulties in the daily confrontation of the negative phenomena that 

accompany their professional activities. The ability of a sailor control and regulate 

your health, emotional state to a large extent determines the effectiveness of the 

process of interaction with the crew and his family. By through special exercises, 

including breathing techniques and relaxation muscles, you can more effectively 

counteract such maladaptive factors, as emotional tension, stress and emotional 

burnout during a sea voyage. Sailor`s work is associated with intense communication 

with the crew throughout a sea voyage that requires the regulation of the emotions 

and will of the sailor. 

An ability to deal with negative happenings such as discomfort, conflict, 

fatigue, etc., is an important part of the professional activities of seafarers and their 

personal life. 

What happens to our energy reserves on the ship and the causes of nervous 

stressful situations, other crew members or difficulties at work? In this case it is 

impossible to just come back and run away. In other words, old the physiological 

mechanism does nothing, and the adrenaline of us is almost pours out. In most cases, 

it is impossible to help yourself active physical relaxation. At best, you can sit with 

colleagues over a cup of coffee and complain about working conditions and personal 

difficulty. It is also a way to relax. But overall it is catastrophic drawback. As an 

effective and harmless method you can recommend sleep or active exercise. One way 

to overcome inner tension is to learn relax. Whole body relaxation (especially mental 

relaxation) possible only when all the skeletal muscles are relaxed. Skills Relaxing 

will not only help to resolve the current stress. Without it it is impossible to talk about 

some tricks that will help to better understand himself. All relaxation techniques are 
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based on more or less conscious muscle relaxation. The fact is that the muscle tension 

increases due to general and mental stress of the person, and vice versa. 

If you can reduce muscle tension, then as it decreases and tension, ie he is 

relaxed the condition affects mental health. Anyone who wants to move on can enjoy 

a state of relaxation during further exercises that promotes deepening self-awareness 

and improving mental (and physical) condition. 

The best methods of relieving psychological stress. Tighten all the muscles. 

American psychotherapist Kevin Chapman uses progressive a method of 

muscle relaxation developed in 1920 to combat stress. The principle is simple: after 

any strong stress will be strong relaxation. That is, you need to tense the muscles for 

10 seconds and then focus for 20 seconds to feel the next relaxation. 

React correctly or do not react at all. A positive reaction to a negative event not 

only helps to avoid stress, but also helps to gain experience if you perceive it as a test 

and learn from your mistakes. 

First aid for stress. In response to acute stress (something derailed, someone 

got angry, the chief cursed or the housemates gave a reason to be nervous), the 

organism mobilizes internal reserves. Then acute stress gradually covers the person. 

There is a list tips and tricks that everyone needs to know and use right away same 

after the action of stressors. 

Anti-stress breathing. Slowly take a deep breath through your nose, on the 

verge Inhale for a moment, hold your breath, then exhale through your nose as slowly 

as possible. This is a soothing breath. Try to imagine that and with each deep breath 

and long exhalation you are freed from stress. Acquire that anti-stress breathing is the 

main thing component of psychosomatic balance. 

Of course you don`t want others to know about your stress. In this case, you 

can change the expression face, relaxing muscles. Double check the room you are in. 

Focusing on each individual subject, you can distract yourself from internal pressure 

and focus on their rational perception of the environment. Use every opportunity to 

moisten the forehead, temples and arteries of the hands cold water. 
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The work of a sailor has long been considered a brave profession because of 

the psychological pressure that is placed on people in conditions of relative isolation 

on the ship, but in spite of everything there have always been and will be brave 

people ready to face all the difficulties of the sea. 

REFERENCES: 

1. http://dnz430.edu.kh.ua 

2. https://knowledge.allbest.ru 

3. http://megasite.in.ua 

4. https://www.docsity.com 

Scientific advisor: candidate of pedagogical sciences CHYZH S. G. 

 

UDC: 378.147 

THE FORMATION OF LINGUISTIC COMPETENCE VIA DIGITAL 

TECHNOLOGIES 

Tufekchi D., 2nd year cadet 

Danube Institute of National University “Odessa Maritime Academy” 

The safety navigation and operation of modern merchant vessels are tightly 

connected with the communication of the crew members aboard the vessel, other 

ships, shore stations and others. The communicative competence as a complex notion 

should be developed from the very beginning of the study of future marine officers.  

The communicative competence can be defined as the ability of the second 

language learners to understand and express own ideas and thoughts in real life 

situations as well and efficient as to transfer their message to all participants. This 

notion can include different points among which knowledge of culture norms, 

restrictions in the communications, communication etiquette, good breeding and etc.  

The communicative competence includes the following components: 

http://dnz430.edu.kh.ua/
https://knowledge.allbest.ru/
http://megasite.in.ua/
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linguistic competence refers to the initial system of the language, that is 

grammatical structures as the basis, vocabulary of the language and syntax. These 

skills allow developing coherence and properly utilizing the forms of words and lexis. 

sociolinguistic competence. It is defined as the ability to communicate 

efficiently using the proper words, expressions, structures, and relationship in the 

communication depending on the situation. According to some practitioners, this 

competence is “the ideal language system that enables speakers to produce and 

understand an infinite number of sentences in their language, and to distinguish 

grammatical sentences from ungrammatical one” [4, p.65]. 

discourse competence is known as the knowledge of interpreting the larger 

context and construction of longer stretches of language so that the parts make up a 

coherent whole. A particular individual may exhibit gaps in their degrees of receptive 

and productive discourse competences. Both “the receptive” and the “productive” 

discourse competences should be practiced depending on the type of communicative 

activity and social frame required in each situation. 

strategic competence is required in case of any failure or misinterpreting during 

the conversation, when it occurs the speaker should be able to restore and proceed 

communication, communicative strategies should be applied around gaps to continue 

communications using knowledge of language and contextual background in various 

environments [3]. 

The article deals with the linguistic competence as an integral part of the 

communicative competence. Linguistic performance and communicative competence 

are concepts related to linguistic knowledge but are applied to language as it is 

actually used in every day and professional situations rather than as a theoretical 

discourse. Linguistic performance is the practical ability of speaker to apply language 

with the grammatical slips that appear in unprepared real-life situations in spite of the 

number and belonging to native language speakers. This competence allows speakers 

to send, receive, understand and respond to the message even in case of any dialects 

or differences in the language levels. The linguistic competence refers rather to the 
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ability than to the rules that govern the genres of speech allowed within the cultural 

context [4].  

The question of linguists concerning the acquisition and use of foreign 

language has been researched and sparked by Chomsky’s theories. Some linguistic 

theorists see linguistic competence as a learned behavior rather than an innate 

function of the human brain. Other researchers ignore Chomsky’s separate definitions 

of competence and performance and study language as a practical function of human 

behavior. The debates are being held among the defining whether the language 

acquisition is the responsibility of control of human brain then it is inherited quality 

or the human behaviour then it is acquired quality [1].  

Nowadays our life cannot be even imagined without the Internet and devices 

with us. Technology such as personal computer, smart phone and laptop is integral 

and essential items in modern life. Technological achievement admittedly benefit for 

increasing and improving educational results in two main ways: solving physical 

problems and shifting attention from preserving knowledge and maintaining student 

concentration.  

Maritime English is a subtype of English for Specific Purposes being an 

integral part of the curriculum of maritime higher educational institutions. The 

sufficient level of English is the demand of STCW Code. All means should be used 

for achieving these goals. Digital teaching programmes are interactive systems, 

working simultaneously with animated computer graphics, sound, video frames, texts 

and images. The user- the cadet is directly influenced through various information 

programs, courses and tools, where he or she plays an active role, obtains additional 

knowledge independently.  

Electronic testing is one of the milestones of the cadets. Their level of English 

for obtaining the positions on board the vessels is examined and approved by 

authorized test programs at least the initial one. Test can be defined as an automated 

device for monitoring and checking knowledge tool that provides an oral and writing 

visual control of the results. The basic resource should be the resource of the 
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European Commission on Foreign Ownership languages (CEFR), which allows you 

to determine the level of language proficiency according to the scale used in the 

framework of the Bologna Convention. It provides recommendations and instructions 

for a language learning to achieve a certain level, according to the test results. It is 

possible to get original Certificates after some test graduation. 

There are a lot of self-education apps for cadets among which are the 

following: 

“Learn English Grammar” by Visual App allows to learn English grammar in 

your phone whenever and anywhere. Creators about app: “Learn Basic English 

Grammar; fun and comprehensive self-study app”. This one have more than 120 

grammar topics, clear and simple explanations, variety of exercise types, you can 

track your process, also there are more than 2000 test questions, full diagnostic test 

“English Grammar” by AMA English is one of the most popular apps 

according to the Play Market. This app can help cadets to learn English on different 

levels such as: A, B1, B2, C1, C2. In addition this one includes American voice, 

British voice, topics like as International, Family, Personal Information. Most useful 

is Favorite Lessons in this app because it let to choose lessons the cadets like. 

“English Grammar Test” by SevenLynx is used personally for several months. 

This app can give a lot of opportunities how to learn English language. The app has a 

lot of advantages such as:1200 tasks, 180 tests, 26 grammar topics, simple 

explanations, progress charts, chat room 

“Dictionary.com English Word Meanings & Definitions” by Dictionary.com, 

LLC can help learn English lexis and it is one of easiest variants of learning this one. 

Creators state that this app includes over 2 million definitions and synonyms, word of 

the day, vocabulary pronunciation, quiz yourself, play word games  

“Longman Dictionary English” by English Study suggest us to learn English 

words in “Longman vocabulary”. This app gives the meanings of each word in the 

world. This also includes voice pronunciation of every word. This app can rightly be 

considered the best one, which can help learn English lexis as soon as possible. 
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“English Lexicon Assistant” by the Skir is your assistant which can help learn, 

know and use English lexicon. Share with friends and be magic in English together. 

In this app you can know what your level is on knowing English lexis right now. 

In addition to all this it should be stated that self education is 99% of success in 

our life. The cadets should remember this and try to do all their best best. 

REFERENCES: 

1. Celce-Murcia Marianne. Rethinking the Role of Communicative 

Competence in Language Teaching, Intercultural Language Use and Language 

Learning, 2007. No.2. P. 41–57.  

2. Promoting Sociolinguistic Competence in English Learners. URL: 

https://study.com/academy/lesson/promoting-sociolinguistic-competence-in-english-

learners.html (Date of access 14.11.21). 

3. What Is Linguistic Competence? David Bishop. URL: 

https://www.infobloom.com/what-is-linguistic-competence.htm (Date of access 

14.11.21). 

Scientific advisor: PhD in Pedagogy, Associate Professor, Department of Humanities 

TYMOFYEYEVA O. 

 

УДК 004.9 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НА ОЗБРОЄННІ СУЧАСНОГО 

МЕНЕДЖЕРА 

Шишман І. М., курсантка 1 курсу 

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія» 

 

Менеджер – це спеціаліст у галузі управління та організації роботи. Він 

керує персоналом, відповідає за той чи інший напрямок роботи фірми і 
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постійно спілкується з людьми. Будучи керівником, він несе відповідальність за 

результати та зобов'язаний виявляти ініціативу. 

На сьогоднішній день є багато нових додатків, які можуть облегшити 

життя менеджеру та позбавити його від зайвих турбот, але не всі можуть 

користуватися цією можливістю.  

Більшість керівників – відмінні фахівці у своїй сфері, але не мають 

навичок ефективної координації дій командної роботи. 

Існує всім відома платформа Google. На цій платформі є зручні та корисні 

додатки, такі як: Keep, Jamboard, Календар, Google таблиці, Документ, 

Презентації та інші.  

Почнемо з додатку Google Keep. За допомогою цього інструменту 

керівник може спланувати задачі на день, тиждень або місяць та залишити 

доступ для своїх підлеглих. Це набагато зручніше, ніж залишати папірець на 

робочому столі. Також до списку завдань можна прикріплювати малюнки, 

файли та ін. (рис. 1, а)  

 
 

а) Google Keep б) Jamboard 

  

в) Google календар г) Google таблиці 

Рисунок 1 – Додатки Google 
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Якщо якесь завдання виконано – можна помітити його як «виконано» або 

видалити. Можливо, Ви працюєте командою над якимось проектом, то можна 

відкрити доступ для команди та поставити нагадування. Список також можна 

прикріпити. 

Перейдемо до наступного додатку – Jamboard. Віртуальна дошка дає 

можливість продемонструвати якусь ідею під час проведення онлайн 

конференції з командою в Google Meet та надає доступ до неї. Посилання треба 

надіслати на пошту кожному учаснику. Ще можна переглянути, хто перейшов 

за посиланням. На ній можна міняти фон на будь-який, щоб вигляд мав більш 

привабливий, писати маркером та вибирати йому розмір (рис. 1, б). Дошок 

може бути багато та кожну з них можна зберегти. Це дуже зручний інструмент 

«мозкового штурму» при пошуку ідей та шляхів розв’язку поставленої задачі.  

Календар Google дозволяє користувачам створювати та редагувати події. 

Нагадування можна ввімкнути для подій з доступними параметрами типу та 

часу. Також можна додавати місця проведення подій, а також запрошувати 

інших користувачів на події. Користувачі можуть увімкнути або вимкнути 

видимість спеціальних календарів, зокрема днів народження, де програма 

отримує дати народження з контактів Google і щорічно відображає листівки з 

днями народження, а також свята, календар для певної країни, який відображає 

дати особливих подій (рис. 1, в).  

З часом Google додала функції, які використовують машинне навчання, 

зокрема «Події з Gmail», де інформація про події з повідомлень користувача 

Gmail автоматично додається до Календаря Google.  

 «Нагадування», де користувачі додають завдання, які можуть 

автоматично оновлюватися новою інформацією; «Розумні пропозиції», де 

програма рекомендує назви, контакти та місця під час створення подій; та 

"Цілі", де користувачі вводять інформацію про певну особисту ціль, а програма 

автоматично планує діяльність у оптимальний час (рис. 1, г). 
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Google таблиці – програма, створена Google, яка використовує електронні 

таблиці для організації чисел і даних за допомогою формул і функцій. Аналіз за 

допомогою електронних таблиць поширений у всьому світі і використовується 

підприємствами будь-якого розміру для виконання фінансового аналізу. У 

Google таблиці існує безліч достоїнств, але самим ваговим є, звичайно ж, її 

універсальність. Варіанти застосування таблиць практично безмежні, тому, чим 

більше ваш багаж відомий за цією програмою, тим більше число змінених, які 

ви можете знайти. Робота с числом даних . Наприклад, складення самих різних 

бюджетів, починаючи з домашнього, як самого простого, і, закінчуючи 

бюджетом крупної організації. Робота з текстом. Різний набір інструментів для 

роботи з текстовими даними дає можливість представити навіть самі складні 

текстові звіти. Створення графіків і діаграм. Велика кількість інструментів 

дозволяє створювати різні варіанти діаграм, що дає можливість представити 

ваші дані найбільш яскраво і виразно. Створення схем та малюнків. Крім 

графіків і діаграм, Google таблиці дозволяють вставляти на робочий лист безліч 

різних фігур і малюнків SmartArt. Ці інструменти значно збільшують 

можливості візуалізації даних у програмі. Організація списків і баз даних. У 

Google таблиці спочатку була закладена структура строки та стовпців, тому 

організовувати роботу зі списками або створити базу даних є елементарною 

задачею Excel. 

Імпорт і експорт даних. Google таблиці дозволяє обмінюватися даними з 

різними джерелами, що робить роботу з програмою ще більш універсальною. 

Автоматизація однотипних задач. Використання додатків та скриптів у Google 

таблиці дозволяє автоматизувати виконання однотипних складних задач і вести 

участь людини до єдиного клику миші для запуску дій. 

Отже, 21 століття – століття інформаційних технологій. Завдяки цим 

додаткам, менеджер має більше часу на інші справи. Також, це дуже зручно, 

тому що ними можна користуватись у будь-який час та у будь-якому місці. 

Скорочую можливість забути про якісь справи, адже додаток Google Каленар. 
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Вам нагадає про це, а Google таблиці скорочують час на заповнення будь-якого 

звіту чи документу. А саме головне – ці додатки завжди з вами, у вашому 

смартфоні, планшеті, комп’ютері. Все це робить сучасного менеджера більш 

мобільним та інформованим. 
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УДК 811.161 

РОЗХИТУВАННЯ НОРМ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ПІД ВПЛИВОМ 

РОСІЙСЬКОЇ МОВИ 

Шпаченко Р. І., курсант 1 курсу 

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія» 

На українську мову протягом багатьох століть була поставлена в такі 

умови, що можна тільки дивуватися, як вона вижила і збереглася взагалі. 

Накладена ще у другій половині XVII ст. заборона великим тягарем лежала на 

ній майже до кінця XX ст. 

Зрозуміло, що тривале приниження української мови і водночас 

насаджування іншої, тобто російської, не могло не позначитися на усному  та 

писемному мовленні її носіїв. Українська мова навіть там, де вона активно 

функціонувала, зазнала такого негативного впливу російської, що 

перетворилася на суржик, «язичіє», на мішанину українських та російських 

слів, кальок. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Google_Calendar
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Excel
http://my-excel.ru/vba/jeksel-chto-jeto-za-programma.html
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Особливо тривожить те, що частина носіїв української мови часто вживає 

російські слова з підкресленою бравадою, хизуючись при цьому своїми 

«глибокими» знаннями російської мови. Інша категорія україномовців - це 

люди, що не володіють українською літературною мовою і вживають російські 

слова, вважаючи при цьому, що це її літературні форми. Є ще й така категорія 

українців, що добре володіє літературною мовою, але часто лінується, не хоче 

напружити пам'ять і віднайти правильний український відповідник до 

російського слова [1].  

Скільки існують мов – стільки вони взаємодіють одна з одною. Кожна 

мова щось переймає у своїх сусідок, а ті, своєю чергою, щось позичають у неї. 

Найчастіше запозичуються слова та фразеологізми, рідше – префікси й суфікси, 

набагато рідше – синтаксичні звороти, найрідше – звуки. Мовні контакти, надто 

в сучасному глобалізованому світі, природні й неминучі. Їх не можна оцінювати 

однозначно, адже вони мають як позитивні, так і негативні сторони [2]. 

Часто фіксуємо також і відсутність кличного відмінка. 

"Розцвітай, мій рідний край" (3 журн.). У кличному відмінку однини іменник ІІ 

відміни м'якої групи край має закінчення -ю: краю. 

"Прощай, прощай, зима. Скінчились холода" (3 журн.). У кличному відмінку 

однини іменник 1 відміни твердої групи зима має закінчення -о: зимо. 

Принагідно зауважимо, що іменники ІІ відміни твердої групи у формі 

називного і знахідного відмінків множини мають закінчення -и. Отже, 

скінчились холоди. 

Часто у виданнях для дітей можна замітити поширене творення 

зменшувальної або пестливої  форми іменника чи прикметника на зразок 

російських.  

"Ось Маринка й Юрочка кришать ціпкам хліб." (Н. Забіла). Дітей з ім'ям 

Юрій по-українськи треба називати Юрко, Юрасик, Юрась.  Принагідно 

зазначимо, що у цьому реченні порушено закон милозвучності: й стоїть перед 

йотованим (йу). Тому правильним є такий вираз: "Ось Маринка і Юрасик". 
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"Романець чи Серьожа?" (3 газ.). Значний російськомовний вплив 

спостерігаємо у використанні власних імен людей, особливо здрібнілих форм у 

називному відмінку. "Серьожа" по-українськи – Сергійко. Не варто оминати й 

цуратися здрібнілих, пестливих форм у використанні власних імен людей, які 

по-українськи звучать дуже милозвучно.  

Також поширеним у літературі й пресі є порушення формо- і 

словотворення інших частин мови. 

"Всю посуду перебила, накухарничала." (Л. Ярешко). У цьому випадку 

значення слова "накухарничала" зрозуміле, проте спосіб його творення – 

російський. Правильною є форма накухарювала. "Кухарювати, -юю, -юєш, 

недок., розм. – Готувати їжу; бути кухарем або кухаркою." 

Невдалим у реченні є також словосполучення "всю посуду", оскільки 

слово "посуда" – русизм. В українській мові маємо відповідник посуд.  

У творах, адресованих дітям, часто використовуються не властиві 

українській мові форми типу "самий добрий", "самий правильний" тощо. 

"Він хвалиться, що дуже сильний, розумний і самий ліпший.. " (З журн.). 

Замість неправильної виділеної конструкції треба використовувати синтетичну 

форму ліпший чи кращий . Слово "самий" тут зайве. Для вираження ступеня 

найвищої ознаки в українській мові існують префіксовані синтетичні 

прикметники. В аналізованому контексті доречно використати слово 

найкращий. 

Неточності на фонетичному рівні текстуально закріплені в багатьох 

прикладах. 

 "Дайте, дядьку, пирожок"  (Л. Ярешко). "Пиріжок , -жка, ч.р. зменш.- 

пестл. до пиріг. Печений виріб із тіста з начинкою". Отже, на місці о у слові, що 

його використав автор, має бути буква і - пиріжок 

Русизм – в українській мові невмотивоване запозичення з російської 

мови, що виникло внаслідок русифікації та повсякденних масових мовних 

контактів українського населення з носіями російської мови. 
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Разом із тим, не всі елементи, що здаються русизмами, є такими, адже 

поза літературною українською мовою залишилися й давньоукраїнські слова, 

які були відкинуті тими, хто упорядковував літературну мову наприкінці 19 ст. 

Сюди відносяться такі слова, як наприклад, строїти (= будувати), город (= 

місто). Ці слова подаються як українські ще на початку 20 ст. упорядником 

"Словаря української мови" Б. Грінченком, але до складу сучасної літературної 

мови не входять [1]. 

Звичайно процес взаємопроникнення слів із однієї мови в іншу - 

закономірний процес. В українській мові є немало «законних», унормованих 

русизмів, полонізмів, германізмів, тюркізмів, запозичень з інших європейських 

мов. Вважається, що близько 10 % слів нашої мови є іншомовними 

запозиченнями. Однак, коли слова з чужої мови вживаються бездумно, 

безсистемно, коли перекручується їх зміст і спотворюється звукове 

оформлення, це засмічує мову.  
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УДК 378.147: [81’271:656.61] 

ЩОДО РОЛI САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВIТИ 

ПРИ НАВЧАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ДI НУ «ОМА» 

Яковлев Г. Г., курсант 1 курсу 

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія» 

В даний час перехід на нові державні стандарти освіти вимагає посилення 

ролi самостійної роботи здобувачів вищої освiти як важливого компонента 

підготовки фахівців морської галузi. У структурі нових навчальних планів та 

програм збільшується обсяг та кількість годин, що виділяються на самостійну 

роботу здобувачів вищої освiти. У зв'язку з цим виникає необхідність 

перебудови всього навчального процесу та пошуку нових форм і методів 

організації самостійної роботи здобувачів вищої освiти. 

Самостійна робота у вузах морського профiлю завжди знаходилася в 

центрі уваги методистів, лінгвістів та педагогів, оскільки незаперечним є той 

факт, що тільки цей вид роботи виробляє вміння та навички постійно та 

самостійно здобувати знання та забезпечує можливості самовдосконалення 

професійного зростання та інтелектуального розвитку. Самостійна робота 

розвиває мислення, креативність, уміння знаходити розв'язання проблем, а 

також уміння застосовувати свої знання у новій обстановці. 

У ході виконання самостійної роботи кожен, хто навчається безпосередньо 

стикається з новим матеріалом, з необхідністю вибору потрібної інформації для 

вирішення певних завдань, з пошуком відповідей на запитання. Тут проявляються 

його індивідуальність та особисті інтереси, активність, ініціатива та творчий 

підхід. Місце, час проведення самостійної роботи, форми контролю самостійної 

роботи можуть змінюватись. Це може бути самостійна робота на аудиторних 

заняттях, самостійна робота під контролем викладача у формі тестів, 

консультацій, заліків, іспитів, а також поза аудиторна самостійна робота. Всі типи 

самостійної роботи взаємопов'язані та найбільший ефект дає комплексне 
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використання всіх видів самостійної роботи. Для успішної реалізації необхідна 

мотивація і розуміння здобувачами необхідності самостійної роботи; контроль за 

виконанням самостійної роботи в будь-якій формі (тести, аудіювання, читання, 

виконання письмових завдань, реферування, презентації, дискусії, круглі столи та 

проекти тощо), а також забезпечення та використання спеціальних навчальних 

посібників, сучасних мультимедійних засобів, і т.д. 

При організації самостійної роботи здобувачiв морських вузів необхідно 

враховувати їхній реальний рівень знань та умінь. Це може бути низький рівень 

знання граматики, недостатній лексичний запас, відсутність навичок 

самостійної роботи, тому викладачеві в таких групах необхідно полегшити 

оволодіння матеріалом, зняти певні труднощі. Під час проведення самостійної 

роботи, викладач повинен ставити конкретні завдання, допомагати здобувачам 

швидко орієнтуватися в навчальному матеріалі, організувати роботу здобувачiв 

таким чином, щоб з найменшими витратами навчального часу досягти 

поставленої мети. Викладач має створити на занятті атмосферу творчості, у 

якій кожен здобувач може повністю розкритися, реалізувати свої здібності, 

творчий потенціал. Важливо створити такі умови та давати такі завдання, в 

яких здобувач сам повинен добувати ці знання, творчо вирішувати завдання, 

формулювати свою власну думку щодо певних питань. Таким чином, завдання 

викладача визначити обсяг та зміст самостійної роботи здобувачiв , забезпечити 

раціональну її організацію та навчити їх самостійно отримувати та обробляти 

інформацію, творчо вирішувати завдання, формулювати власну думку з певних 

питань та самостійно виконувати завдання. 

Активна самостійна робота здобувачiв можлива лише за наявності 

серйозної, стійкої мотивації. На старших курсах найсильнішим зовнішнім 

мотивуючим фактором є усвідомлення того, що вивчення мови – це підготовка до 

подальшої ефективної професійної діяльності, запорука успішного кар'єрного 

зростання фахівця. Цей мотивуючий фактор стимулює інтерес та прагнення до 

удосконалення знань іноземної мови. Серед внутрішніх мотивуючих факторів, які 

необхідно враховувати при розробці завдань, є свідомість здобувачами корисності 
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виконуваної роботи. Стимулом є те, що знайомство із зарубіжною інформацією за 

спеціальністю дозволяє глибше вивчити нові технології, проблеми та досвід у 

галузі майбутньої професії в інших країнах, що розширює кругозір та знання 

здобувачiв, сприяє прагненню покращити знання іноземної мови. Завдання на 

дослідження якоїсь проблеми, участь у конкурсах, дебатах викликають прагнення 

до змагальності, що також мотивує процес самовдосконалення курсантів та 

збільшує результативність навчання. 

Для підготовки презентацій здобувачi самостійно вивчають джерела 

інформації, що дозволяє кожній роботі ставати продуктом індивідуальної 

творчості. У процесі підготовки створюються умови для  розвитку мотивації до 

вивчення іноземних мов, розширюються фонові знання здобувачiв, їх кругозір і 

інформативність, і навіть розвиваються інтелектуальні функції: аналіз, синтез, 

абстрагування, порівняння, узагальнення, формується логіка мислення. 

Таким чином, самостійна робота здобувачiв виступає однією з необхідних 

умов успішного вивчення іноземної мови, саме вона передбачає велику 

індивідуалізацію завдань, більшу свободу дослідницького пошуку, орієнтацію 

на формування професійних компетенцій, збільшення творчої активності та 

ініціативності здобувачiв, що відбувається за рахунок застосування практико-

орієнтованих навчальних матеріалів та інтеграції міжпредметних зв'язків. 
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ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВО-

ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТРАНСПОРТНО - ЕКСПЕДИТОРСЬКИХ 

КОМПАНІЙ 

Жихарєва В. В., доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 

«Економіки і фінансів», Петрова А. В., аспірант  

Одеський національний морський університет  

Концепція комплексної системи забезпечення фінансово-економічної 

безпеки (ФЕБ) діяльності транспортно-експедиторських компаній (ТЕК) як, і 

будь якого іншого підприємства, повинна включати мету, завдання, принципи 

діяльності, об'єкт і суб'єкт, стратегію і тактику. Мета повинна забезпечувати 

мінімізацію,  як внутрішніх, так і зовнішніх загроз компанії, а саме її 

фінансовим, матеріальним, інформаційним та кадровим ресурсам. Для 

досягнення визначеної мети необхідне об’єднання усіх напрямків, пов’язаних з  

забезпеченням фінансово-економічної безпеки, а саме: ефективне 

прогнозування і попередження впливу можливих загроз, виявлення, аналіз та 

ефективне реагування на існуючі загрози на підставі вдосконалення системи 

забезпечення фінансово-економічної безпеки транспортно-експедиторської 

компанії [2]. 

Загальним об’єктом  системи  ФЕБ для ТЕК може бути фінансово-

економічний  стан компаній як в  поточному, так  і  в перспективному  періоді.  

Щодо конкретних об'єктів захисту, то у якості таких об’єктів можуть виступати  

фінансові, матеріальні, інформаційні та кадрові ресурси.  

Суб’єкт даної системи носить більш складний характер, оскільки  його 

діяльність  характеризується не лише особливостями і характеристиками 

об'єкту,  а  й  специфічними  умовами  зовнішнього  середовища. Тому можна 

виділити  дві  групи суб’єктів, що забезпечують фінансово-економічну безпеку 
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ТЕК: зовнішні суб’єкти (органи законодавчої, виконавчої, митної  влади, 

портова адміністрація, що покликані  забезпечувати  безпеку  всіх  без  винятку  

законослухняних учасників транспортних відносин, клієнти, перевізники, 

страхові компанії та ін.) та внутрішні суб’єкти (особи, які безпосередньо 

здійснюють діяльність із захисту ФЕБ компанії, керівництво та співробітники 

компанії) [2]. 

Концепція управління ФЕБ ТЕК – це система теоретико-методологічних  

поглядів, яка відображає розуміння, трактовку та особливості використання 

фінансово-економічної безпеки компанії, визначає цілі, завдання, методи, 

принципи, концептуальні моделі та положення, формує систему 

управління нею [2]. 

Основними завданнями управління ФЕБ ТЕК відповідно до [4] повинно 

бути наступне: 

- визначення пріоритетних фінансово-економічних інтересів, які 

потребують захисту у процесі фінансово-господарської діяльності; 

- ідентифікація і прогнозування зовнішніх та внутрішніх загроз 

фінансово-економічним інтересам; 

- виявлення та попередження кризових явищ; 

- забезпечення ефективної нейтралізації загроз фінансово-економічним 

інтересам, розробка необхідних заходів та оцінка їх ефективності. 

Процес забезпечення ФЕБ ТЕК повинен складається з наступних етапів [4].  

1. Визначення загроз ФЕБ ТЕК, що знаходяться як у зовнішньому, так 

і внутрішньому середовище, їх різновидів, та причин виникнення. 

2. Визначення поточного рівня ФЕБ ТЕК на підставі аналізу 

інформації та оцінка можливих збитків. 

3. Аналіз ринку транспортно-експедиторських послуг та оцінка рівня 

конкурентоспроможності компанії, аналіз її потенціалу. 
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На підставі аналізу праць [1, 2, 3, 4] можна виділити, що основними 

факторами фінансово-економічної безпеки транспортно-експедиторських 

компаній є наступні:  

1) рівень забезпеченості фінансово-економічними ресурсами; 

2) стійкість і стабільність  фінансового  стану; 

3)  збалансованість  фінансових потоків;  

4) характер фінансово-економічної діяльності ТЕК та ступінь її 

ефективності; 

5) ефективність використання обраної організаційної структури та 

кадрового потенціалу компанії: 

6) рівень конкурентоспроможності ТЕК.  

Слід зауважити, що експедиторські компанії можна віднести до доволі 

ризикових секторів економіки, на який впливають циклічні коливання 

фрахтового ринку, швидкий темп змін наявних вантажопотоків, та високий 

рівень конкуренції.  Все це призводить до необхідності впровадження 

найсучасніших  технологій ведення бізнесу. До основних загроз фінансово-

економічної безпеки експедиторських компаній можна виділити наступні [на 

підставі 2,3,4]: 

- недосконалість законодавства;  

- економічна нестабільність країни; 

-  відсутність підтримки з боку держави;  

- відсутність в експедиторських компаній діючих  методик  оцінки та 

контроля за управлінням  ризиками; 

- відсутність обґрунтованих заходів із забезпечення довгострокової 

ефективної та безпечною фінансово-економічної стратегії.  

Загроза ФЕБ ТЕК – це стан того чи іншого фактору  його  зовнішнього  

або  внутрішнього середовища (або їх сукупності), що прямо, або 

трансформуючись,  можуть  негативно  вплинути на фінансовий стан та (або) 
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фінансові інтереси компанії, призвести до зниження фінансової стійкості, або 

перешкодити фінансовому розвитку [4]. 

Фінансово-економічна  безпека ТЕК – найважливіша якісна  характеристика 

компанії як системи, яка визначає її здатність підтримувати нормальні  умови 

функціонування; стійке забезпечення ресурсами та розвиток, а також 

послідовну реалізацію стратегічного розвитку, орієнтована на мінливість 

економічного середовища, та повинна швидко реагувати на внутрішні та 

зовнішні подразники [4]. 

Головною метою ФЕБ ТЕК виступає гарантування фінансової стійкості, 

максимально ефективного функціонування ТЕК у поточному періоді та 

високий потенціал розвитку у майбутньому, головною умовою якого є 

здатність протистояти існуючим негативним зовнішнім та внутрішнім 

факторам, виникаючим небезпекам та загрозам, які здатні завдати збитків 

компанії [3]. 
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ОПТИМІЗАЦІЇ СВІТОВИХ ТРАНСПОРТНИХ 

ПОТОКІВ, ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ 

Баришнікова В. В.,1 кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 

економіки і фінансів, Ковальжи Н. Г.,2 старший викладач кафедри 

загальнонаукових дисциплін 

1Одеський національний морський університет 

2Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія» 

Незважаючи на нестабільність та циклічність розвитку сучасного 

глобального ринку, навіть криза може стати дієвим поштовхом для  розвитку 

окремих ринків або галузей. Так, наприклад, останні кризи призводять до того,  

що досить швидкими темпами розвивається світова  торгівля, у тому числі й 

морська. Враховуючи, що сучасне виробництво перемістилося з розвинених 

країн до країн, що розвиваються, з більш дешевими ресурсами і робочою 

силою, такий перерозподіл ринків виробництва зумовив розвиток світової 

торгівлі, і зокрема морської. Темпи зростання світової морської торгівлі за 

даними [1] після кризового падіння у 2009 році, досить  швидкими темпами 

зросли у 2010-2011 роках. Черговий спад припадає на кризу 2019-2020 років, 

що відповідає параметрам економічних криз, які в останні роки, стали не лише 

частішими, а й значно розширили масштаби, охоплюючи майже всі країни світу. 

В умовах циклічного розвитку сучасної економіки та морської торгівлі, 

зниження загальнологістичних витрат при доставці товарів є одним із 

пріоритетних завдань. Логістичні оператори, в сучасних умовах, надаючи 

новий, але вже досить популярний та затребуваний вид послуг у вигляді 

доставки від «двері до дверей», прагнуть мінімізувати витрати не лише в 

загальному логістичному ланцюжку, а й оптимізують кожну ланку цього 

ланцюга, досягаючи при цьому синергетичного ефекту.  
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Сучасна оптимізація логістики доставки пов'язана з вибором найбільш 

оптимального маршруту, не лише за критерієм мінімуму витрат, але і за 

критерієм мінімізації часу доставки. Така оптимізація за двома, або більшою 

кількістю критеріїв, іноді навіть протилежними, призводить до пошуку 

альтернатив, пов'язаних не лише з маршрутами доставок, але і ключовими 

витратами в процесі доставки. Так, наприклад, судновласники прагнуть 

максимально мінімізувати витрати судна, знижуючи експлуатаційні витрати, 

використовуючи нові сучасні економічні види двигунів та альтернативні 

джерела енергії, впроваджують сучасні системи автоматизації на суднах та  

зменшують кількість членів екіпажу. Логістичні оператори, обирають найбільш 

дешевий вид транспорту з мінімальними сукупними витратами, та з 

найкоротшим маршрутом. Однак, не завжди, найкоротші маршрути 

виявляються найдешевшими. Так наприклад, Україна, маючи найвигідніше 

географічне розташування на перетині основних товаропотоків з Азії до 

Європи, та з Півдня на Північ, залишається осторонь сучасних транспортно-

торговельних магістралей, не лише у зв’язку з нестабільністю політичної та 

економічної ситуації в країні, але й тому, що в країні досить високі ставки 

портових зборів, та  тривалий час проходження портових формальностей [2].  

Незважаючи на розробку і впровадження різними міжнародними 

організаціями загальних норм і правил, що регулюють міжнародну морську 

торгівлю у вигляді Інкотермса і проформ коносаментів і чартерів, портові збори 

до теперішнього часу залишаються правотворчою ініціативою кожної окремої 

країни, у зв'язку з чим їх досить складно порівнювати між собою не лише в 

якісному аспекті, але і часом кількісно. У зв'язку з цим практично відсутні 

теоретичні роботи з аналізу портових зборів у країнах світу, та їх порівняльній 

аналіз у різних логістичних маршрутах. 

На наш погляд, в умовах глобального ринку, процес оптимізації доставки, 

вже найближчим часом зіткнеться з необхідністю всебічного вивчення та 

врегульованої портових зборів, як важливого елемента зниження витрат у 
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загальнологістичному ланцюжку доставки товарів. Найімовірніше, вже в 

найближчому майбутньому великі логістичні оператори почнуть лобіювати 

свої інтереси в галузі портових зборів у різних країнах з метою приведення їх 

під впливом міжнародних організацій до єдиних норм та правил. Поступово 

портові збори в різних країнах світу будуть схильні до значного скорочення як 

у кількісному плані, так і в зниженні їх загальної питомої ваги у вартості 

транспортування. Особливо це стосується таких країн, як Україна, з досить 

високим рівнем зносу портової інфраструктури, високою вартістю 

суднозаходів, низьким рівнем інвестицій у портову інфраструктуру та 

недостатнім рівнем якості послуг, що надаються. 

Для нівелювання можливих негативних тенденцій, необхідно вже зараз 

переглядати кількісну та якісну структуру портових зборів, знижувати їх ставки 

і збільшувати інвестиції в оновлення портової інфраструктури. Країни, які 

найближчим часом не стануть на шлях зниження портових зборів, у 

найближчому майбутньому можуть опинитися осторонь глобальних 

транспортних потоків, які будуть перерозподілені в більш дешеві та «зручні» 

порти, незважаючи навіть на вдале географічне положення. Поява «сухих 

портів» та виносних терміналів в океанах – яскравий приклад сучасної 

оптимізації транспортних потоків на глобальному рівні. 
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УДК 621.385.12 

СВІТОВІ ГРОШІ І ДОЛАР США 

Гилка У. Л., кандидат економічних наук, доцент кафедри загальнонаукових 

дисциплін 

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія» 

Нещодавно пройшла інформація [1] про емісію Світовим банком 

спеціальних прав запозичення. Для більшості людей ця подія виявилася 

непоміченою. Тим часом, за нею можуть слідувати явища у світовій фінансовій 

системі, порівняні за своєю важливістю з народженням Бреттон-Вудської 

валютної системи або катастрофою долара США. 

Однак перш ніж дослідити згадану емісію і світові гроші, слід надати 

пояснення про самі світові гроші. Насамперед, необхідно сприйняти як даність, 

що світові гроші це не гроші. 

Гроші – це проміжна ланка в ланцюзі товарного обміну: товар – гроші 

товар (Т–Г–Т). Їх невід'ємні якості: абсолютна ліквідність та постійна 

купівельна спроможність. Їхній статус – державна гарантія ліквідності. Одна з 

найважливіших функцій – захист вітчизняного виробника [2]. 

Під абсолютною ліквідністю будемо вважати відсутність у будь-якого 

продавця права не приймати грошові кошти в цій країні в обмін на товар. Мова 

може йти про кількість грошових одиниць. Таке право покупця гарантується 

державою, що свідчить про статус грошей. При зміні вартості товарів, що 

відповідає зміні купівельної спроможності грошей, вони перестають бути 

грошима, до стабілізації їхньої купівельної спроможності на новому рівні. 

І, нарешті, надзвичайно важливою функцією грошей є захист 

вітчизняного виробника. Механізм захисту внутрішнього ринку за допомогою 

грошей найпростіше показати на історичному прикладі. 
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До одного з портів Радянського Союзу прибув пасажирський пароплав, з 

туристами із дружньої країни. Звичайно, вони пройшлись до магазинів, але 

придбати товар за свою валюту не змогли. Коли вони звернулися до банку, 

з’ясувалося, що поміняти їхні гроші на місцеві, банк відмовився. За допомогою 

туристи звернулися до партійних органів, які вирішили їх проблему, щоб не 

ображати туристів дружньої країни і розпорядилися провести обмін грошей. 

Туристи закупили багато різних товарів і подарунків, та доставили їх до своєї 

країни. У радянській країні залишилися грошові знаки, які банки на 

батьківщині туристів приймати відмовилися. Як результат – товари 

реалізувалися, а натомість залишився папір. Таке сталося тому, що могутня 

країна відмовилася використати захисну місію грошей. 

Перейдемо до розгляду світових грошей, які не є грошима. Наприклад, 

покупець має намір щось купити за межами своєї країни, він спочатку купує 

знаки так званих світових грошей. Нині їхню функцію виконує долар США. У 

країні продавця він продає на валютному ринку долари за місцеву валюту та 

купує на неї товар. Долар, що надійшов на валютний ринок цієї країни, 

купується її громадянами для придбання товарів за межами цієї країни. Таким 

чином, долар у ролі світових грошей вирушає далі подорожувати світом. При 

цьому його обмінюють не на товар, а на валюту інших країн. Тому, долар у ролі 

світових грошей є проміжною ланкою в ланцюгу валютного, а не товарного 

обміну, як грошова одиниця. Тому, за цієї причини, він не може визнаватися 

грошовою одиницею. Виходячи з цього, долар, у ролі світових грошей, не є 

грошовим знаком, а лише засобом конвертації. 

Підкреслимо ще раз: світові гроші – це не гроші, а засіб конвертації. 

Зазначимо, що недолік долара в якості світових грошей (засобу 

конвертації) для світової торгівлі полягає в тому, що він є ще й грошовим 

знаком США. Таке явище знижує справедливість торгового обміну на користь 

США. Зокрема, США мають можливість робити емісію своїх грошей та 

купувати на них товари по всьому світу, нічого не даючи йому натомість. 
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Торгівля енергоресурсами проводиться переважно за допомогою долара США, 

за що вони отримують оплату. США вимагають, щоб усі країни зберігали свій 

золотовалютний запас не в доларах, а у цінних паперах США, що дозволяє 

розвивати за ці гроші американську економіку. Окрім цього, США 

використовують факт використання їх грошей у світовій торгівлі для 

встановлення економічних санкцій проти де – яких країн, що не поділяють їх 

політичного курсу. З погляду на це, світова громадськість змушена шукати 

шляхи нового способу світового грошового звернення. 

Однак, таке становище, несе у собі небезпеку й для самих США. У разі 

«викиду» всіма країнами своїх валютних резервів на світовий валютний ринок, 

долар перестане існувати як грошова одиниця. З цієї причини США готують 

шляхи до можливого відступу від ситуації, що склалася. 

Той факт, що долар у ролі світових грошей є не найкращим рішенням, 

було занадто очевидним фактом відразу. Альтернативний варіант був 

запропонований на Бреттон-Вудській конференції ще 1944 році. Його ідея 

полягала в тому, що світові гроші не повинні бути одночасно грошима однієї з 

країн. Необхідно принципово новий платіжний засіб – спеціальні права 

запозичення (Special Drawing Rights, SDR). Але ця пропозиція була відхилина 

під тиском США [3]. 

Сьогодні країни накопичили величезні запаси золотовалютних резервів у 

вигляді золота та доларів США, які, у своїй масі, зберігаються в США. Якщо 

всі долари одночасно потраплять на валютний ринок, то повністю знеціняться, і 

вся світова валютна система перестане існувати. Це небезпечно не лише для 

світової економіки, але й, в першу чергу, для економіки США. 

За таким підходом, в США згадали про спеціальні права запозичення. У 

теперішній час, несподівано, була проведена емісія SDR, що є нічим іншим, як 

випробуванням на практиці платіжного засобу, який формально вже був 

прийнятий у 1976 році на Ямайській конференції. 
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У відповідь на такий хід, Росія запропонувала використання золота, як 

платіжного засобу, на світовому ринку. Однак застосування золота в масштабах 

світового засобу конвертації малоймовірне, тому що таке рішення дає перевагу 

золотодобувним країнам. А одним із головних завдань світових грошей є 

досягнення справедливого (паритетного) товарного обміну. 

Передбачити, як піде еволюція світових грошей складно. А може, й 

неможливо. Поки що зрозуміло одне: сучасна світова валютна система 

недосконала і потребує докорінних змін. 
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У сучасному суспільстві постмодерна, де знання, інтелект стають 

найбільш прибутковим капіталом, підвищується значимість економічного 

світогляду і підприємницького мислення. Їх формування починається з 

курсантської лави і залежить переважно від методології викладання 

економічної теорії, яка покликана дати розуміння механізмів закону вартості та 

економічного зростання настільки, щоб, завдяки отриманим знанням майбутня 

еліта флоту могла усвідомлено прийняти на себе відповідальність за майбутній 

розвиток не тільки морської галузі, але і конкурентоспроможність національної 

економіки. Вивчення курсантами морського ЗВО нової економічної теорії 

закладає фундамент лідерства та інновацій, вчить у майбутньому вирішувати 

комплексні завдання експлуатації флоту, що дозволить вивести економіку 

України на новий рівень розвитку.  

Діяльність фахівців морської галузі здійснюється в умовах ринкової 

економіки, в якій діють економічні закони, а результатом їх праці є категорії 

прибутку, рентабельності капіталу, курсу акцій судноплавних компаній на 

біржовому ринку, у зв’язку з чим, у економічної теорії з’являється нова місія. 

Вона полягає у формуванні у курсантів економічного світогляду – системи 

загальних економічних знань, економічних цінностей, переконань, практичних 

установок, які регулюють їх ставлення до економічного життя, економічної  

життєдіяльності. Відмінною рисою економічного світогляду є, насамперед, 

певна цілісність економічних поглядів, що стосуються важливих життєвих 
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проблем: що таке економіка, в чому суть економічного життя, економічної 

життєдіяльності людини і суспільства, в чому полягає роль економіки в житті 

людини. Ці проблеми розглядаються з певної духовної висоти, на основі 

узагальнення життєвого досвіду народу, особистості.  

Економічні знання стали сьогодні одним з головних способів 

усвідомлення світу. Реальністю стала економічна цивілізація, цінності якої 

перетворилися на сенс сучасного економічного буття та економічного 

зростання.  

Вважаємо, що сьогодні становлення нових соціально-економічних 

відносин, зумовило появу нової економічної теорії як засобу пізнання законів 

розвитку суспільного виробництва, у якої нові, постмодерністські завдання: 

Вивчення макроекономічних підходів і важелів у досягненні 

економічного зростання – механізму бюджетної та монетарної експансії. 

Дослідження ефективності неофакторів громадського виробництва: 

інформації, менеджменту і підприємництва в контексті еволюції інститутів 

постіндустріальної економіки знань на макро-, мезо- і мікрорівнях. 

Формування підприємницького мислення як основи прийняття вірних 

управлінських рішень та економічного вибору в умовах конкуренції. 

Виділяють три основні типи проявів ставлення людини до економічної 

дійсності: пізнавальний, оціночний і практичний. Ці стосунки виникли 

одночасно, органічно між собою повязані [1]. Пізнавальне ставлення людини до 

економічної сфери життєдіяльності проявляється в тому, що економічний 

світогляд охоплює, насамперед, найбільш загальне знання (про економіку, 

історію економіки, економічні навчання, економічну життєдіяльність людини і 

суспільства), яке має відповідати дійсності, бути істинним, щоб гарантувати 

успішну економічну діяльність. Оціночне ставлення людини до економіки 

включає цінності, ідеали, які регулюють економічні відносини в суспільстві і на 

основі яких відбувається оцінка економічних явищ.  
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Економічні знання – це сила, володіючи якою можна змінити себе і світ 

на краще, досягти гармонії, керувати людьми і головне змінювати суспільство, 

зробити людей щасливими, – це потенціал розвитку, використовуючи який 

можна забезпечити зростання конкурентоспроможності [2]. Сьогоднішні 

спроби топ-менеджерів вищої освіти звести складну методологію вивчення 

економічних законів в популярну площину «для чайників», спростивши її до 

факультативного рівня, що виражається у скороченні годин навчального 

навантаження, викликають заклопотаність і не розуміння установок 

поверхневого освоєння складного матеріалу, що вимагає тривалого процесу 

обговорення та осмислення. Цим «фахівцям» варто нагадати, що вивчення 

економічної теорії, тобто «Economics» – заняття для білих комірців. Ці знання 

формують новий феномен – Homo Intelligence. Вони є стрижнем всієї системи 

освіти сучасної людини. Це цеглинка фундаменту гуманітарного знання про 

людину, адже офіцер флоту наділений і економічною владою. Це означає, що 

він відповідальний і за економічні питання. Він управляє не тільки судном 

(речовим капіталом), але й потоком вартості, тобто фінансовим капіталом. 

Такий фахівець як мінімум повинен розуміти, що таке ця сама вартість як 

результат еволюції всесвіту від хаосу до впорядкованості, від ентропії до 

системності [3]. Як відомо, будь-яка проблема завжди має одне просте рішення. 

І воно помилкове. В економіці не буває простих рішень. Економічна теорія – 

наука складна. Економічні категорії динамічні і діють в умовах значної 

невизначеності людської Свідомості, Космосу, Бога. Людина протягом усієї 

історії завжди шукала прості економічні рішення, але найчастіше потрерпала 

від нерозуміння законів економічного прогресу. Будь-яка проста самоочевидна 

доктрина, що стосується витрат, попиту або вартості вводить в оману, 

внаслідок уявної простоти, майстерності її подачі, але економіст довіряє тільки 

своєму здоровому глузду і практичній кмітливості, тільки дилетант наважиться 

вважати економічну теорію легкою. Саме економічні знання формують 

майбутніх лідерів, в сучасній термінології – мажорів, які вже завтра будуть 
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ефективно управляти компаніями, впроваджувати інноваційні технології 

модернізації флоту, працювати на підвищення конкурентоспроможності 

підприємств морської галузі. Вважаємо, що дії політико-економічних «законів» 

не відповідають підвищеним вимогам інтеграційного процесу. Сьогодні 

фізичне протистоїть духовному – настав час вивчення їх у сукупності.  

Виникає питання: як виміряти духовні (неекономічні) цінності в 

підручниках з економіки? У підручниках з мікроекономіки та інших 

навчальних посібниках для оцінки підприємства, підприємця як економічного 

агента, і, зрештою, «успіху» в бізнесі як людини, наводиться, зазвичай, один 

економічний показник – «максимілізація прибутку». Підручники з мікро- та 

макроекономіки пронизує ідеологія матеріалізму, вилучення матеріальних 

цінностей на шкоду духовним цінностям. Курсанти не просто отримують такі 

знання, вони зомбуються, вони знають «Золоте правило», якщо MR = MC 

(граничні витрати дорівнюють граничним доходам), тоді досягається 

максимізація прибутку. Вважаємо, що це «Золоте правило» давно заіржавіло і 

має піти в історію. Для вирішення сучасних проблем, які є результатом 

глобалізації, настав час переходити від ліберально-ринкової (матеріалістичної) 

до духовно-моральної економіки (синтез матеріального і духовного). Для цього 

економічна наука повинна піднятися вище матеріалістичної економіки і пізнати 

вищі рівні знання – духовну і ноосферну економіку. 
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МОРСЬКЕ ПІРАТСТВО ЯК ГЛОБАЛЬНА ПРОБЛЕМА СЬОГОДЕННЯ 

Татарко І. І., кандидат історичних наук, доцент кафедри гуманітарних 

дисциплін, Шишман І. М., курсантка 1 курсу 

Дунайський інститут Національного університету "Одеська морська академія" 

У строкатій та багатогранній картині сучасного світу, на її темному боці, 

особливу нішу займає проблема морського піратства. Це явище прийнято 

відносити до категорії найдавніших загроз, із якими стикається людство. За 

образним висловом відомого англійського дослідника Е. Констама, морське 

піратство існує з того часу, «коли людина зіштовхнула на воду перше 

видовбане з дерева судно». 

Перехід людства у XXI століття зовсім не означає, що воно позбулося 

старих проблем. У наш час, морські подорожі залишаються не менш 

небезпечними, ніж багато століть тому. І причина тут не в неприборканості 

морської стихії, що змітає все на своєму шляху, а в процвітанні піратства. 

Сучасні флібустьєри здійснюють щороку сотні зухвалих нальотів на різні типи 

кораблів, що курсують у Світовому океані. 

Напади на морські судна завдають значної економічної шкоди державам, 

які використовують морські шляхи для транспортування комерційних вантажів. 

За даними урядових джерел США, прямі фінансові збитки від піратства у 

відкритому морі оцінюються щорічно в середньому в 450 млн. дол. Існує 

небезпека заподіяння значної шкоди морському середовищу та прибережним 

країнам у разі нападу на судна з екологічно небезпечними вантажами. 
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Географія піратських нападів дуже велика. Небезпечними вважаються 

прибережні води Південної та Середньої Америки (Карибське море, води 

Коста-Ріки, Бразилії, Колумбії), західне та східне узбережжя Африки (район 

Гвінейської затоки та територіальні води Нігерії, Анголи та Сомалі), райони 

Південно-Східної Азії (ЮВА) та Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР). 

Найбільш «піратськими» є узбережжя Індії та Шрі-Ланки, зона Малаккської та 

Сінгапурської проток (район Філіппін, Малайзії та Індонезії), Таїландська 

затока та Південно-Китайське море (трикутник Гонконг-Макао-Китай). 

У Китаї, Сомалі, на Філіппінах та Сьєрра-Леоні піратство має певною 

мірою квазіофіційну природу (прихована підтримка піратства владою): 

- у Китаї – внаслідок неофіційної експансії домагань КНР та прагнення 

китайського керівництва затвердити територіальний суверенітет Китаю у 

спірних районах, багатих на мінеральні ресурси, у т.ч. нафтою та природним 

газом; 

- на Філіппінах – не в останню чергу через злиденні заробітки морських 

офіцерів, які не проти зайнятися рекетом; 

- у Сомалі, де з 1991 р. фактично відсутній центральний уряд, 

піратством відверто займається служба берегової охорони та торгові судна 

змушені триматися не ближче 50 миль від узбережжя Сомалі; 

- у Сьєрра-Леоне. В середині 90-х років рибалки Сьєрра-Леоне, 

Сенегала, Гвінеї-Бісау, Іспанії, Португалії та Південної Кореї не раз 

оголошували страйк через піратські напади в районі узбережжя цієї країни. 

За підрахунками скрупульозних економістів, збитки від нападів морських 

розбійників просто величезні. Кривавим промислом сьогодні займаються 

більше ста великих піратських угруповань. Останніми роками пірати нападали 

на судна, як мінімум, 62 країн світу у водному просторі, що прилягає до 56 

країн.Українські судна така доля поки що оминала, але зафіксовано випадки, 

коли пірати нападали на кораблі, де служили українські моряки. Так, до рук 

сомалійських розбійників потрапило британське судно з українським екіпажем. 
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Захоплення піратами заручників для одержання викупу – дуже поширена 

практика. Неодноразово люди, на судна яких було скоєно напад, ставали 

свідками того, як ними намагаються заволодіти кілька конкуруючих банд. 

Отже, на сучасному етапі пірати все більше активізують свою діяльність. 

Так, згідно з доповіддю Аналітичного центру з проблеми піратства 

Міжнародного морського бюро, у 1999 р. у світі зареєстровано 300 випадків 

піратства, що у 3 рази більше, ніж у 1991 р. У 2000 р. відзначалося вже 469 

випадків, що на 56% більше, ніж у 1999 р. У 2001 р. сталося 263 випадки 

нападів на судна у світі. Причому, за оцінками фахівців, стає відомо лише про 

кожний третій випадок. 

У першому кварталі 2002 р. у світі зареєстровано 87 нападів (7 випадків 

угону), тоді як аналогічний період 2001 р. характеризувався показником 68 (1 

випадок угону). З 87 нападів 33 відбулися у водах африканського узбережжя, 32 

– у Південно-Східній Азії та АТР (22 – в індонезійських водах). З 7 викрадених 

суден 2 – в Індонезії, решта – у Малакській протоці, Таїланді, Тайвані, США та 

Сомалі. 

За даними Міжнародного морського бюро (ICC International Maritime 

Bureau) за шість місяців 2013 року у світі зафіксовано 138 спроб атакувати 

цивільні судна, 127 членів екіпажів було взято у полон. Актуальним постало 

питання вивчення правових основ боротьби з піратством та розробка 

послідовності дій компетентних органів держави у разі піратського захоплення. 

Найбільш значущі ініціативи у боротьбі з піратством походять від Японії 

як регіонального лідера, що є найбільшою судноплавною державою регіону та 

залежного від морекористування (стану морських комунікацій). Ще в жовтні 

1987 р. японським Інститутом оборонних досліджень було запропоновано 

концепцію «Миротворчість в океанській сфері», що охоплює також питання 

боротьби з піратством. Японія не раз пропонувала кораблі сил берегової 

оборони та військово-морських сил для спільного патрулювання у зонах 

міжнародних проток. 



XII Міжнародна науково-практична конференція  

Сучасні підходи до високоефективного використання засобів транспорту  

СЕКЦІЯ № 4. Аналіз сучасного стану економіки та менеджменту в галузі морського та 

річкового транспорту 

484 

Свій традиційний вплив на всі безпекові процеси в регіонах, безсумнівно, 

зберігають за собою США. Зусилля американців як світового лідера 

позначаються і боротьби з піратством, чому неодмінно сприяє передове 

присутність військово-морських сил США. Так, нещодавно американський 7-й 

флот разом із індійськими кораблями розпочали спільне патрулювання 

північно-західної частини Малаккської протоки. Делі згодом має намір мати 

постійну групу кораблів в Андаманському морі. 

Крім того, значні патрульні сили, які можуть бути задіяні для боротьби з 

піратством, є у складі військово-морських сил Індонезії, Тайваню, Таїланду та 

Філіппін. 

Одним із чинників, які знижують ефективність силових дій проти піратів, 

є те, що в міжнародному праві не визначено, що робити з самими 

міжнародними злочинцями, під юрисдикцію якої держави вони мають 

підпадати, як їх судити та де вони мають відбувати покарання. У травні 2009 р. 

на засіданні представників країн «великої вісімки» прозвучали пропозиції 

створити за допомогою Ради Безпеки ООН механізм міжнародного правосуддя 

щодо цього міжнародного злочину через створення міжнародного 

антипіратського трибуналу. 

У подальшому потрібно створити ефективне міжнародноправове 

підґрунтя, щоб унеможливити напади піратів, яке би охоплювало такі питання: 

- створення регіональної берегової охорони в районах підвищеної 

активності піратів (наприклад, Африканського Рогу); 

- діяльність ефективної інформаційної системи безпеки мореплавства, 

як, наприклад, у районі Малакської протоки; 

- укладення нового міжнародного договору, який містив би дієві 

міжнародні норми щодо попередження та припинення актів піратства проти 

торговельного судноплавства; 

- поширення юрисдикції Міжнародного кримінального суду на 

піратство як на один із найбільш небезпечних міжнародних злочинів. 
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Таким чином, проблема піратства залишається одним із актуальних 

аспектів, що впливають на торгове судноплавство у певних районах Світового 

океану і навіть на стан регіональної безпеки. Успішна протидія та боротьба з 

піратством сьогодні просто неможливі без розвитку регіонального 

співробітництва та координації зусиль міжнародної спільноти. Ще більшу 

актуальність піратству надає його потенційно можливий взаємозв'язок із 

міжнародним тероризмом. Найбільш давні проблеми людства виявляються і 

найбільш живучими. Ця обставина, однак, швидше свідчить лише про 

необхідність вживання кардинальних заходів та виділення великих ресурсів із 

розробкою довгострокової програми. Тим більше що спільні зусилля держав, як 

це показує практика, здатні вплинути на стан справ у цій сфері 
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УДК 629.12.011 

ДО ПИТАННЯ ЗНИЖЕННЯ ТРУДОМІСТКОСТІ ТА МЕТАЛОЄМНОСТІ 

ВИГОТОВЛЕННЯ СУДНОВИХ КОРПУСНИХ КОНСТРУКЦІЙ 

Терлич С. В., кандидат технічних наук, доцент кафедри "Суднобудування та 

ремонт суден" 

Херсонська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала 

Макарова 

Під час проєктування суднового корпусу вимоги технологічності досить 

часто мають протиріччя із необхідністю зниження металоємності, покращення 

плавності обводів корпусу судна, наявності циліндричного вставлення, тощо. 

Компроміс можливий виключно на основі використання критеріїв оптимізації 

проєктних рішень, аналіз яких досить складний та трудомісткий [1, 2]. В той же 

час у ряді випадків можуть бути корисними спрощені оперативні оцінювання, 

одне з яких розглянуте у даному дослідженні. 

Показник економічної ефективності проєктного рішення, яке 

розглядається (цільова функція) із достатнім наближенням може бути 

представлений у виді одного з параметрів (шпації, довжини циліндричного 

вставлення корпусу, відношення довжини надбудови до довжини по ватерлінії і 

т.п.) який є сумою наступних складових 

( ) ( ) ( ) 021 RsRsRs ++= ,                                          (1) 

де Ф(s) – цільова функція, яка залежить від параметрів s, оптимальний 

вибір якого належить визначити;  R1(s) – економічна складова показника, яка 

визначає трудомісткість виготовлення конструкції; R2(s) – складова, яка 

відображає залежність від параметру s «конкуруючої» якості конструкції; R0 – 

частина величини Ф(s), яка не залежить від параметру s.  

Далі  введене припущення, що існує таке значення  0

2ss =   при якому 

величина R2(s) досягає мінімуму, тобто виконується умова 
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0
)(2 =

ds

sdR
 при 0

2ss = , 

а у діапазоні значень s близьких до 0

2s , величина R1(s) може розглядатись 

у вигляді лінійної функції до s. 

При цьому задача дослідження зводиться до оцінювання того, у якій мірі 

врахування вимог зниження трудомісткості виготовлення конструкції 

здійснюватиме вплив на відхилення оптимального за сукупністю вимог 

значення ОПТss =  від часного оптимуму 0

2s .  

Із урахуванням введених допущень функції R1 та R2 приймуть наступний 

вигляд 
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, т1 та т2 – коефіцієнти, які чисельно 

дорівнюють відсотку змінень коштовних показників відповідних якостей (R1 та 

R2) при відхиленні величини s від 0

2s  на 10%. 

Підставивши функції (2) із урахуванням вимог (1)  до умови, яке визначає 

шукане оптимальне рішення ,
)(

ds

sd
 отримано  

( ),10

2ОПТ += ss                                                      (3) 

де 
( )
( )

.05,0
0

22

0

21

2

1

sR

sR

m

m
=  

У якості апробації розглянуто задачу оптимального вибору шпації 

поперечного набору палубних та днищових перекриттів керуючись кількісними 

даними про її вплив на трудомісткість та металоємність таких перекриттів, 
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наведених у посібнику [1]. Аналыз цих даних дозволяє прийняти  5;31 m  , а  

 4;22 m  . З урахуванням цього 

( )
( )
( )

.10,0...05,0
0

22

0

21

sR

sR
                                                    (4) 

При оцінці співвідношення 
2

1

R

R
 у залежності (4) слід мати на увазі, що 

перший із параметрів визначається «чистою» трудомісткістю виготовлення 

конструкції, то при оцінюванні другого з них окрім власної вартості металу 

конструкції ( )0

22 sRM  необхідно враховувати також негативний вплив маси 

конструкцій на ефективність використання судна [3]. Як показали оцінки у 

працях [4, 5], цей вплив може бути уточненим: у варіанті даного дослідження 

це може бути реалізовано шляхом множення величини  ( )0

22 sRM   на коефіцієнт 

КМ, який для вантажних суден може досгати значень 3…5 та більше. Із 

врахуванням цього  
( )
( )

( )
( )

,1
0

22

0

21

0

22

0

21 =
sRK

sR

sR

sR
M

M

і результати проведеного аналізу, які 

представлено залежностями (3) та (4) приводять до висновку про те, що 

оптимальні розміри шпації перекриттів в даному випадку неістотно (до 7%) 

перевищують її значення, при яких забезпечується мінімум металоємності 

конструкцій. 

Також під час апробації розглянуто задачу щодо оптимальної довжини 

циліндричного вставлення корпусу судна, збільшення якої зменшує 

трудомісткість її виготовлення. Виходячи із даних у роботах [1, 6] це зниження 

пропорційне величині  ,1

*

1

1
L

lm

L

l ЦЦ 
−=













  де lЦ та L – довжина циліндричного 

вставлення та корпусу судна відповідно; *

1m  – коефіцієнт, який чисельно 

дорівнює 0,03…0,05. 

З іншої сторони, аналіз результатів серійних випробувань моделей суден, 

а також комп’ютерного моделювання ходовості [7] із зміненням лінійних 

параметрів циліндричного вставлення при інших фіксованих значеннях 
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параметрів водотоннажності та головних розмірювань доводить, що повний 

опір руху суден при характерних для транспортних суден чисел Фруда Fr = 

0,20…0,25 змінюється пропорційно величині  ,1

2
min

*

2 












−+=











L

l

L

l

L

l ЦЦЦ
  де у 

залежності від значень коефіцієнту повноти водотоннажності, який змінюється 

у діапазоні СВ ≈ 0,65…0,87, величина ν змінюється у рамках 3…6. При цьому 

значення довжини циліндричного вставлення  min

Цl , яке відповідає мінімуму 

опору, у залежності від коефіцієнту загальної повноти змінюються орієнтовно у 

діапазоні min

Цl  ≈ (0,1…0,3)L. 

Оскільки опір руху судна може бути постійно пропорційними витратами 

палива [8], необхідного для підтримання паспортної швидкості, у якості 

функції R2 прийнято вартість пального, яке витрачене на забезпечення руху 

судна у період нормального терміну окупності, рівного орієнтовно 7 рокам [9].  

З урахуванням вищенаведеного розрахункові значення параметрів ті , 

відповідні формі, наведеній у (2) дорівнюватимуть 
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де ( )min

1 ЦlR  – трудомісткість виготовлення корпусу судна при min

ЦЦ ll = ; ( )min

2 ЦlR  – 

витрати на пальне у межах строку окупності судна. У зв’язку із порівняємостю 

величин ( )min

1 ЦlR  та ( )min

2 ЦlR  із виразу (5) зрозуміло, у цьому випадку оптимальні з 

точки зору трудомісткості значення параметру Цl  не можуть істотно 

відрізнятись від оптимальних за умовами опору руху судна. 

Резюме. Наведені результати кількісних оцінок оптимальних проєктних 

рішень не повинні розглядатися у якості достатньо загальних, оскільки 
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використані при їх отриманні вихідні дані мали часний характер. Тем не менш 

ці результати свідчать про необхідність спеціальних обґрунтувань при відступу 

від оптимальних параметрів конструкцій, направлених на зниження 

трудомісткості їх виготовлення. Таке оцінювання може найчастіше 

виконуватися за допомогою наочних прикладів. 
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УДК 336.74 

СТРАХУВАННЯ ВІД ВАЛЮТНОГО РИЗИКУ ПРИ НАКОПИЧЕННЯХ  

Федоренко А. В., кандидат фізико-математичних наук, старший викладач 

кафедри загальнонаукових дисциплін 

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія» 

Кожен українець, який робить заощадження зіткнувся з проблемою «у 

якій валюті зберігати гроші». Також важливе значення має ця тема для моряків, 

які працюють на зарубіжні компанії і отримають заробітну плату у доларах 

США але на рахунок українського банку. Тримати ці гроші в банку чи знімати 

переводячи у гривну? Гривню важко назвати стабільною грошовою одиницею. 

Причин тому багато: інфляція, насторожене ставлення до банків, недовіра до 

законодавства та інші. За великою частиною вона є валютою споживання, і 

лише частково заощадження.  

Гроші краще не зберігати в одній валюті, якою б надійною вона нам не 

здавалась [1]. Курси долара і євро також схильні до коливань. Наглядний 

приклад: зичним для багатьох засобом заощадження є долар США. Але в 

лютому 2015 року курс американської валюти зріс на декілька днів до 38-40 

гривень, а згодом обвалився в 2 рази. Для тих, хто тоді в неї. Вклався, це 

обернулося суттєвими втратами. Чи інший приклад: у 2013 році багато людей 

звернули увагу на дорожчий євро в порівнянні з доларом, але протягом 

наступних півтора року європейська валюта щодо долара втратила понад 30%. І 

ті, хто вклався в долар і почекав, змогли отримати непоганий прибуток. 

https://teacode.com/online/udc/33/336.74.html
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Зберігання грошей в гривні має великий мінус в тому, що гроші з’їдає інфляція. 

Тому треба сформувати особистий «валютний кошик».[5,3] 

Валютний кошик – це портфель різних валют, які зважені за обраною 

валютою. Виважена вартість може бути використана для визначення ринкової 

вартості обраної валюти або інвесторами для зниження грошового ризику. 

Зберігання заощаджень між кількома валютами потрібно для того, щоб 

зростання ціни однієї компенсувало падіння іншої, а загальна  вартість кошика 

як мінімум залишалась незмінною (в ідеалі щоб зростала). У цьому є суть 

диверсифікації. А саме достатньо трьох найбільш ходових валют в Україні: 

гривна, долар США, євро.[2,4] 

У тих, хто не перший рік формує власний валютний кошик, із цього 

приводу можуть бути свої міркування, але  достатньо двох базових підходів. 

Перший – 50:50. Валюта та гривня в рівних частках. Структура кошика: 

долари – 30%, євро – 20%, гривня – 50%. 

Другий – 75% валюта та 25% гривня. Структура кошика: 50% у доларах, 

25% у євро та 25% – у гривні.[6] 
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УДК 65:331 

КРЮЇНГ: АНАЛІЗ ГАЛУЗІ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ 

Черкас О. А., кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри 

загальнонаукових дисциплін, Добрієва О. Ф., курсантка 

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія» 

Крюїнгова компанія є юридичне обличчя,професійна діяльність якої 

полягає у пошуку,оцінюванні та відбору персоналу-плавскладу суден за 

критеріями,заданими замовником (судновласником). 

Фірми, які займаються обслуговуванням міжнародного ринку праці 

моряком, залежно від виду діяльності та одержуваної винагороди, можна 

розділити на: 

- фірми, які здійснюють “чистий” крюїнг; 

- фірми, які здійснюють crew-management; 

- фірми-представники судновласника [2]. 

Фірми, які здійснюють “чистий” крюїнг. Діяльність фірми полягає у 

встановленні контакту моряка з судновласником. 

Фірма за надані послуги у сприянні працевлаштування отримає 

заздалегідь обумовлену винагороду від моряка та від судновласника. Як 

правило це фіксована сума або відсоток від базової (основної) заробітної плати 

працевлаштованого моряка плюс сума витрат фірми з працевлаштування 

клієнта. Фірми не несуть ніякої відповідальності за виконання обов'язків 

судновласником, які той приймає перед екіпажем судна. 

Фірми, які здійснюють crew-management. Судновласник повністю 

перекладає на фірму відповідальність за рішення всіх питань, пов'язаних з 

укомплектуванням і управлінням екіпажем судна. Судновласник виплачує 

фірмі заздалегідь обумовлену фіксовану щомісячну грошову суму, в яку 

входять витрати із заробітної плати, оплаті понаднормових, різні доплати та 
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бонуси, а також організаційні витрати з укомплектування екіпажу, його 

доставці у порт призначення на борт судна, витрати на страхування членів 

екіпажа від нещасних випадків, оплата харчування екіпажа на судні, оплата 

робочого одягу та коштів, індивідуальної охорони праці і т.п. 

Чистий прибуток фірми: різниця між фактично витратами фірмою та 

отриманою грошовою компенсацією від судновласника. Тому існує 

зацікавленість у мінімізації будь-яких витрат, пов'язаних із утриманням 

екіпажу. Наприклад, філіппінська CF Sharp Group відноситься до числа 

найбільших посередницьких фірм у сфері крюїнгу з представництвами в США, 

Південній Кореї, Гонконгу, Малайзії та в Сінгапурі [2]. 

Фірми-представники судновласника. Судновласник або група 

судновласників створюють свої представництва у тих зарубіжних країнах, 

звідки переважно відбувається комплектування кадрами екіпажів суден. Моряк 

отримує роботу безпосередньо з рук потенційного роботодавця. 

Крюїнговий підрозділ судноплавної компанії є безприбутковою 

структурою. За рахунок скорочення витрат на посередницькі послуги 

укомплектування суден судновласник може запропонувати моряку більш 

високу заробітну плату. Це сприяє зміцненню кадрів у складі екіпажів суден. 

Створюються стабільні морські колективи, у чому, безперечно, зацікавлений 

кожен судновласник. 

Наприклад, Harren & Partner Group – це глобальна німецька компанія. 

Власний флот складається з 85 одиниць – балкерів,  танкерів, контейнеровозів, 

буксирів, барж та морських суден. Крюїнгові підрозділи компанії відкриті у 

Сінгапурі, Мексиці, Нідерландах, Фінляндії, Латвії, Англії, Данії, Росії, 

Туреччині, США, Колумбії, Канаді, Бразилії, Перу, Філіппінах, Китаї, Японії та 

Південній Кореї [3]. 

За даними UNCTAD stat [4], сьогодні морський ринок праці охоплює 

1 892 725 моряків, які представляють 150 країн. Але при цьому 5 перших країн 
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(3,33%), які наведені в Таблиці 1, постачають 39% офіцерів та 49% рядових 

флоту. Лідирують тут з великим відривом Філіппіни (13,33% всіх моряків). 

Таблиця 1 – Найбільші країни-постачальники моряків для світового 

торгівельного флоту у 2021 році 

№ Країна 

Загалом 

офіцерів та 

рядових 

Офіцери Рядові 

% від 

загальної 

кількості 

1. Філіппіни 252 393 81 090 171 303 13,33 

2. Росія 71 652 126 471 198 123 10,47 

3. Індонезія 51 237 92 469 143 702 7,59 

4. Китай 69 364 64 930 134 294 7,10 

5. Індія 58 645 54 829 143 702 6,00 

6. Україна 47 059 29 383 76 442 4,04 

Джерело: UNCTADstat [4]. 

В даний час зареєстровано 866 крюїнгових компаній у 32 країнах [1]. 

Найбільшу частку ринку займає Україна – 466 крюїнгових компаній 

(54 %), потім слідує Росія – 187 (22 %), Латвія – 24 (3 %), Естонія – 16 (2 %), 

Грузія –13 (1,5 %). 

Розподіл ринку крюїнга на території України: Одеса лідирує по кількості 

крюїнгових компаній – 270 (58 %), потім слідує Херсон – 45 (10 %), Маріуполь 

– 22 (5 %), Ізмаїл – 16 (3 %). 

Фірми у Західній Європі, які займаються  працевлаштуванням моряків, як 

правило, відрізняються високим організаційним рівнем. Елементарні форми 

чистого крюїнгу тут уже давно трансформувалися у якісний сервіс для 

судновласників та моряків. 

В останні роки спостерігається процес глобалізації: входження багатьох 

судноплавних компаній у мережу офісів міжнародних крюїнгових агентств. 
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ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ В ГАЛУЗІ 

МОРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ ЯК ПЕРЕДУМОВА УСПІШНОЇ ФАХОВОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

Максимов С. Б., старший викладач кафедри інженерних дисциплін 

Дімоглова О. В., асистент кафедри інженерних дисциплін 

Дунайський інститут Національного університету "Одеська морська академія" 

Проблема якісної підготовки фахівців у галузі менеджменту й 

формування відповідних цьому напрямків критеріїв професійної підготовки 

управлінських кадрів має безпосереднє відношення до сучасних умов 

функціонування всіх учасників соціального партнерства.  

В Україні практика здобувачів освіти здійснюється згідно Закону України 

«Про освіту» від 05.09.2017 №2145-VIII (зі змінами), Закону України «Про 

вищу освіту» від 01.07.2014 р. №1556-УІІ (зі змінами), Наказу України про 

«Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів 

України» від 08.04.1993  № 93 (зі змінами). 

Як небезпідставно зазначають вітчизняні науковці, нині зростає потреба у 

фахівцях з високим рівнем інтелектуально – творчої активності. Звичайно, це 

проявляється у сфері професійної освіти, бо саме тут виконується підготовка 

спеціалістів нового типу, що є адекватними до мінливих умов. На наше 

http://www.jurnal.org/articles/2007/ekon56.html
https://www.harren-partner.de/about-us/company-profile.html
https://www.harren-partner.de/about-us/company-profile.html
https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/table%20View.aspx?ReportId=157422
https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/table%20View.aspx?ReportId=157422


XII Міжнародна науково-практична конференція  

Сучасні підходи до високоефективного використання засобів транспорту  

 СЕКЦІЯ № 4. Аналіз сучасного стану економіки та менеджменту в галузі морського та 

річкового транспорту 

497 

переконання, такими спеціалістами є керівники, здатні до впровадження 

інноваційної професійної діяльності [1].  

Тому, провідною ціллю виробничої практики в закладі вищої морської 

освіти  є формування у здобувачів вищої освіти професійних умінь і навичок 

щодо прийняття самостійних рішень під час професійної діяльності в реальних 

ринкових умовах; поглиблення та закріплення теоретичних знань; опанування 

здобувачами вищої освіти сучасних прийомів, методів та знарядь праці в галузі 

їх майбутньої професії; виховання у здобувачів вищої освіти потреби постійно 

поповнювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності. 

Проблема професійної підготовки майбутніх менеджерів розглядається 

такими дослідниками як Г. М. Овчинникова [5], Л. Влодарська-Зола, 

О. М. Капітанець [6], В. А. Лівенцова [7] та ін.  

Під час виробничої практики здобувач вищої освіти повинен опанувати 

систему умінь і набути навички щодо вирішення типових завдань відповідно до 

посад, які може обіймати бакалавр з менеджменту, основним видом діяльності 

якого є управлінська діяльність в організаціях. Курсанти вивчають структуру 

організації, установи, методи управління, посадові обов`язки, інструктивні 

матеріали й методичні вказівки, які використовують відділи, служби тощо. 

Вони також мають навчитися складати середньо – та короткострокові плани, 

розуміти відмінність між стратегічним і тактичним плануванням. Для 

самостійного поглибленого вивчення функцій управління діяльністю 

підприємства студенти мають: 

–  зрозуміти мету та завдання установи, організації, підприємства; 

– засвоїти методологію і технологію управління і планування діяльності 

підприємства в умовах ринкової економіки; 

– розглянути перспективи розвитку діяльності підприємства. 

В даному випадку, базами практики майбутніх менеджерів морського та 

річкового транспорту є підприємства, організації, установи морської галузі 

будь-яких форм власності. Таким чином, курсанти  мають право самостійно, з 
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дозволу науково-методичного відділу або кафедри закладу освіти, підбирати 

для себе місце практики. 

Нами було встановлено на яких підприємствах морегосподарського 

комплексу Подунав`я майбутні менеджери зможуть проходити виробничу 

практику. Схематично можна побачити (див.табл.1), які підприємства водного 

транспорту на сьогоднішній день в Україні, зокрема в Одеській області, є 

діючими. 

Таблиця 1 – Підприємства водного транспорту Подунав`я 

Підприємство водного транспорту Місце розташування 

ПрАТ «Українське Дунайське 

Пароплавство» 

м. Ізмаїл 

ДП «Ренійський морський 

торговельний порт» 

м. Рені 

ДП «Морський торговельний порт 

Усть-Дунайськ» 

м. Вилкове 

ДП «Білгород-Дністровський морський 

торговельний порт» 

м. Білгород-Дністровський 

ДП «МТП «Чорноморськ» м. Чорноморськ 

«База технічного обслуговування 

флоту» ПрАТ «УДП» 

м. Ізмаїл 

Ізмаїльська філія Державного 

підприємства «Адміністрація морських 

портів України» (Адміністрація 

Ізмаїльського морського порту) 

 

м. Ізмаїл 

Навчальний центр ПрАТ «УДП» м. Ізмаїл 

ПрАТ "Дунайсудноремонт" м. Ізмаїл 

ГВСП «Кілійський суднобудівельно-

судноремонтний завод» ПРаТ «УДП» 

 

м. Кілія 

 

Зауважимо, що до підприємств, котрі підходять до проходження 

виробничої практики також можна віднести крюїнгові агенції. Їх існує чимало в 

Одеській області, та ми висвітлимо основні агенції м. Ізмаїл. До таких було 

віднесено: All Marine Ships Company LLC, Dolpfin Navigation Ltd, Euro Crewing 

Service, Izmail Dunai Logistic, Marine Pro Service, Marlow Navigation, Orion 
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Shipping, Romanov Maritime Agency LLC, Sea Dimond crew company, SVS 

Management, Wind Rose Shipping Ltd, YTA Izmail. 

 Таким способом, було виявлено, що під час проходження практики 

курсанти  можуть остаточно переконатися в правильності зробленого ним 

вибору професії. Під час її проходження він може перевірити свій 

професіоналізм. Звичайно, особливо важливих і відповідальних завдань 

молодий фахівець може й не отримати, але він цілком здатний працювати 

рядовим виконавцем і брати участь у вирішенні загальних виробничих завдань. 

Практикант під час роботи на виробництві має можливість вивчити 

реальні ситуації та перевірити отримані під час навчання знання. Він може 

самостійно приймати рішення, обґрунтовуючи правильність своїх висновків 

перед керівником практики. Майбутній менеджер навчається субординації, 

роботі в колективі, отримує навички професійного спілкування. 
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УДК 378.147 

РОЗВИТОК КЛАСТЕРНИХ ФОРМ ЕКОМЕНЕДЖМЕНТУ У ДЕЛЬТИ Р. 

ДУНАЙ 

Василенко І. Р., курсантка 3 курсу, Коваленко С. І., кандидат економічних 

наук, доцент кафедри загальнонаукових дисциплін 

Дунайський інститут Національного університету "Одеська морська академія" 

Постановка проблеми визначається зростаючою роллю емерджентністі 

розвитку транскордонних кластерних систем екологічного менеджменту в 

умовах переходу прикордонних регіонів України до інтеграції в єдиний 

екологічний простір ЄС. Метою даної роботи є дослідження наукових підходів 

до транскордонної кластеризації екологічного менеджменту в контексті гострої 

необхідності запобігання забрудненню дельти р. Дунай стічними водами, 

шляхом самоорганізації транскордонного екологічного кластеру – інституту 

мережевої екологічної кооперації поверх адміністративних кордонів, який стане 

полюсом зниження екологічних ризиків та запобігання техногенних аварій.  

Вирішення екологічних проблем в Єврорегіоні "Нижній Дунай" 

передбачає використання широкого арсеналу наукових, технічних та інших 

методів, зокрема, розвитку теорії та практики екологічного менеджменту 

(екоменеджменту). Сучасний екоменеджмент – це набір гіпотез, принципів, 

методів, це, нова еколого-управлінська філософія. Одним з міжнародно-

визнаних інструментів зниження впливу на навколишнє середовище є 

екологічний менеджмент – процес внутрішньо мотивованої, ініціативної 

діяльності економічних суб'єктів, спрямованої на послідовне поліпшення в 

досягненні їх власних екологічних цілей і завдань, реалізації проектів і програм, 

розроблених на основі самостійно прийнятої екологічної політики. 

Екоменеджмент практикують як екологічно безпечне управління 

сучасним виробництвом. Його першочергове завдання – досягнення 



XII Міжнародна науково-практична конференція  

Сучасні підходи до високоефективного використання засобів транспорту  

 СЕКЦІЯ № 4. Аналіз сучасного стану економіки та менеджменту в галузі морського та 

річкового транспорту 

501 

оптимального співвідношення між економічними та екологічними показниками 

діяльності компаній. Розширення Європейського Союзу в контексті 

трансформації структурних пріоритетів та глобалізації світової економіки, 

викликає необхідність пошуку підходів до адаптації Еврорегіону «Нижній 

Дунай» до нових викликів, насамперед у аспекті зростання екологічної безпекі 

в дельте Дуная. Транскордонний кластерогенез виступає сьогодні одним з 

найперспективніших процесів, що відповідають поставленим завданням у сфері 

реформування екологічного комплексу України [1]. Кінцевим результатом 

кластеризації управління екологічною діяльністю в єврорегіоні "Нижній Дунай" 

є позитивний соціально-екологічний та економічний ефект, що забезпечує 

збалансований сталий розвиток єврорегіону і держави в цілому. Мета 

транскордонної стратегії Придунавья – концептуальне проголошення 

принципів сталого екологічного розвитку та підходів до оцінки екологічних 

ризиків для різних економічних кластерів, що діють в єврорегіоні «Нижній 

Дунай», ґрунтуючись на критеріях правового регулювання його учасників: 

Румунії, України та Молдови, в рамках європейського законодавства про 

довкілля, про природні комплекси, спрямованих на підвищення престижу і 

залучення більшої уваги до регіону, як можливої області для інвестицій і 

стимулювання економічного розвитку єврорегіону з мінімальним негативним 

природним та антропогенним впливом на навколишнє середовище. 

Транскордонний інфраструктурний кластер "Чистий Дунай" створений з 

метою запобігання та виключення надзвичайних ситуацій, викликаних 

техногенними катастрофами, в системі водовідведення та каналізації в 

прикордонній зоні Дельти Дунаю (Рис.1) шляхом: 

- будівництва, реконструкції та модернізації каналізаційної мережі та 

капітального ремонту насосних станцій у м. Ізмаїл та Ізмаїльському районі; 

- реконструкції каналізаційної мережі та очисних споруд стічних вод м. 

Тулча; 
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- запуску системи контролю якості поверхневих і стічних вод на основі 

їх біохімічного аналізу в Випробувальному Центрі. 

Формування транскордонного інфраструктурного кластеру в Дельті р. 

Дунай спрямоване на досягнення конкретних цілей: 

Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, викликаних 

техногенними катастрофам, шляхом вдосконалення інфраструктури системи 

водовідведення, розташованої поблизу прикордонної зони дельти Дунаю, в 

процесі будівництва, реконструкції та модернізації 11,226 км каналізаційної 

мережі, установки  насосних станцій у м. Ізмаїл та Ізмаїльському районі і 

реконструкції 1,114 км каналізаційної мережі та очисних споруд стічних вод 

повітової лікарні м. Тульча (Румунія); 

 

Рисунок 1 – Територія самоорганізації транскордонного інфраструктурного 

кластеру "Чистий Дунай" 

Підвищення обізнаності зацікавлених сторін щодо запобігання, 

моніторингу та контролю надзвичайних ситуацій, викликаних техногенною 

катастрофою в прикордонній зоні дельти Дунаю, шляхом реалізації спільних 

транскордонних заходів: створення  спільної системи экологического 
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моніторингу, розробка  спільної транскордонної інвестиційної стратегії 

Єврорегіону та загальної програми нарощування потенціалу (Рис.1). 

Завдання транскордонного інфраструктурного кластеру «Чистий Дунай»: 

Міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього природного 

середовища та забезпечення екологічної безпеки. 

Комплексний моніторинг стану навколишнього природного середовища і 

нагляд (контроль) у сфері охорони навколишнього природного середовища, 

раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів. 

Будівництво, реконструкція та модернізація систем водовідведення.  

Будівництво каналізаційно-насосних станцій з системою біологічного 

очищення стічних вод. 

Висновки. Екологічний єврорегіональний кластер - територіальна система 

економічної діяльності, яка сприяє стимулюванню екологічно доцільних видів 

господарювання з урахуванням екологічних пріоритетів та ресурсів 

транскордонних територій. Такі кластери мають значний потенціал соціального 

капіталу при географічній близькості розташування, але відсутній тісний 

взаємозв'язок фірм порівняно з виробничими (традиційними) кластерами. 

Відмінністю екологічних кластерів є те, що пріоритети їх формування 

встановлюються і реалізуються з урахуванням особливого виду цілей – 

збереження і підтримки екологічних параметрів середовища за рахунок і в 

умовах розвитку сукупності єврорегіональних суб'єктів. 
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ЗДОБУВАЧІ ОСВІТИ 

УДК 656.0 

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДВОХ МОРСЬКИХ ПОРТІВ У БАЛТО-

АДРІАТИЧНОМУ КОРИДОРІ 

Григоренко І. М., курсант 1 курсу 

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія» 

Порти – це складні системи, які відіграють важливу роль у 

транспортуванні вантажів; насправді морським транспортом щорічно 

перевозиться 11 мільярдів тонн вантажів. У період  до Covid-19 очікувалося 

зростання міжнародної морської торгівлі з середньорічними темпами зростання 

3,5 % у 2019-2024 роках. Незважаючи на те, що Covid-19 зупинив цю 

тенденцію, торгівля почне зростати після пандемії і створюватиме ще більший 

тиск на порти та їхні внутрішні райони, оскільки все більші кораблі, які 

перевозять все більшу кількість вантажів, приходять до них. 

Порти, проаналізовані в цій статті, порт Копер і порт Гданськ, 

розташовані в двох країнах зі схожою недавньою історією; обидва були досить 

закриті та централізовано розвинені до демократичного переходу 1990-х років, і 

обидва приєдналися до Європейського Союзу (ЄС)  у 2004 році. Сьогодні вони 

мають схожі показники корупції та конкурентні рейтинги і є членами тих самих 

організацій, а саме ЄС, Організація Північноатлантичного договору (НАТО), 

Організація економічного співробітництва та розвитку. 

Порти важливі для європейської економіки та її глобальної 

конкурентоспроможності. Через європейські порти щороку проходить майже 4 

мільярди тонн вантажів, при цьому в портах прямо чи опосередковано працює 

близько 3 мільйонів людей. Тому порти вважаються рушійними силами 

соціально-економічного розвитку в регіонах, які вони обслуговують, що 

особливо стосується трьох найбільших – Роттердама, Антверпена та Гамбурга – 



XII Міжнародна науково-практична конференція  

Сучасні підходи до високоефективного використання засобів транспорту  

 СЕКЦІЯ № 4. Аналіз сучасного стану економіки та менеджменту в галузі морського та 

річкового транспорту 

505 

на які припадає близько 20 % європейської морської торгівлі. Однак це не 

означає, що меншими портами можна знехтувати. 

Порт Копер є єдиним міжнародним вантажним портом Словенії.  За шість 

десятиліть роботи він перетворився з порту з одним причалом до 

багатоцільового порту з 12 спеціалізованими терміналами, кожен з яких 

з’єднаний з інфраструктурою громадського транспорту автомобільними та 

залізницями. Щорічно він обробляє близько 20 мільйонів тонн вантажів і його 

відвідують близько 2000 суден. Планується збільшити пропускну здатність 

порту до 27 або навіть 35 млн тонн до 2030 року . Порт, яким керує акціонерне 

товариство «Лука Копер», наразі займає 280 га, має 3300 метрів причалів і 26 

причалів. Порт Копер входить до асоціації портів Північної Адріатики, які 

спільно обробляють близько 120 мільйонів тонн вантажів на рік і віддано 

пропагандують Північну Адріатику як найкоротший шлях між Далеким Сходом 

і Центральною Європою. 

Польща має кілька міжнародних вантажних портів, найважливішими з 

яких є Гданськ, Гдиня, Щецин та Свіноуйсьце. Польські порти вперше 

реалізували 100 мільйонів тонн перевезень у 2018 році, при цьому регіон 

Балтійського моря обробляє майже 800 мільйонів тонн вантажів, в основному 

за рахунок російських портів, які експортують газ і нафту. 

Порт Гданськ є найбільшим польським портом із часткою майже 50 % 

загальної пропускної спроможності, на відміну від частки 39 % у 2009 р. (Порт 

Гданськ, 2020). Порт займає понад 1065 га землі і поділений на два сектори, 

внутрішній порт і зовнішній порт. У цей порт заходили близько 2500 суден і в 

2019 році він перевантажував понад 52 мільйони тонн різних видів вантажів. 

Амбітний план, який базується на кількох стабільних напрямках, передбачає 

подвоїти цей обсяг до 2030 року. 

Хоча в 2009-2019 роках пропускна здатність порту Копер в середньому 

зросла на 5,8 % на рік, у Гданську вона досягла 11,4 % річних. Загалом 
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пропускна здатність зросла майже на 74 % у Копері та майже на 177 % у 

Гданську. 

Управління порту Гданська Spolka Akcyjna (тобто акціонерне товариство) 

було створено в 1998 році. Ця компанія є єдиною особою, яка керує портом у 

Гданську. Порт Гданськ — це поміщицький порт, де Адміністрація порту керує 

інфраструктурою порту, планує розвиток порту, набуває нерухомості для 

потреб розвитку порту, будує, розвиває, підтримує та модернізує портову 

інфраструктуру, надає доступ до порту та портових споруд, залучає сторонні 

інвестиції таприватний капітал тощо. Інфраструктура порту є передано в 

оренду 19 операторам, які надають послуги з обробки вантажів. 

Натомість Luka Koper, акціонерне товариство з 51% державної власності, 

керує розвитком порту Копер,одночасно виступаючи в якості концесіонера та 

виконуючи операції з обробки вантажів, а також інші послуги з доданою 

вартістю на всіх терміналах. 

Гданський порт, відновлений після його спустошення під час Другої  

світової війни, став провідним промисловим і судноплавним центром Польської 

Народної Республіки і в основному обслуговував велику польську та радянську 

економіку до початку 1990-х років.  Гданськ втратив колись прибуткові та 

надійні ринки Радянського Союзу, коли держава розпалася наприкінці 1991 

року. Внутрішня частина порту Гданська тепер складається з Чеської 

Республіки, Словаччини, України, Білорусі та Польщі. 

Будівництво торгового порту Копер розпочалося в 1950-х роках, коли 

стало зрозуміло, що Трієст і його порт не будуть належати Югославії. Порт 

Копер допомагав економіці Югославії в перші роки її функціонування, але вже 

до середини 1970-х років на транзит становив понад 50% його загальної 

пропускної здатності . Війна на Балканах означала втрату югославських ринків, 

і порт Копер зосередився на запитах Центральної Європи. Сьогодні внутрішні 

райони порту Копер в основному складаються з Австрії, Угорщини, Чехії, 
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Словаччини, Хорватії, Північної Італії, і в меншій мірі, Південної Німеччини та 

Польщі. 

Порт Копера є провідним контейнерним портом у північній Адріатиці та 

другим за величиною автомобільним портом у Середземноморському регіоні. 

Хоча автомобільний термінал порту співпрацює з усіма великими виробниками 

автомобілів, порт Копер не має суттєвих переваг у порівнянні з іншими 

портами північної Адріатики щодо контейнерів. 

Хоча порт Копер ось-ось досягне своєї максимальної пропускної 

спроможності, площа порту не розширювалася протягом більше десяти років, 

незважаючи на подвоєну пропускну здатність. Порт Копер наразі планує 

інвестувати 700 мільйонів євро в інфраструктуру та надбудову до 2030 року. Ці 

інвестиції включають: розширення пристані, покращені під’їзди до доріг, 

поглиблення морського дна . 

Внутрішні райони обох портів мають великий економічний потенціал, що 

дає їм привід для оптимізму, оскільки очікується зростання концентрації 

вантажів у внутрішніх районах.  Сприятливе геостратегічне положення порту 

Копер підкреслюється вже більше двох десятиліть; Копер та інші порти 

Північної Адріатики є найкоротшим морським шляхом між Азією та 

Центральною Європою. Проте мало що зроблено щодо доступу порту до 

транспортної інфраструктури та розвитку внутрішньої інфраструктури, зокрема 

залізниць, що ще більше посилило б позиції порту.  Останнім часом зв’язок 

порту Гданська з національними транспортними мережами було покращено, і 

порт може розвиватися далі, не перешкоджаючи розвитку міста та не 

послаблюючи позитивних відносин між портом і місцевою громадою. Крім 

того, Польща є найшвидше зростаючою та сьомою за величиною економікою в 

ЄС із загальним ВВП 590 мільярдів євро. Маючи 40 мільйонів мешканців і 

добре розвинену промисловість, він сам по собі є важливим ринком для 

національних портів, тоді як відносно гарні сполучення з внутрішніми 

районами пов’язують його з ринком додаткових 120 мільйонів людей. 
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Порт Копер має обмежені можливості розширення; оскільки він оточений 

міськими та заповідними природними територіями з трьох сторін, єдиним 

варіантом розширення, який також обмежений, є море. Унікальна 

адміністративна модель порту Копер, де Лука Копер одночасно виконує 

функції портової адміністрації та концесіонера, також не вигідна. Порт Копер 

не організований ні як порт стандартного обслуговування, ні як корпоративний 

порт. Проте вона має деякі слабкі сторони обох моделей, головним чином 

поєднання державних і приватних цілей, неефективність через відсутність 

внутрішньої конкуренції, обмежений доступ до державних коштів, а також 

знижену здатність вирішувати проблеми та гнучкість у разі проблем з робочою 

силою. Неможливість визначити право власності на акції компанії Luka Koper 

виключає реструктуризацію; але свіжий капітал вкрай необхідний, якщо порт 

Копер хоче зберегти своє хороше положення серед портів північної Адріатики. 

Порт Копер втратив частину вантажів у 2019 році. Це було перше 

зниження пропускної спроможності з 2009 року, з тією відмінністю, що тоді, на 

відміну від 2019 року, це можна було пояснити світовою економічною кризою. 

Хоча інші порти Адріатики також втратили частину вантажів у 2019 році, 

Копер зазнав набагато більшого зниження, що свідчить про те, що в регіоні 

відбулося переміщення вантажів. По інший бік коридору Балтійсько-

Адріатичний порт Гданськ продовжував збільшувати свою пропускну здатність 

у 2019 році. Це несподіване зниження пропускної здатності в порту Копер має 

викликати тривогу; порт і держава повинні покращити співпрацю та розробити 

модель реструктуризації порту. 

Отже, Гданський порт є найбільш швидкозростаючим портом в Європі, 

який значною мірою завдячує своїм успіхом глибоководному контейнерному 

терміналу.  Його унікальне розташування в зоні, що не замерзає на півдні 

Балтійського моря, робить його ідеальним портом-шлюзом для Центральної та 

Східної Європи та перевантажувальним вузлом для Балтики. 
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Хоча порт Копер не може повторити обсяги, реалізовані портом Гданськ 

(головним чином через його обмежені можливості розширення), він може 

покращити своє положення на північній Адріатиці, систематично копіюючи 

кроки, зроблені портом Гданськ. Водночас Словенія повинна зрозуміти цінність 

порту для національної економіки. Плани розширення порту повинні йти 

паралельно з розвитком сполучення з внутрішніми районами; розширення 

порту без одночасного збільшення пропускної спроможності внутрішніх 

з'єднань призведе до неоптимального використання ресурсів і поганих 

показників роботи порту. 
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СУЧАСНІ НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ТРАНСПОРТНИХ 

ПОСЛУГ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ  

Кожуріна Д. С., курсант 2 курсу 

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія» 

Морський транспортний комплекс є багатофункціональною структурою, 

що задовольняє потреби національної економіки у транспортному забезпеченні, 

сприяє розвитку міжнародної торгівлі та реалізує зобов’язання України як 

морської держави. Основні завдання транспортних послуг  – своєчасне, якісне 

та цілковите задоволення потреб галузей економіки та населення у 

перевезеннях, підвищення економічної ефективності його роботи. Водний 

транспорт, що обслуговується у морських портах, є найдешевшим та відносно 

екологічним у порівнянні з іншими видами транспорту, що робить його 

конкурентним всередині країни для цілей внутрішньої та міжнародної торгівлі. 

Морські порти є складовою частиною транспортної і виробничої 

інфраструктури держави з огляду на їх розташування на шляхах міжнародних 

транспортних коридорів. Від ефективності функціонування морських портів, 

рівня їх технологічного та технічного оснащення, відповідності системи 

управління та розвитку інфраструктури сучасним міжнародним вимогам 

залежить конкурентоспроможність вітчизняного транспортного комплексу на 

світовому ринку. 

Водний транспорт України є досить перспективним, але занедбаним. 

Застарілий рухомий склад, причали, навантажувально-розвантажувальні 

https://safety4sea.com/port-of-gdansk-announces-expansion-plans/
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засоби, недостатнє фінансування та використання річкового флоту не може 

задовольнити потреби у перевезенні вантажів та пасажирів. Висока ціна 

перевезень не може конкурувати з іншими країнами. Пріоритетними напрямами 

підвищення якості морського транспорту є технічна та технологічна 

модернізація морського транспорту відповідно до міжнародних стандартів; 

розширення мережі спеціалізованих терміналів у портах; будівництва нових і 

поглиблення наявних водних шляхів та акваторій морських портів для 

безперешкодного проходження суден великого дедвейту.  

Також задля підвищення конкурентоспроможності морського транспорту 

необхідними є підвищення рівня безпеки судноплавства, використання нових 

екологічно чистих видів суднового палива ;підвищення ефективності, якості й 

швидкості обробки вантажів; модернізації і розвитку об’єктів портової 

інфраструктури загального користування, зокрема автомобільних та 

залізничних під’їзних шляхів; удосконалення системи документообігу, 

спрощення дозвільних процедур, зменшення часу обробки вантажів; 

забезпечення технологічного розвитку портової галузі та підготовки 

спеціалістів портової галузі шляхом: впровадження сучасних технологій 

виконання навантажувально−розвантажувальних робіт; удосконалення 

навчальної бази для підготовки спеціалістів портової галузі; 

На рівні вдосконалення державного управління система управління 

морським транспортом потребує реформування щодо розроблення галузевої 

програми розвитку морських портів, реорганізації державних підприємств, 

створення державних та морських адміністрацій портів з чітким визначенням 

правових та організаційних засад діяльності, що забезпечують безпеку 

судноплавства відповідно до міжнародних вимог. Не менш важливим є 

підвищення екологічної безпеки, а саме приведення берегових систем у 

відповідність до міжнародних вимог; створення єдиної системи моніторингу 

надводної обстановки у Чорному та Азовському морях; удосконалення 
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навігаційно−гідрографічного та гідрометеорологічного забезпечення 

судноплавства згідно з міжнародними вимогами.  

Враховуючи стан основних засобів галузі, до питань державного 

регулювання відносимо створення механізму оподаткування судноплавної 

діяльності, вжиття комплексу заходів сприяння національному судноплавству, 

введення митних преференцій для судноплавних компаній, суднобудівних і 

судноремонтних підприємств, українських моряків.  

Таким чином, визначивши основні напрями підвищення якості 

транспортних послуг водного транспорту , ми можемо зробити висновок ,що 

лише за допомогою державного регулювання , спрямованого на розвиток 

законодавчого та нормативно−правового регулювання в напрямі організаційної 

та фінансової державної підтримки вітчизняної транспортної системи; 

технологічної модернізації портового господарства; забезпечення відповідності 

фактичних глибин у морських портах України; проведення ремонту та 

модернізації судноплавних шлюзів України;завантаження потужностей 

національної транспортної системи з метою збільшення вантажообігу та більш 

повного використання переваг галузей водного транспорту, можна досягти 

поставлених цілей. 
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The global economy is rapidly evolving and the changes it is experiencing have 

an impact on the demands on the skills of the managers – both individual and 

professional. It is a well-known fact that managerial skills depend on the peculiarities 

of character, personality orientation, structure, and experience. In their turn, they 

exert a decisive influence on management activity. Maritime management, being 

closely related to other modes of management, also undergoes definite changes. 

Among the most important personality traits of the maritime managers have 

traditionally been singled out proactivity, vigorousness, friendliness, the ability to 

arrive at the solution and to forge a compromise. All these traits have been demanded 

to be based on soft skills and English language proficiency. Besides, a maritime 

manager is expected to be an employee with high professional culture, fundamental 

knowledge in economics, and leadership activities. Under present-day conditions to 
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teach a maritime manager is not only to give him definite knowledge and train skills. 

The approach has changed due to objective reasons.  

E. Demirel states: “It is clear that companies cannot continue to operate in a 

‘business-as-usual’ manner as our world changes under the new form of growing 

economy which is the driving force of the shipping” [1, p. 246].  

Not only the managing style of shipping companies has changed, but also their 

structure and modus operandi. According to E. Demirel, shipping companies are 

becoming “huge logistics companies”. Digitalization and a high level of automation 

also contribute to changing demands on maritime managers. Among other factors 

which have an impact on the maritime industry and therefore on the demands on the 

maritime managers the following can be outlined: competitions for talent, work-life 

balance, green initiatives, artificial intelligence, multi-generations, diversity [4].  

According to M. Stopford, the changes in the management come from the 

possible change of the maritime business model, marine technology’s running out of 

solutions, the influence of smart shipping, etc. [3]. 

Becoming more technical, the shipping industry, in its turn, requires highly 

skilled employees. So, nowadays to be a qualified maritime manager, you need to be 

a multi-faceted personality.  Among the necessary skills which a maritime manager 

should possess, the following can be singled out: 

➢ To quickly solve arising problems. 

➢ To establish mutual understanding between customers and employees. 

➢ To carry out careful market research. 

➢ To understand the role of the shipping company. [1, p. 248] 

➢ To be IT literate. 

To sum up, over the last decades the demands on skills of the maritime 

managers have significantly changed. So, to compete on the international market, the 

shipping companies seek to hire highly qualified maritime managers which, in their 

turn, should possess the skills meeting the requirements of the evolving industry.  
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Транспортний морський комплекс України – функціональна структура, 

що забезпечує потреби економіки у транспортному забезпеченні. Морські 

порти є важливою частиною транспортної та виробничої інфраструктури 

держави, якщо брати до уваги їх розташування на міжнародних транспортних 

коридорах. Від високого результативного функціонування портів, рівня їхнього 

технічного стану, відповідності системи управління та розвитку інфраструктури 

сучасним міжнародним вимогам залежить конкурентоспроможність вітчизняного 

транспортного комплексу на світовому ринку. 

Україна має сприятливі умови для розвитку морської галузі; на півдні її 

територію омивають води Чорного та Азовського морів, які практично не 

замерзають та з'єднані із Середземним морем через протоку Босфор, 

http://www.psi.lib.ru/statyi/sbornik/profklm.htm
https://www.city.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0009/289197/OL-Stopford,-M..pdf
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https://www.faststream.com/insights/the-changing-face-of-maritime
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Мармурове море та протоку Дарданелли. Загальна довжина морської берегової 

лінії України понад 2000 км. Регулярні морські перевезення Чорним і 

Азовським морями почалися наприкінці XVIII ст. 

Вагомими перевагами морської портової галузі України є: 

- високий експортний потенціал вантажів вугілля, чорних металів та 

зернових; 

- наявність потужностей з обробки вантажів; 

- вигідне розташування морських портів для забезпечення транзитних 

вантажопотоків; 

- наявність нормативно-правової бази щодо можливості залучення 

приватних інвестицій для розвитку портової галузі; 

- наявність висококваліфікованих спеціалістів портової галузі. 

Портова система України має 18 морських портів, 13 з яких знаходяться 

на континентальній території України, і 5 портів – на тимчасово окупованій 

території АР Крим. Загальна потужність континентальних портів та терміналів 

становить 313,3 млн. т. 

Річкове судноплавство стає все більш актуальним та відіграє важливу 

роль в Україні. Внутрішній водний транспорт вже в найближчий час має 

можливість відновити втрачені позиції і скласти серйозну конкуренцію 

залізничному та автомобільному транспорту. Перевезення внутрішніми 

водними шляхами розглядаються Урядом України як вид транспорту, який 

необхідно розвивати для підтримки української економіки через збільшення 

кількості транспортних та логістичних альтернатив з метою створення більш 

ефективної та стійкої логістичної системи. 

Ці наміри українського Кабміну, звичайно, надихають усіх фахівців 

морської галузі і дозволяють сподіватися на те, що наша країна, яка теоретично 

має найвищий транзитний коефіцієнт у Європі, нарешті зможе Повною мірою 

реалізувати свій транспортний потенціал. Варто зайвий раз наголосити, що з 

перших років життя України, як незалежної держави, керівництво країни, 
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незважаючи на періодичні сплески інтересу до морської галузі, і, зокрема, 

судноплавства практично не докладали зусиль для розвитку національного 

торговельного флоту. Скоріше, рішення Мінінфраструктури, навпаки, 

перешкоджали цьому процесу і прояву ініціативи в регіонах країни. Варто 

згадати, що ще на початку та в середині 90-х років у нашій країні з'явилися 

десятки нових судноплавних компаній. Існували сотні суден, досвідчені кадри. 

Враховуючи фактор морської торгівлі, слід також підкреслити, що свій 

морський потенціал почали розвивати навіть ті країни, які не мають вихід до 

моря. Наприклад, власними судами вже обзавелися наші сусіди – Білорусь і 

Молдова. Інтенсивно почали розвивати морські перевезення влади Грузії. Це 

позитивно впливає на економіку країни, заявив прем'єр-міністр Грузії Георгій 

Квірікашвілі, виступаючи нещодавно на першому Міжнародному морському 

форумі в Батумі. За його словами, морський тоннаж Грузії зростає за рахунок 

суден найвищої якості. Економічний бум ще нещодавно у відсталих країнах – 

як Індія та Китай великою мірою розпочався із створення сфери морського 

судноплавства та суднобудування, що може бути прикладом і для України. 

Річковий транспорт має низку переваг перед автомобільним та 

залізничним транспортом, що створює зміни логістичних маршрутів на користь 

перевезень ВВТ: 

1) вантажопідйомність: 2 баржі та буксир замінюють 250 вантажівок, або 

100 залізничних вагонів та 2 локомотиви; можливість перевезень 

великогабаритних вантажів; 

2) економія на ремонті доріг: 1 млн. тон вантажів перевезених річкою 

(перенаправлених з наземного транспорту) зменшує витрати на ремонт доріг на 

суму до 1 млрд. грн. протягом 4 років; 

3) екологічність: сучасний річковий транспорт є найбільш екологічним 

нарівні із залізничним та автомобільним, що значно підвищує його 

конкурентоспроможність з огляду на останні тенденції екологізації ЄС та 

впровадження відповідних стандартів. 



XII Міжнародна науково-практична конференція  

Сучасні підходи до високоефективного використання засобів транспорту  

СЕКЦІЯ № 4. Аналіз сучасного стану економіки та менеджменту в галузі морського та 

річкового транспорту 

518 

Можливості: 3 судноплавні річки, дві з яких входять до ТОП-5 

найбільших річок Європи, 16 річкових портів та терміналів, 60 млн. тон 

пропускної здатності на рік. 

З точки зору суспільних переваг, розвиток річкового транспорту в Україні 

дозволить не тільки знизити енергетичні витрати та зменшити екологічно 

шкідливі викиди в атмосферу, але й транспортувати товари суднами типу «ріка-

море» між великими промисловими центрами країни та чорноморськими 

портами без додаткового перевантаження. 

Істина про необхідність власного флоту очевидна для всіх. Проблема в 

іншому: де взяти гроші на його створення? І це питання вже давно вирішене 

практичним досвідом багатьох країн, які пропонують пільговий режим 

оподаткування для суден під іноземним прапором шляхом їх реєстрації у 

Міжнародних морських реєстрах. Рішенню Ради національної безпеки та 

оборони України «Про заходи щодо забезпечення розвитку України як морської 

держави» від 16.05.2008 р. кілька років тому було обґрунтовано та розроблено 

проект Закону України «Про Міжнародний реєстр суден України». Предметом 

правового регулювання в цьому Законі є відносини які виникають у процесі 

наділення права плавання та експлуатації транспортного, рибопромислового та 

технічного флоту під Державним прапором України. механізму 

функціонування та розвитку торговельного судноплавства створює проблему 

фрахтової залежності країни. У разі ухвалення Закону України «Про 

Міжнародний реєстр суден України» можна буде сподіватися на прискорений 

розвиток національної економіки за рахунок: 

- створення привабливих для вітчизняних та зарубіжних інвесторів умов 

функціонування національного торговельного судноплавства, що забезпечить 

передумови для залучення до економіки України до 2025 р.інвестицій у різних 

формах не менше, ніж 4,0 млрд доларів США; 

 - створення додаткових робочих місць; , що сприятиме розвитку 

металургійної, хімічної промисловості, машинобудування, приладобудування, 
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засобів зв'язку, електро- радіонавігації та ін. сфер економічної діяльності; 

діяльності. 

Представники державних та приватних компаній, профспілок морської 

галузі, УСПП та члени Асоціації портів України «Укрпорт» взяли Пакет 

пропозицій щодо подальшого розвитку морської галузі. Засідання Ради 

Асоціації портів України за участю представників Адміністрації морських 

портів , міністерства інфраструктури України керівників підприємств і 

організацій морської і річкової галузі пройшло в Одесі. Участь в ньому взяв 

президент УСПП Анатолій Кінах. Учасники обговорювали необхідні зміни до 

чинного законодавства, які встановлять чіткі правила господарювання на море і 

річки, розмежують функції державного нагляду і контролю, забезпечать 

стійкий фінансування галузі, що , в свою чергу, буде сприяти її розвитку і 

економіки країни в цілому. 

Відродження річкового судноплавства в Україні дозволить зняти 

критичні перевантаження залізниці та автошляхів і не лише спростить 

логістичну інфраструктуру та здешевить її, а й дасть новий шанс розвитку 

інших сфер економіки, наближених до річки – суднобудування, транспортного 

машинобудування тощо. Для цього потрібно ухвалити Національну програму 

розвитку внутрішнього водного транспорту, упорядкувати вітчизняне 

законодавство, імплементувати його до норм та регламентів ЄС. Саме на 

вирішення вищезазначених проблем спрямована робота Міністерства 

інфраструктури України з метою розвитку внутрішнього водного транспорту та 

інтеграції його до пріоритетної Європейської транспортної мережі. 
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На долю міжнародного судноплавства припадає близько 90% світової 

торгівлі. Без судноплавства міжконтинентальна торгівля, масові перевезення 

сировини, імпорт/експорт продуктів харчування та промислових товарів були б 

просто неможливіПонад 74 000 торгових суден перевозять всі види вантажів. 

За даними UNCTADstat [3], сьогодні морський ринок праці охоплює 1 892 

725 моряків, які представляють 150 країн. Але при цьому 5 країн (3,33 %), які 

наведені в таблиці 1, постачають 39 % офіцерів та 49 % рядових флоту. 

Лідирують тут з великим відривом Філіппіни (13,33 % всіх моряків). 

Таблиця 1 – Рейтинг країн-постачальників моряків UNCTADstat [3] 

 Країна-постачальник 

екіпажу 

          Офіцери               Рядові 

1 Філіппіни  Філіппіни Філіппіни 

2 Російська Федерація Російська Федерація Російська Федерація 

3 Індонезія Китай Індонезія 

4 Китай Індія Китай 

5 Індія Індонезія Індія 

https://mtu.gov.ua/content/informaciya-pro-vodniy-transport-ukraini.html
https://mtu.gov.ua/content/informaciya-pro-vodniy-transport-ukraini.html
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/
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За даними UNCTADstat Україна входить до шістки лідерів за старшим 

командним складом (капітан, старший помічник, старший механік, другий 

механік). Аналіз даних, зібраних станом на 2021 рік, дозволяє зробити такі 

висновки, що за старшим командним складом на світовому ринку праці 

лідирують Філіппіни з 9,46 %, далі Російська Федерація (8,36 %), Китай (8,09), 

Індія (6,84 %), Індонезія (5,97 %), Україна (5,49 %), Греція (3,16 %). 

У табл. 2 наведені дані щодо кількості моряків, що працювали на 

морському флоті в 2015 та 2021 роках 

Таблиця 2. Загальна кількість моряків, які працювали на морському флоті 

у 2015 та 2021 рр за даними UNCTADstat [3] 

Моряки 2015 рік 2021 рік 

Офіцери 773 949 857544 

Рядові 873 545 1035181 

Загалом 1 647 494 1 892 725 

 

Наведені дані підтверджують, що кількість моряків, які наймаються на 

роботу крюїнговими компаніями за останні роки неодмінно зростає. При цьому, 

кількість найманих офіцерів за п’ять років зросла на 11 %, по рядовому складу 

цей показник склав – 19 %, а загалом це зростання склало майже 15 %. 

Міжнародна конвенція 1978 року про стандарти підготовки та дипломування 

моряків та несення вахти (STCW) встановлює основні вимоги до навчання, 

сертифікації та несення вахти. У період з 2015 до 2021 року кількість 

офіцерського складу, які мають сертифікат STCW, збільшилася на 11 %, а 

кількість рядового складу, які мають сертифікат STCW, на 19% [2]. 

Останні статистичні дані показують, що спостерігається позитивна 

тенденція у гендерному балансі: близько 24 059 жінок працюють моряками, що 

на 45,8% більше, ніж у звіті за 2015 рік. Офіцери становлять 7289 жінок. 

Відсоток жінок-моряків, які мають сертифікат STCW, становив 1,28 % 

загальної чисельності моряків у світі. Враховуючи зростаючий попит на 

офіцерів, які мають сертифікат STCW, у звіті прогнозується, що до 2026 буде 
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потрібно ще 89 510 офіцерів для управління світовим торговим флотом. 

Представляють інтерес пропоновані в [1, 4] можливі заходи, які 

рекомендуються для забезпечення необхідної кількості «якісних» моряків. Ці 

рекомендації можна узагальнити так: 

- формувати ясну національну політику в галузі судноплавства з 

урахуванням розвитку світової економіки та прогнозованої потреби у моряках 

на світовому ринку праці та інформувати про неї суспільство; 

- сприяти підтримці престижності, значущості та привабливості роботи 

моряків та судноплавної промисловості; 

- покращувати імідж судноплавства в суспільстві, уникати 

необґрунтованого поширення негативної інформації, наприклад, про аварії, 

нещасні випадки, піратство, поширювати позитивну інформацію про умови 

праці та відпочинку, соціальні програми для моряків; 

- сприяти отриманню курсантами (кадетами) практичної підготовки на 

судах шляхом фінансування навчальних суден, розширення кадетських 

програм; 

- сприяти розвитку матеріальної бази морських університетів (академій, 

інститутів) шляхом забезпечення сучасним лабораторним та тренажерним 

обладнанням; 

- сприяти комплектуванню викладацького складу морських 

університетів (академій, інститутів) персоналом із достатнім досвідом роботи 

на судах; 

- забезпечувати сприятливі умови праці та відпочинку моряків (рівень 

заробітної плати, напруженість роботи, тривалість контракту/рейсу, якість 

харчування, можливість занять спортом, страховка від нещасних випадків, 

медичне страхування члена екіпажу та членів його сім'ї тощо); 

- сприяти ширшому працевлаштуванню жінок на морських судах. 
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Жодне підприємство, що функціонує на ринку і займається наданням 

послуг чи продажем товарів, велике чи мале, не в змозі успішно функціонувати 

без оцінки становища на ринку. І світовий фрахтовий ринок не є винятком.  

https://www.bimco.org/news/priority-news/20210728---bimco-ics-seafarer-workforce-report
https://www.bimco.org/news/priority-news/20210728---bimco-ics-seafarer-workforce-report
https://unctadstat.unctad.org/wds/Table%20Viewer/tableView.aspx
https://unctadstat.unctad.org/wds/Table%20Viewer/tableView.aspx
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 Фрахтовий ринок транспортних послуг є однією з складових 

зовнішньоторговельного ринку. В даний час значно змінюються форми роботи 

флоту, техніка фрахтування тоннажу, зростають обсяг перевезень та роль 

морського транспорту у міжнародній торгівлі. Цей ринок є типовою сферою 

вільного обігу попиту та пропозиції. 

Дослідження основних характеристик ринку починається з попиту. Це 

пов'язано з тим, що попит (у порівнянні з пропозицією) є більш мобільним 

параметром ринку, внаслідок чого ринковий механізм значно частіше рухається 

під впливом зміни саме попиту. 

Оскільки динаміка обсягів попиту є основною причиною зміни ціни 

послуги з перевезення вантажів водними шляхами, необхідне його окреме 

дослідження. Основні чинники, що впливають на попит на фрахтовому ринку:  

– обсяги міжнародної торгівлі;  

– середня відстань перевезення однієї тонни вантажів;  

– транспортні витрати на пропозицію:  

– сумарний дедвейт світового флоту;  

– сумарний дедвейт нових суден; злам та вибуття суден;  

– вартість бункера. 

Сукупність основних факторів, що формують попит, за періодичністю 

їхнього впливу можна розділити на дві групи - постійні та тимчасові. 

До першої групи, яку у свою чергу можна, поділити на циклічні та 

нециклічні, належать: кризові явища, що відбуваються в економіці країн; 

міжнародна обстановка; сезонність перевезень деяких вантажів; конкуренція 

судновласників на фрахтовому ринку. 

Факторами другої групи, вплив на попит яких проявляється лише 

епізодично, є: політика держави та великих монополій, соціальні конфлікти, 

неврожаї, стихійні лиха та ін. 

Залежно від конкретних особливостей регіону кількість факторів та їх 

вплив змінюється у значних межах. Більше того, один і той же фактор у різні 
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періоди часу та в різних умовах діє неоднаково як на фрахтовий ринок, так і на 

його спеціалізовані ринки чи фрахтові секції. В ролі приклада, можна 

розглянути ринок дунайських перевезень. 2020-й став роком початку роботи за 

новими правилами та водночас роком випробування на міцність в умовах 

нового фактора під назвою «коронавірус». Вже з середини березня 2020 р. він 

почав відчувати вплив обмежень попиту та пропозиції, а саме: 

• почалося падіння попиту на металургійну сировину та, відповідно, на 

металургійну продукцію в автомобільній промисловості, будівництві та 

виробництві промислового обладнання, що призвело до часткової зупинки 

виробництв, що формують даний сектор дунайських перевезень;  

• на загальну ситуацію спаду попиту на металургійну продукцію та на 

обсяги перевезень вплинуло  зменшення квот на імпорт металу в ЄС та 

перерозподіл збутових потоків через введення нових мит у міжнародної 

торгівлі. 

І на ринку перевезень сировинних вантажів ми бачимо різке падіння 

рівнів фрахтів через те, що серйозна частина флоту залишилася без замовлень. 

Пандемія не залишила осторонь і пасажирські перевезення. Пасажирські 

перевезення на суднах були зупинені в березні і тільки в червні розпочато 

поодинокі рейси круїзних суден з дотриманням оголошених обмежень кількості 

пасажирів. У листопаді рух пасажирських суден було припинено.  Отже, 

активність круїзного судноплавства на Дунаї залежатиме насамперед від 

ситуації з пандемією.  

Малоймовірно, що попит буде високим, враховуючи часткову втрату 

доходів населення та об'єктивні побоювання людей за свою безпеку. Загальна 

кількість перевезених туристів також помітно зменшиться через дотримання на 

судах санітарних норм, можливих обмежень у портах заходу з організацією 

екскурсій. Зокрема передбачається: перевірка стану пасажирів на березі перед 

посадкою, вимірювання температури, санітарна обробка багажу перед 

занесенням на борт, масковий режим на борту на загальних заходах, 
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дезінфекція, соціальна дистанція, якісне кондиціювання повітря, безпечне 

розсадження в ресторанах, нечисленні екскурсійні групи на березі та ін. 

Таким чином, пандемія на сьогоднішній день є одним із найвпливовіших 

чинників формування попиту, адже вона серйозно вплинула на логістичну 

систему у світі: через локдауни повністю порушилися транспортні зв'язки між 

країнами, що призвело до збоїв у ланцюжках поставок великих вантажів. 

Отже, виявлення тенденцій зміни показників формування попиту 

фрахтового ринку та досліджуючи їх причини, керівництво судноплавних 

компаній має можливість своєчасно та точно приймати рішення щодо 

регулювання цін на перевезення та, таким чином, впливати на рівень попиту. 
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УДК 378.14.014.13 

АНАЛІЗ КАДЕТСЬКИХ ПРОГРАМ ПІДГОТОВКИ МОРЯКІВ 

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ОДЕСЬКА МОРСЬКА 

АКАДЕМІЯ» 

Топор І. В., курсантка 1 курсу 

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія» 

Досвід та кваліфікацію українських моряків високо цінують у 

міжнародних судноплавних компаніях. Освіта, яку дає наша морська академія, 

дуже цінується, тому що базується на великому досвіді знань. В основному 

компанії роблять ставку на плавсклад з певним досвідом роботи. Набути 

практичного досвіду вчорашнім випускникам дозволяє спеціальна кадетська 

програма. Вона дає можливість курсантам розпочати професійну діяльність вже 

на молодших курсах та отримати плавальний ценз без відриву від навчання. 

Після закінчення ВНЗ та подальшого працевлаштування участь у кадетській 

програмі дає незаперечні переваги, бо будь-яка солідна компанія обере 

спеціаліста який вже має морський досвід. 

Одне із найстаріших міжнародних крюїнгових агенцій V.Ships, засноване 

одеситом Олександром Никифоровичем Власовим. V. Ships (Україна) оперує 

більш ніж 160 місцями для українських кадетів та щорічно забезпечує 

плавальною практикою на своїх судах близько 400 курсантів морських вищих 

навчальних закладів (МВНЗ). Вони тісно співпрацюють із різними 

українськими МВНЗ, у тому числі з Національним університетом «Одеська 

морська академія» [2]. Сьогодні V.Ships - лідируюча компанія в Україні, яка 

забезпечує високоякісну практику українських кадетів та гарантує їм 

працевлаштування після закінчення навчання.  

Зазвичай після 1-го або 2-го курсу курсантам надають практику МВНЗ, де 

вони набирають у середньому від 3 до 6 місяців. Практика на судах триває 
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приблизно 6-7 місяців. У середньому курсант набирає загальний плавальний 

ценз 12 місяців, на підставі якого може отримати робочий диплом офіцера і в 

майбутньому при наявності промоушену, йти на посаді 3-4-го офіцера або 4-3-

го механіка. Проте пройти практику за кадетською програмою можуть далеко 

не всі випускники. Необхідно спочатку пройти певні критерії відбору: 

- успішність не нижче 4-4,5 балів за 5-бальною системою; 

- знання англійської мови, розмовна мова на рівні Intermediate і вище, а 

також високий результат комп'ютерного тестування Marlins (від 80% і вище); 

- співбесіда за фахом з капітаном-наставником або механіком-

наставником відповідно; 

- необхідні документи згідно STCW – посвідчення особи моряка, 

туристичний паспорт, сертифікати "Basic Safety Training" і "Training for 

Seafarers with Designated Security Duties". 

Крюїнгове агентство V. Ships також є санкціонованим центром Marlins, 

який проводить тестування на знання англійської мови та навчання. Спроба 

пройти онлайн тест дається один раз. Оскільки він платний, компанія V.Ships 

для тих, хто стає на облік, надає цю послугу безкоштовно. 

Як результат кадетської програми «V.Ships» щороку понад 100 курсантів 

промотуються та розпочинають роботу на молодших офіцерських посадах. 

Компанія "Briese Schiffahrt GmbH" є однією з найбільших європейських 

судновласників, що динамічно розвиваються, приділяє особливу увагу 

формуванню високопрофесійного, стійкого і перспективного кадрового 

резерву. Компанія використовує тактику прямого рекрутингу та чіткого 

моніторингу ринку праці, уникає подвійного агентування та здійснює 

підготовку майбутніх спеціалістів на борту своїх суден у рамках кадетської 

програми. Розробка та функціонування кадетської програми здійснюється у 

тісній співпраці з провідними МВНЗ України [1]. 

Компанія "Briese Schiffahrt GmbH" також активно здійснює подальше 

наймання та сприяє кар'єрному зростанню в першу чергу тих фахівців, чия 
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трудова діяльність почалася на борту власних суден як кадети. Вона  надає 

можливість кадетам працювати на сучасних суднах, оснащених найновішим 

навігаційним обладнанням та автоматикою класу А-1 та здійснюють свою 

діяльність за стандартами європейських компаній. 

 Також  "Навіс" - це єдина крюїнгова компанія України, яка відкрита в 

стінах морської академії НУ «ОМА». Там створена кадетська програма 

спеціально для курсантів НУ «ОМА», найкращої на ринку України та Східної 

Європи. Де заробітна плата кадета становить 1500-1650 доларів на місяць, 

контракти у них короткі – 2-4 місяці.  

Кожного року там беруть 15-20 кадетів, але для офшорного флоту це 

нормально в ці складні часи, особливо враховуючи те, що конкуренти, що 

працюють з офшорним флотом, взагалі не мають кадетської програми зараз. 

Вони набирають кадетів, які закінчили 4-5 курс і мають робочий диплом, 

але ходили в минулому тільки кадетами. Ця компанія стала працевлаштовувати 

кадетів: 

- запис в судновій ролі значиться відразу другим помічником капітана 

або електромеханіком; 

- зарплата вище на порядок, ніж у звичайного кадета.  

Судноплавна компанія економить гроші таким чином, курсанти 

отримують необхідний досвід, знання і робочі місця. 

Як висновок можу сказати що всі студенти НУ «ОМА» працевлаштовані. 

Є статистика, що жоден з наших випускників не стоїть на обліку в службі 

зайнятості як безробітний. Звісно ж щоб потрапити в судноплавну компанію 

потрібно зарекомендувати себе на плавальній практиці. У нас є договори з 

понад 100 міжнародними судноплавними компаніями. У курсантів молодших 

курсів є деякі проблеми влаштуватися на практику. Але до старших курсів всі 

знаходять бажане. Традиційно, найбільшу кількість курсантів бере на практику 

компанія V. Ships. Збільшили кількість кадетів компанії ОЅМ, MSC, почала 

працювати NORDIC HAMBURG, за короткий період вийшовши в десятку фірм, 
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які беруть максимальну кількість кадетів. Так що місце для всіх, хто хоче 

пройти плав практику і отримати роботу в судноплавній компанії, завжди 

знайдеться. 
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Фоміна К. А., курсантка 2 курсу 

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія» 

В умовах інтеграційних процесів та необхідності зростання 

конкурентоспроможності національна економіка України значно залежить від 

ефективності функціонування водної транспортної галузі. Для забезпечення 

сталого розвитку та стабільності актуальним стає проведення аналізу ринку 

вантажоперевезень України, адже на основі отриманих результатів можна 

розробляти та запроваджувати дієві механізми для підвищення рівня 

розвитку галузі. 

Відповідно до закону України «Про транспорт» до складу водного 

транспорту входять підприємства морського та річкового транспорту, що 

здійснюють перевезення пасажирів, вантажів, багажу, пошти, порти і пристані, 

судна, судноремонтні заводи, морські та річкові шляхи сполучення, а також 

підприємства зв'язку, промислові, торговельні, будівельні і постачальницькі 

https://briese.net.ua/
http://vships.com.ua/cadets.html
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підприємства, навчальні заклади, заклади охорони здоров'я, фізичної культури 

та спорту, культури, науково-дослідні, проектно-конструкторські організації та 

інші підприємства, установи та організації незалежно від форм власності, що 

забезпечують роботу морського та річкового транспорту. За умов динамічного 

розвитку ринкової кон’юнктури та окремих її елементів роль транспортних 

систем та коридорів в економічному розвитку країни невпинно зростає, а їх 

склад та організація роботи трансформуються та підлаштовуються під ринкові 

умови. Відповідно, дослідження сучасного стану функціонування підприємств 

водного транспорту України у світовому просторі набуває особливої 

актуальності [2]. 

Актуалізують питання дослідження проблем управління потенціалом 

підприємств на сучасному етапі розвитку економіки трансформація суспільних 

відносин, формування економіки знань, ознаками якої є: зміна цивілізаційних 

цінностей, зростання суспільної свідомості, посилення ролі людини в 

управлінні та виробництві благ, перетворення знань та інформації на ключовий 

ресурс виробництва та чинник розвитку, усвідомлення екологічної загрози, що 

вийшла на планетарний рівень, необхідність безперервного інноваційного 

розвитку. Зазначене свідчить про зростання значення факторів гуманізаційного 

спрямування як в діяльності підприємств, так і в середовищі, що їх оточує, та 

необхідність кардинальної зміни логіки й принципів формування та реалізації 

їхнього потенціалу [4]. 

Особливого значення генерування нових підходів щодо формування та 

реалізації потенціалу набуває підприємства водного транспорта, оскільки їх 

діяльність пов’язана зі значною небезпекою, рівнем забруднення 

навколишнього середовища. Крім того, наслідки їх функціонування стосуються 

не тільки безпосередніх учасників перевізного процесу, а й усіх економічних 

суб’єктів. Водночас європейська спрямованість процесів формує додаткові 

вимоги до водних транспортних підприємств щодо обов’язкового дотримання 

соціальних стандартів, принципів екологічно-безпечної діяльності [1]. 
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Основними елементами такого дослідження повинні бути: 

– дослідити сутність та зміст потенціалу підприємства в умовах 

економіки знань;  

– визначити особливості формування та реалізації потенціалу водних 

транспортних підприємств із врахуванням існуючих наукових здобутків з 

даного напряму дослідження;  

– дослідити необхідні та достатні умови прояву потенціалу підприємства; 

– виявити й дослідити чинники, які визначають необхідність нових 

підходів до формування та реалізації потенціалу підприємств водного 

транспорту. 

Кожне підприємство водного транспорту – це складна виробничо-

економічна система, в межах якої здійснюються різні види діяльності, що 

об’єднуються в певні напрямки. Одночасно в процесі розвитку морський 

торгівельний порт, стивідорну або судноплавну компанію та будь-яке інше 

підприємство морського транспорту розглядають як цілісний організм. 

Підприємства галузі зберегли з радянських часів значну виробничу базу, і за 

умови зваженої державної економічної політики суднобудування може стати 

однією з ключових галузей промисловості в країні. В Україні діє значна 

кількість суднобудівних підприємств, розташованих на півдні і в центрі країни, 

що становлять цілісний виробничий сектор економіки, який має певну 

інфраструктуру. Тому можна говорити про те, що суднобудування впливає на 

загальний стан економіки, створюючи кумулятивний ефект не тільки в самій 

галузі, а й суміжних галузях та видах виробництв. Ці підприємства вносять 

значні кошти до Державного бюджету. Крім того, суднобудування є галуззю 

промисловості, яка потребує істотних людських ресурсів, тим самим сприяючи 

зайнятості населення. Тому стан розвитку суднобудування суттєво впливає на 

соціально-економічний стан країни [3]. 

Таким чином, для характеристики водного транспортного підприємства 

як соціально-економічної системи потребують уважного наукового підходу 
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задля посилення їх стабільності функціонування, забезпечення оновлення, 

визначення можливостей фінансування та знаходження шляхів виходу зі 

світової економічної кризи. Складність діяльності галузі водного транспорту 

полягає в різнонаправленості функціонування підприємств і одночасно в їх 

взаємозалежності. Тому при розробці та прийнятті рішень щодо управління та 

покращення діяльності даних підприємств необхідно мати та опиратися на 

надійну державну підтримку, забезпечити відповідну координацію між 

органами виконавчої влади, яка регулює їх діяльність, враховувати загальні 

тенденції розвитку та специфічні фактори впливу на них. 
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ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК ГАЛУЗІ МОРСЬКОГО ТА 

РІЧКОВОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ 

Шевченко К. О., курсантка 2 курсу 

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія» 

Галузь морського та річкового транспорту за можливості активного 

розвитку може бути доволі прибутковою для держав, які мають можливість 

експлуатації цього типу транспорту на водних шляхах. В Україні існує доволі 

складна ситуація з даним видом перевезень через нестачу сучасного флоту, 

застарілість гідротехнічних споруд, відсутність належних навігаційних умов, 

недосконалість законодавства у розвитку цієї галузі. Проте, на сучасному етапі 

розвиток внутрішніх водних шляхів декларується як пріоритетний напрям 

Міністерства інфраструктури України, і прикладені ним зусилля допоможуть 

Україні розвинути морський та річковий транспорт і підвищити 

конкурентоспроможність. В рамках цього дослідження варто виділити основні 

фактори впливу на розвиток даного напрямку в нашій країні і довести, що 

подальший розвиток може позитивно вплинути на стан української економіки. 

Транзитний потенціал України, який, згідно з обсягами перевезень 

вантажів та інфраструктури транспортних комунікацій є найбільшим в Європі, 

використовується зараз тільки на 60%. Річні перевезення становлять лише 3 %,  

тим часом як в європейських країнах  ці показники в декілька разів вище: в 

Нідерландах таким чином перевозиться 1/3 всіх вантажів, в Румунії – 27 %, в 

Бельгії 18 %.  Таким чином, не використовуючи повністю водний потенціал 

Україна щороку втрачає близько 2,5 млрд. доларів. [1] Першим фактором, що 

може вплинути на розвиток морського та річкового транспорту є розроблення і 

прийняття транспортних стратегічних програм з метою збалансування 

розподілу вантажопотоків між автомобільним, залізничним і  річним 

транспортом. [2]. Прикладом є Стратегія ЄС для розвитку  Дунайського 

регіону, згідно з якою всі країни, територією яких протікає Дунай, спільно 

працюють над збільшенням обсягу річкових перевезень, з урахуванням вимог 

збереження навколишнього природного середовища. Ця водна артерія є 
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частиною проекту створення Рейнсько-Дунайського транспортного коридору, 

який має поєднати національні та міжнародні транспортні потоки, в тому числі 

використовуючи річковий транспорт. [3]. Другий фактор, який можна виділити 

– це прийняття важливих Законів України, в яких будуть чітко сформульовані 

пріоритетні напрями розвитку даної галузі і шляхи їх втілення. Нещодавно 

прийнято Закон «Про внутрішній водний транспорт», який  сприятиме правовій 

безпеці, що дозволить інвестувати в оновлення флоту (суден) та будівництво 

терміналів, підвищить прозорість та забезпечить рівні умови для всіх 

економічних суб'єктів. [4]. Третій фактор, який є важливим для ефективності 

роботи річного транспорту – це організація доступності водних шляхів. На 

даний момент не використовується велика частина Дніпра через існуючі 

обмеження і неможливість забезпечити гарантовані глибини на лімітуючих 

ділянках. Це обмежує вантажні перевезення в сусідні країни, а отже, обмежує в 

розкритті потенціалу водного транспорту. Проблема днопоглиблення є одним з 

критичних моментів  відродження водного транспорту в Україні. Вартість 

днопоглиблюваних робіт є достатньо затратною, що стримує Міністерство 

інфраструктури України у їх вдосконаленні. Нині днопоглиблюваними 

роботами на річці Південний Буг займається українська компанія «НІБУЛОН». 

Також вона розроблює проекти та отримує дозволи на проведення таких робіт 

на Дніпрі і його ділянці вище Києва для відновлення вантажоперевезень з 

Білоруссю. [6]. Четвертим фактором впливу на розвиток водного транспорту 

може слугувати розвиток інтермодальних перевезень, тобто перевезення 

вантажів двома або більше видами транспорту і створення логістичних шляхів 

в Європу і Азію, та навпаки. Це дозволить залучати певні кошти до бюджету, 

які можна буде використати на цивільний та військовий флоти [1]. 

Факторів, що впливають на розвиток галузі морського та річкового 

транспорту на даний момент достатньо багато, і основна задача відповідних 

структур влади, а саме Міністерства інфраструктури України та інших органів 

сприяти цьому розвитку шляхом розроблення нових проектів та затвердженням 

різноманітних законодавчих актів, наданням компаніям, що спеціалізуються в 

даній галузі певних пріоритетів, пільг, фінансування. Все це та інше допоможе 
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Україні повернути колишню славу в галузі водного транспорту та встановити її 

на міжнародному ринку як сильну, конкурентоспроможну європейську країну 

із сильним транзитним потенціалом. 
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Георгиу Р. В. 249 

Герганов Л. Д. 305 

Гилка У. Л. 473 

Глєбов І. Д. 104 

Гончаров П. В. 254 

Граматик П. Г. 137 

Григоренко І. М. 504 

Даниленко О. Б. 15 

Данілова О. О. 41 

Делі І. І. 41 

Денисова А. С. 216 

Димитров А. І. 108 

Димитров М. И. 112 

Дімоглова О. В. 496 

Дмитрієв П. Р. 256 

Добрієва О. Ф. 493 

Дрожжин О. Л. 313 

Дуков Д. Ф. 15 

Єсєв А. І. 196 

Жаріков В. І. 68 
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Желясков В. Я. 310 

Житомирська Т. М. 331 

Жихарєва В. В. 466 

Жур’ян В. В. 331 

Загородня Ю. В. 70 

Залож В. І. 188 

Зінченко С. М. 18, 59 

Іванов Г. Є. 122 

Іванов О. М. 46 

Івуль А. О. 126 

Ізотов С. Ю. 192, 434 

Кiрсанова В. В. 192 

Капацина І. 411 

Квасников П. К. 50 

Кириченко К. В. 18, 59 

Коваленко С. І. 477, 500 

Ковальжи Н. Г. 470 

Кожуріна Д. С. 510 

Колесников О. А. 129, 260 

Константинова Т. M. 371 

Коротченков М. П. 374 

Коскіна Ю. О. 313 

Кособуцький Д. І. 134 

Крамаренко В. В. 378 

Кузьменко В. С. 381 

Кузьменко О. Ю. 381 

Кулик Д. О. 137 

Кулініч В. В. 179 

Кулініч В. Г. 179 

Курпек І. М. 141 

Лебеденко А. В. 264 

Лещенко А. М. 322 

Лещов В. О. 200 

Лобанов О. В. 146 

Мазур Т. М. 54 

Максимов С. Б. 496 

Маменко П. П. 18, 59 

Маргаринт В. Д. 266, 443 

Мардарь М. Р. 515 

Марков А. Д. 183 

Маслов І. З. 196 

Мінов І. І. 397 

Мітін Ю. О. 63 

Мондич О. В. 339 

Морозов В. С. 22 

Мошняга Є. О. 270 

Мусоріна М. О. 344 

Набока І. В. 68 

Найдьонов А. І. 200 

Недялков В. Д. 275 

Нестеров О. Ю. 46, 70 

Носов П. С. 18, 59 

Павлова О. А. 149, 278 

Палагін О. М. 203 

Панаркін Є. В. 68 

Перепечаєв С. М. 70 

Петров В. С. 347 

Петрова А. В. 466 
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Погорлецький Д. С. 22 

Радов Д. О. 33, 290 

Радова В. Ю. 155, 283, 287 

Ракитська Н.М. 385 

Рижков Ю. В. 79 

Романцова П. С. 74 

Руденко Г. С. 520 

Рябов Є. В. 162 

Рябущенко О. Г. 83 

Сайтарлы А. О. 112 

Слободанюк М. І. 46 

Слюсаренко А. І. 87, 411 

Соколов К. В. 165 

Сорока О. М. 354 

Сошніков С. Г. 96 

Старцев О. М. 92 

Тарасенко Т. В. 207 

Татарко І. І. 481 

Терлич С. В. 486 

Тимофєєва А. Р. 170 

Тімофєєва В. О. 523 

Топор І. В. 527 

Турлак Л. П. 397 

Федоренко А. В. 491 

Фоміна К. А. 530 

Хлебников В. И. 293 

Червоний О. Д. 400 

Черкас О. А. 493 

Черой А. А. 296 

Черой Л. І. 231 

Чимшир В. І. 12 

Чимшир Г. В. 12 

Шевченко К. О. 534 

Ширкова Е. А. 234, 239 

Шишман І. М. 454, 481 

Шпаченко Р. І. 458 

Щука А. С. 174 

Яковлев Г. Г. 462 

Яремчук С. О. 26, 33 

Ярмоленко М. І. 317 
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