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1. Загальний опис навчальної дисципліни
Мета вивчення дисципліни «Судновi допомiжнi установки і системи та їх експлуатація» вивчення курсантами та студентами принципів несення машинної вахти та технічного
використання
суднової
енергетичної
установки,
передбачених
кваліфікаційною
характеристикою спеціальності та у відповідності вимогам Правила ІІІ/І ПДНВ 78/95 та
Специфікації мінімальних стандартів компетентності Міжнародного кодексу STSW-CODE,
1995.
Навчальна дисципліна забезпечує реалізацію вимог наступних розділів Кодексу з
підготовки і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з поправками:
- розділу А-ІІІ/1 «Обов’язкові мінімальні вимоги для дипломування вахтових механіків
суден з машинним відділенням, що обслуговується традиційно або періодично не
обслуговується» (функція 4 «Управління операціями судна та піклування про людей на
судні на рівні експлуатації» ),
- розділу А-ІІІ/2 «Обов'язкові мінімальні вимоги для дипломування старших механіків
та других механіків суден з головною руховою установкою потужністю 3000 кВт або більше»
(функція 4 «Управління операціями судна та піклування про людей на судні на рівні
управління»).
Навчальна дисципліна забезпечує набуття перелічених нижче компетентностей та
досягнення програмних результатів навчання.
Компетентності :
ЗК4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
ЗК5. Здатність приймати та реалізовувати обґрунтовані управлінські рішення в рамках
прийнятного ризику.
ЗК10. Здатність працювати автономно.
ЗК11. Навички здійснення безпечної діяльності (прихильність безпеці).
ЗК13. Здатність до подальшого навчання.
ЗФК3. Здатність розробляти плани дій під час аварійних ситуацій та схем з боротьби за
живучість судна, а також здійснювати дії у випадку аварійних ситуацій згідно з цим планом.
ЗФК5. Здатність здійснювати нагляд та контроль за виконанням вимог національного та
міжнародного законодавства в сфері мореплавства та заходів щодо забезпечення охорони
людського життя на морі, охорони і захисту морського середовища.
Програмні результати навчання:
РН2. Знання конструкції об’єктів суднових технічних засобів і систем, принципу їх
роботи та розуміння процесів, що в них відбуваються.
РН4. Концептуальні знання, включаючи певні знання сучасних досягнень у морській
інженеріїі ззабезпечення надійності суднових технічних засобів та безпеки на морі.
РН14. Уміння виконувати пуск та зупинку головної рухової установки та допоміжних
механізмів та пов’язаних з ними систем.
РН22. Знання експлуатаційних характеристик та уміння забезпечити експлуатацію та
технічне обслуговування насосів, систем трубопроводів та систем управління.
РН24. Знання вимог до сепараторів та до іншого подібного обладнання, уміння
здійснювати його експлуатацію.

2. Заплановані результати навчання
Успішне завершення програми навчальної дисципліни «Судновi допомiжнi установки і
системи та їх експлуатація» передбачає здобуття студентом наступних результатів навчання за
навчальною дисципліною:
1) знання конструкцiї, принципу дiї та эксплуатацiя суднових насосiв та вентиляторiв;
2) знання конструкцiї, принципу дiї суднових повітряних компресорiв, їх систем та
експлуатація
3) знання конструкцiї, принципу дiї та експлуатацiя сепараторiв палива та масла;
4) знання конструкцiї, принципу дiї суднових рульових машин та їх експлуатація;
5) знання конструкцiї, принципу дiї та експлуатацiя палубних механізмiв та пристроїв;
6) знання конструкцiї, принципу дiї та експлуатація суднових теплообмінних апаратiв,
конденсаційні, водоопріснювальні та холодильні установки;
7) знання конструкцiї, принципу дiї та експлуатацiя суднових систем.
Кількість кредитів ЄКТС 6
Форма підсумкового контролю іспит
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Розділ 6. Судновi сепаратори
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Розділ 7 Суднові компресори

2

-

-
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Всього аудиторних годин
Самостійна робота (години)

36

8

10

10

насоси

і

Розділ 2. Види насосів, пристрій і
принцип дії.
Розділ 3. Судновi рульовi пристрої.
Розділ 4. Судновi опріснювальні
установки.
Розділ 5. Судновi системи.

Загальний обсяг годин навчальної
дисципліни

їх

122
150

Відповідність
модельному
курсу
Міжнародної
морської
організації

3. Програма, структура (тематичний план) навчальної дисципліни (2 скор)

ІМО 7.04, п. 1.1.1
ІМО 7.02, п.1.1.1,
1.4.2
ІМО 7.04, п. 1.1.1
ІМО 7.02, п.1.1.1,
1.4.2
ІМО 7.04, п. 1.1.1
ІМО 7.02, п.1.1.1,
1.4.2
ІМО 7.04, п. 1.1.1
ІМО 7.02, п.1.1.1,
1.4.2
ІМО 7.04, п. 1.1.1
ІМО 7.02, п.1.1.1,
1.4.2
ІМО 7.04, п. 1.1.1
ІМО 7.02, п.1.1.1,
1.4.2
ІМО 7.04, п. 1.1.1
ІМО 7.02, п.1.1.1,
1.4.2

Х

Х
Х

4. Теми практичних занять
№
з/п

Назва теми

1

Суднові сепоратори

2
3

Рульові машини плунжерного типу.
Рульові машини лопатевого типу
Система стисненого пускового повітря

4

Система водяного охолодження

5

Судова арматура

Перелік інструментів, обладнання та
програмного забезпечення, використання
яких передбачає виконання практичних
занять
Методичний посібник, робочі інструменти,
креслення, макети, Transas
Методичний посібник, робочі інструменти,
креслення, макети, Transas
Методичний посібник, робочі інструменти,
креслення, макети, Transas
Методичний посібник, робочі інструменти,
креслення, макети, Transas
Методичний посібник, робочі інструменти,
креслення, макети, Transas

5. Теми лабораторних занять
№
з/п
1
2
3
4
5

Перелік інструментів, обладнання та
програмного забезпечення, використання
яких передбачає виконання лабораторних
занять
Технічна експлуатація відцентрових
Методичний посібник, робочі інструменти,
насосів. Можливі поломки і їхнє усунення креслення, макети, Transas
Спільна робота насосів
Методичний посібник, робочі інструменти,
креслення, макети, Transas
Насоси динамічного принципу дії
Методичний посібник, робочі інструменти,
креслення, макети, Transas
Насоси об'ємного принципу дії
Методичний посібник, робочі інструменти,
креслення, макети, Transas
Технічна експлуатація компресора
Методичний посібник, робочі інструменти,
односторонньої дії. Можливі поломки і
креслення, макети, Transas
їхнє усунення
Назва теми

6. Завдання для самостійної роботи
Самостійна робота з дисципліни складається х опрацювання навчального матеріалу:
- Опрацювання лекційного матеріалу;
- самостійне опрацювання окремих розділів навчальної дисципліни;
- підготовка до практичних занять;
- підготовка до лабораторних занять;
- підготовка до залiку.
7. Індивідуальні завдання
Види індивідуальних завдань
Заочна форма навчання
Курсова робота
4 курс ЗФН
8. Методи контролю
Поточний контроль здійснюється оцінюванням якості засвоєння навчального
матеріалу дисципліни за результатами опитування з питань лекційного матеріалу, виконання
практичних, лабораторних робіт та КР, що передбачені робочим навчальним планом згідно
темам робочої навчальної програми (у відповідності до Положення про організацію освітнього
процесу НУ «ОМА»).
- Форма контролю: іспит.

№
з/п

1

2

3

4

5

6

7

9. Методи демонстрації результатів навчання за навчальною дисципліною
Інструменти,
обладнання та
програмне забезпечення,
які використовуються
Результати навчання за
для демонстрації
Методи демонстрації
навчальною дисципліною
здобутих результатів
навчання за
навчальною
дисципліною (за
потребою)
Знання конструкцiї, принципу
Методичний посібник,
Письмова відповідь при
дiї та эксплуатацiясуднових
робочі інструменти,
виконанні
лабораторної
насосiв та вентиляторiв;
креслення, макети,
роботи
Transas
Знання конструкцiї, принципу
Методичний посібник,
Письмова відповідь при
дiї
суднових
повітряних
робочі інструменти,
виконанні лабораторної
компресорiв, їх систем та
креслення, макети,
роботи
експлуатація
Transas
Знання конструкцiї, принципу
Методичний посібник,
дiї та эксплуатацiя сепараторiв
Усна відповідь на
робочі інструменти,
палива та масла;
практичному занятті
креслення, макети,
Transas
знання конструкцiї, принципу
Методичний посібник,
дiї суднових рулйових машин
Усна відповідь на
робочі інструменти,
та їх експлуатація;
практичному занятті
креслення, макети,
Transas
Знання конструкцiї, принципу
Методичнийпосібник,
Письмова відповідь при
дiї та эксплуатацiя палубних
робочі інструменти,
виконанні
лабораторної
механізмiв та пристроїв;
креслення, макети,
роботи
Transas
Знання конструкцiї, принципу
дiї та эксплуатацiя суднових
Методичний посібник,
теплообмінних
апаратiв,
Усна відповідь на
робочі інструменти,
конденсаційні,
практичному занятті
креслення, макети,
водоопріснювальні
та
Transas
холодильні установки;
Знання конструкцiї, принципу
Методичний посібник,
дiї та эксплуатацiя суднових Усна
відповідь
на
робочі інструменти,
систем.
практичному занятті
креслення, макети,
Transas
10. Схема нарахування балів за навчальною дисципліною

Оцінка
(за національною
шкалою)

Відмінно

Оцінка за шкалою
ВНЗ

А

Критерії

Демонструє відмінні знання теоретичного матеріалу;
без допомоги викладача знаходить джерела інформації і
використовує одержані відомості відповідно до мети та
завдань власної пізнавальної діяльності;
глибоко та всебічно розкриває змістпитань, які
обговорюються, аргументовано та логічно викладає
матеріал, володіє культурою мови;

Добре

B

C

Задовільно

D

E

Незадовільно

FX

показує вміння формулювати висновки та узагальнення за
питаннями теми, здатність аналізувати навчальний матеріал
з використанням теоретичних знань;
самостійно оцінює різноманітні ситуації що пов’язані із
ризиком забруднення морського середовища, виявляючи
особисту позицію щодо них.
Демонструє знання вище середнього рівня;
Знаходить
джерелаі
нформації
та
самостійно
використовує їх відповідно до цілей, поставлених
викладачем;
Розкриває згідно з програмою дисципліни зміст питань,
які обговорюються, але допускає окремі неточності;
Формулює висновки та узагальнення з окремих питань,
логічно викладає свої знання;
Самостійно визначає окремі цілі власної навчальної
діяльності, оцінює окремі нові факти, явища, ідеї.
Демонструє знання середнього рівня;
Вільноро зв'язує задачі в стандартних ситуаціях,
самостійно виправляє допущені помилки, добирає аргументи
на підтвердження вивченого теоретичного матеріалу;
Розкриває згідно з программою дисципліни зміст питань,
які обговорюються, але не досить повно й аргументовано
викладає матеріал;
Формулює висновки з окремих питань;
Вільно володіє вивченим обсягом матеріалу,
Здатний застосовувати його на практиці.
Демонструє задовільні знання;
не виявляє належної активності при обговоренні питань
на практичних заняттях;
відповідає на окремі питання;
формулює висновки з окреми хпитань;
може відтворити значну частину теоретичного матеріалу,
виявляє знання і розуміння основних положень.
Демонструє знання на рівні мінімальних вимог;
відповідає на окремі питання, які обговорюються;
не виявляє належної активності при обговоренні питань;
неохайно виконує завдання на практичних заняттях;
володіє матеріалом на початковому рівні, значну частину
матеріалу відтворює на репродуктивному рівні.
не володіє навчальним матеріалом на рівні мінімальних
вимог;
не здатний виконати завдання у повному обсязі;
поверхнево розкриває змістпитань, які розглядаються,
будуючи відповіді на звичайному повторенні навчального
матеріалу без його осмислення;
допускає суттєві помилкипід час усних та письмових
відповідей;
неохайно виконує індивідуальні завдання; не виявляє
активності на заняттях при обговоренні питань;
не виявляє старанності при виконанні завдань для
самостійної роботи.
Курсанти (студенти), які не з'явилися на контрольні
заходи без поважних причин, вважаються такими, що
одержали незадовільну оцінку (FX).

11. Рекомендована література
Основна:
1. Харин В.М., Декин Б.Г., Занько О.Н., Писклов В.Т., Судовые вспомогательные
механизмы и системи: Учебник для морских вузов -М: Транспорт, 1992 -319с.
Додаткова:
2. Завиша В.В., Декин Б.Г. Судовые вспомогательные механизмы й системи: Учебник
для морских вузов -М: Транспорт, 1984-360 с.
3. Андрущенко Р.С., Шилов В.Д., Дементьєв Б.Г. й др. Судовое вспомогательное
энергетическое оборудование. Учебник для морских судов - С.- П.: Судостроение 1991 - 392
с.
4. Чиняев Й.А. Судовые вспомогательные механизмы: Учебник для вузов - М.:
Транспорт, 1989 - 295 с.
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