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1. Загальний опис навчальної дисципліни
Метою вивчення навчальної дисципліни «Попередження зiткнення суден та
використання радiолокацiйних станцiй i засобiв автоматизованої радiолокацiоної прокладки»
є отримання курсантами знань МППЗС – 72, використання їх для забезпечення безпеки
плавання та набуття умінь користування маневровим планшетом та засобами АРП.
Мова навчання: українська.
Статус дисциплiни: обов’язкова.
Передумовою для вивчення дисципліни «Попередження зiткнення суден та
використання радiолокацiйних станцiй i засобiв автоматизованої радiолокацiоної прокладки»
є засвоєння наступних обов’язкових елементів освітньо-професійної програми підготовки
бакалавра «Судноводіння»: «Вища математика», «Інформаційні технології», «Радіотехніка та
електроніка», «Навігація та лоція», «Радіонавігаційні прилади та системи»,
«Електронавігаційні прилади», «Морехідні якості судна», «Математичні основи
судноводіння».
Навчальна дисципліна забезпечує реалізацію вимог розділу A – II/1, (функція:
«Судноводіння на рівні експлуатації»), A – II/2 (функція: «Судноводіння на рівні
управління») Кодексу ПДНВ з підготовки і дипломування моряків та несення вахти, з
поправками. Сфера компетентності «Несення безпечної навігаційної вахти».
Навчальна дисципліна забезпечує набуття перелічених нижче компетентностей та
досягнення програмних результатів навчання.
Компетентності: інтегральна, загальні (ЗК), спеціальні (СК).
ЗК4 Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
ЗК5 Здатність приймати та реалізовувати обґрунтовані управлінські рішення в рамках
прийнятного ризику.
ЗК10 Здатність працювати автономно.
СК4 Здатність забезпечувати організацію та дотримання процедур несення безпечної
навігаційної вахти.
СК6 Уміння використовувати радіолокатор та засоби автоматизованої радіолокаційної
прокладки для забезпечення безпеки плавання.
ФК5 Здатнiсть здiйснювати нагляд та контроль за виконанням вимог нацiонального та
мiжнароднго законодавства в сферi мореплавства та заходiв щодо забезпечення охорони
людського життя на морi, охорони i захисту морського середовища.
Програмні результати навчання:
РН4 Навички оцінки навігаційної інформації, отриманої з усіх джерел, зокрема
радіолокатора, засобів автоматизованої радіолокаційної прокладки та електронних
комплексів навігаційно-інформаційної системи з метою прийняття рішень для уникнення
зіткнення та управління безпечним плаванням судна; техніки судноводіння за умов
відсутності видимості.
Кількість кредитів ЄКТС: 6
Форма підсумкового контролю: залік, іспит

2. Заплановані результати навчання за навчальною дисципліною
Успішне завершення програми навчальної дисципліни «Попередження зiткнення
суден та використання радiолокацiйних станцiй i засобiв автоматизованої радiолокацiоної
прокладки» передбачає здобуття курсантом (студентом) наступних результатів навчання за
навчальною дисципліною:
Знання:
– правил МППЗС – 72, їх застосування та тлумачення;
– основних типів ЗАРП, їхні характеристики відображення, експлуатаційні вимоги та
небезпеку надмірної довіри ЗАРП.
Уміння:
– застосовувати «Міжнародні правила запобігання зіткненню суден у морі 1972 року,
з поправками» при розходженні суден;
– користуватися РЛС/ЗАРП, розшифровувати та аналізувати отриману інформацію,
зокрема:
а) визначати дальність та пеленг; курс і швидкість інших суден; час та дистанцію
найкоротшого зближення з суднами, які слідують зустрічними курсами, або тими, які
пересікаються чи обганяють;
б) розпізнавати критичні ехо-сигнали; виявляти зміни курсу та швидкості інших
суден; вплив зміни курсу та/або швидкості свого судна;
в) застосовувати техніку радіолокаційної прокладки та концепції відносного та
істинного рухів; паралельну індексацію;
г) враховувати роботу системи та її точність, можливості слідкування та обмеження, а
також затримки, пов'язані з обробкою даних;
д) використовувати експлуатаційні попередження та перевірки системи;
е) методи захвату цілі та їхні обмеження, істинні та відносні вектори, графічне
представлення інформації про ціль та небезпечні райони;
є) отримувати та аналізувати інформації, критичних ехо-сигналів, заборонених
районів та імітацій маневрів.

Навчальне навантаження (години)

Тема
1.1.
Структура
та
зміст МППЗС –
72. Застосування,
відповідальність,
термінологія.
(пр. 1 – 3)
Тема 1.2. Вогні та
знаки. Звукові та
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Розділ 1. МППЗС - 72
4
4/

2

4

4/

Лабораторні
роботи

Практичні
(семінарські)

Лекції

Заочна форма навчання
3р/4.5р

Кількість
аудиторних
годин

Лабораторні
роботи

Практичні
(семінарські)

Лекції

Назви розділів
і тем

Кількість
аудиторних
годин

Денна форма навчання

Відповідність
модельному курсу
Міжнародної морської
організації

3. Програма, структура (тематичний план) навчальної дисципліни

7.03 1.2.1

7.03 1.2.1

світлові сигнали
при різних умовах
видимості.
(пр. 20 – 36)
Тема
1.3.Плавання при
різних умовах
видимості.
Спостереження,
безпечна
швидкість.
Плавання в
вузинах та по
системах розділу
руху. (пр.
4,5,6,9,10)
Тема 1.4.
Небезпека
зіткнення. Дії по
запобіганню
зіткнення суден.
(пр.7, 8)
Тема
1.5.
Плавання суден
при
взаємному
спостереженні.
(пр. 11 – 14)
Ситуація
перехрещення
курсів суден. Дії
суден при
розходженні.(пр.1
5 – 17)
Тема 1.7. Взаємні
обов’язки суден.
Плавання в
умовах обмеженої
видимості.(пр.18,
19)
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7.03 1.2.1

6
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7.03 1.2.1

6

2

4
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Разом за
44
18
14
12
розділом 1
і за 4 семестр:
Х
(2019-2020
навчальний рік)
Розділ 2. Використання радіолокатора для забезпечення безпеки плавання
Тема
2.1.
3
1
2
2/2
2/2
7.03 1.2.1
Маневровий
планшет.
Побудова
векторного
трикутника на

маневренному
планшетi.
Закономiрностi
змiни напрямку
лiнiї вiдносного
руху зі змiною
курсу i/або
швидкостi. Оцiнка
небезпеки
зiткнення.
Тема 2.2. Оцiнка
небезпеки
зiткнення
по
вказанним
параметрам.
Вибiр допустимих
значень дистанцii
та
часу
найкоротшого
зближення.
Визначення
дистанцii та часу
найкоротшого
зближення суден
при вiдноснiй
прокладцi.
Побудова
секторiв
небезпечних
курсiв.
Тема 2.3 Способи
визначення
маневру iншого
судна.
Оцiнка
небезпеки
зiткнення
по
характеру
змiнювання
полярних
координат.
Закономiрностi
вiдносного руху.
Визначення
критичних суден
при вiдносному
русi.
Тема 2.4
Попереджування
надмiрного
зближення або
зіткнення. Вибiр
допустимих

3

1

2

1/1

1/1
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1

1

1/1

1/1

7.03 1.2.1
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2

1

1/1

1/1

7.03 1.2.1

значень вiдстанii
часу
найкоротшого
зближення.
Тема 2.5. Порядок
вирiшення задачi
розходження з
декількома
небезпечними
суднами. Вибiр
виду маневру,
ефективний
маневр.
Лiмiтуюче судно,
небезпечне та
потенцiйно
небезпечне судно.
Тема
2.6.
Вирiшення задачi
розходження
з
декiлькома
небезпечними
суднами у два
етапи.
Повернення
до
первiсних
параметрiв
руху.
Тема 2.7.
Перетинання
потоку суден.
Вибiр
лiмiтуючого
судна i маневру
по секторах
небезпечних
курсiв.
Тема 2.8. Вхiд i
вихiд iз зони
розділу руху.
Плавання в потоцi
суден. Обгiн i
використання
звукових i
свiтлових
сигналiв
попередження та
маневрування.
Тема 2.9.
Перетинання
потоку суден в
умовах обмеженої
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2

1

1

-
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2/2
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1/1

1/1
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1

-

1

1/1

1/1
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1

-

1

1/1

1/1
7.03 1.2.1

видимостi. Вхiд i
вихiд iз зони
розділу руху в
умовах обмеженої
видимостi та
розходження з
iншими суднами.
Тема 2.10.
Плавання по
каналах i
фарватерах в
умовах обмеженої
видимостi.
Розходження
суден в умовах
обмеженої
видимості при
плаванні по
каналах i
фарватерах.
Тема 2.11.
Документування
процесу
розходження.
Таблицi обробки
радiолокацiйної
інформаціїi
графічних
побудувань на
планшетi. Запис
даних про пеленг i
вiдстанi до
небезпечних
суден.
Разом за
розділом 2:

1

-

1

1/1

1/1

7.03 1.2.1

1

-

1

1/1

1/1

7.03 1.2.1

22

8

14

16/12

4/

12/12

Розділ 3. Використання ЗАРП для забезпечення безпеки плавання
Тема 3.1. Способи
захоплення на
супровiд вiдмiток
цілей.
Попереджувальна
сигналiзацiя.
Вимоги ІМО до
устаткування
ЗАРП, точностi
показань даних,
Тема 3.2.
Автоматичне i
ручне захоплення
цiлей на супровiд.

4

1

2

7.03 1.3.4

2

2

1

/2

/2
7.03 1.3.4

Максимальна
кiлькiсть цiлей,
що можуть
супроводжуватись
. Алгоритм
обробки
iнформацii в
ЗАРП. Скидання
iз супроводу.
Тема 3.3. Опис
параметрiв
супроводжуваних цiлей.
Сигналiзацiя при
скиданнi з
супроводу.
Особливостi
використання
ЗАРП при
частому
маневруван нi
власних або
iнших суден.
Тема 3.4.
Включення i
настроювання
ЗАРП. Вибiр
режиму орієнтації
i стабiлiзацiї
зображення на
екранi. Вибiр
припустимих
значень вiдстанii
часу
найкоротшого
зближення.
Способи введення
даних вiд лага i
гiрокомпаса i
контроль їх.
Ручний вибiр
небезпечних
цiлей. Охороннi
зони.
Тема 3.5. Вибiр
довжини векторiв
у режимi i
стинного i
вiдносного рухiв.
Сектори i зони
небезпечних
курсiв.

4

2

1

7.03 1.3.4

4

1

2

1

/2

/2

7.03 1.3.4

2

-

2

1

7.03 1.3.4

Використання
інформації про
попередне положення цiлей.
Тема 3.6.
Використання
ЗАРП при несеннi навігаційної
вахти. Дiї
оператора при
спрацюваннi
сигналізації про
появу нового
судна або
небезпеки
зiткнення. Вибiр
величин Дзад i
допустимої
дистанції при
перетинаннi курсу
iншим судном по
носу.
Тема 3.7.
Використання
режиму iстинного
руху при плаваннi
в стиснутих
умовах. Оцiнка
небезпеки
зiткнення i
маневрування
iнших суден.
Тема 3.8.
Використання
режиму вiдносного руху при
плаваннi в
стиснутих умовах.
Вибiр оцiнок
небезпечних
суден i визначення параметрiв
найкоротшого
зближення – Дкр,
tкр, Vц, Кц.
Використання
iнформацiї про
минуле
положення суден.
Програвання
маневру.

2

2

2

7.03 1.3.4

3

2

1

7.03 1.3.4

2

1

7.03 1.3.4

Разом за
розділом 3:
Всього за 7
семестр: (20212022 навчальний
рік)
Всього
аудиторних
годин:
Самостійна
робота (години)
з них на
виконання
індивідуального
завдання
Загальний обсяг
годин
навчальної
дисципліни

24

8

8

8

46

16

8

22

90

34

22

34

/4

16/16

/4

4/

12/16
Х

90

134/104
Х

Х
180

150/120
Х

4. Теми практичних занять
№
з/п
Назва теми

1
2
3

4
5

6
7

8

Перелiк iнструментiв,
обладнання програмного
забезпечення, використання яких
передбачає виконання
практичних занять
(за потребою)
Застосування,
-

Структура та зміст МППЗС – 72.
відповідальність, термінологія. (пр. 1 – 3)
Вогні та знаки. Звукові та світлові сигнали при різних
умовах видимості. (пр. 20 – 36)
Плавання при різних умовах видимості. Спостереження,
безпечна швидкість. Плавання в вузинах та по системах
розділу руху. (пр. 4, 5, 6, 9, 10)
Небезпека зіткнення. Дії по запобіганню зіткнення суден.
(пр. 7, 8)
Плавання суден при взаємному спостереженні. (пр. 11 – 14)
Ситуація перехрещення курсів суден. Дії суден при
розходженні.(пр. 15 – 17)
Взаємні обов’язки суден. Плавання в умовах обмеженої
видимості.(пр. 18, 19)
Автоматичне i ручне захоплення цiлей на супровiд.
Максимальна
кiлькiсть
цiлей,
що
можуть
супроводжуватися. Алгоритм обробки iнформацii в ЗАРП.
Скидання iз супроводу.
Включення i настроювання ЗАРП. Вибiр режиму орієнтації
i стабiлiзацiї зображення на екранi. Вибiр припустимих
значень вiдстанii часу найкоротшого зближення. Способи
введення даних вiд лага i гiрокомпаса i контроль їх. Ручний
вибiр небезпечних цiлей. Охороннi зони.

-

-

Тренажер NT pro 5000

Тренажер NT pro 5000

9

10

Вибiр довжини векторiв у режимi i стинного i вiдносного
рухiв. Сектори i зони небезпечних курсiв. Використання
інформації про попередне поло-ження цiлей.
Використання ЗАРП при несеннi навігаційної вахти. Дiї
оператора при спрацюваннi сигналізації про появу нового
судна або небезпеки зiткнення. Вибiр величин Дзад i
допустимої дистанції при перетинаннi курсу iншим судном
по носу.
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Теми лабораторних занять
№
з/п
Назва теми

1
2
3

4
5

6
7

8

9

10

11

12

Перелiк iнструментiв,
обладнання програмного
забезпечення, використання яких
передбачає виконання
лабораторних занять
(за потребою)
Застосування,
-

Структура та зміст МППЗС – 72.
відповідальність, термінологія. (пр. 1 – 3)
Вогні та знаки. Звукові та світлові сигнали при різних
умовах видимості. (пр. 20 – 36)
Плавання при різних умовах видимості. Спостереження,
безпечна швидкість. Плавання в вузинах та по системах
розділу руху. (пр. 4, 5, 6, 9, 10)
Небезпека зіткнення. Дії по запобіганню зіткнення суден.
(пр. 7, 8)
Плавання суден при взаємному спостереженні. (пр. 11 – 14)
Ситуація перехрещення курсів суден. Дії суден при
розходженні.(пр. 15 – 17)
Взаємні обов’язки суден. Плавання в умовах обмеженої
видимості.(пр. 18, 19)
Маневровий планшет. Побудова векторного трикутника на
маневренному планшетi. Закономiрностi змiни напрямку
лiнiї вiдносного руху зі змiною курсу i/або швидкостi.
Оцiнка небезпеки зiткнення.
Оцiнка небезпеки зiткнення по вказанним параметрам.
Вибiр допустимих значень дистанцii та часу найкоротшого
зближення. Визначення дистанцii та часу найкоротшого
зближення суден при вiдноснiй прокладцi. Побудова
секторiв небезпечних курсiв.
Способи визначення маневру iншого судна. Оцiнка
небезпеки зiткнення по характеру змiнювання полярних
координат. Закономiрностi вiдносного руху. Визначення
критичних суден при вiдносному русi.
Попереджування надмiрного зближення або зіткнення.
Вибiр допустимих значень вiдстанii часу найкоротшого
зближення.
Порядок вирiшення задачi розходження з декількома
небезпечними суднами. Вибiр виду маневру, ефективний
маневр. Лiмiтуюче судно, небезпечне та потенцiйно
небезпечне судно.
Вирiшення задачi розходження з декiлькома небезпечними

-

-
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Паралельна лінійка, вимірювач

Паралельна лінійка, вимірювач

Паралельна лінійка, вимірювач
Паралельна лінійка, вимірювач

Паралельна лінійка, вимірювач

13
14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

суднами у два етапи. Повернення до первiсних параметрiв
руху.
Перетинання потоку суден. Вибiр лiмiтуючого судна i
маневру по секторах небезпечних курсiв.
Вхiд i вихiд iз зони розділу руху. Плавання в потоцi суден.
Обгiн i використання звукових i свiтлових сигналiв
попередження та маневрування.
Перетинання потоку суден в умовах обмеженої видимостi.
Вхiд i вихiд iз зони розділу руху в умовах обмеженої
видимостi та розходження з iншими суднами.
Плавання по каналах i фарватерах в умовах обмеженої
видимостi. Розходження суден в умовах обмеженої
видимості при плаванні по каналах i фарватерах.
Документування процесу розходження. Таблицi обробки
радiолокацiйної інформаціїi графічних побудувань на
планшетi. Запис даних про пеленг i вiдстанi до небезпечних
суден.
Способи захоплення на супровiд вiдмiток цілей.
Попереджувальна сигналiзацiя. Вимоги ИМО до
устаткування ЗАРП, точностi показань даних,
2 Автоматичне i ручне захоплення цiлей на супровiд.
Максимальна
кiлькiсть
цiлей,
що
можуть
супроводжуватися. Алгоритм обробки iнформацii в ЗАРП.
Скидання iз супроводу.
Опис параметрiв супровод-жуваних цiлей. Сигналiзацiя при
скиданнi з супроводу. Особливостi використання ЗАРП при
частому маневруван нi власних або iнших суден.
Включення i настроювання ЗАРП. Вибiр режиму орієнтації
i стабiлiзацiї зображення на екранi. Вибiр припустимих
значень вiдстанii часу найкоротшого зближення. Способи
введення даних вiд лага i гiрокомпаса i контроль їх. Ручний
вибiр небезпечних цiлей. Охороннi зони.
Вибiр довжини векторiв у режимi i стинного i вiдносного
рухiв. Сектори i зони небезпеч- них курсiв. Використання
інформації про попередне поло-ження цiлей.
Використання режиму iстинного руху при плаваннi в
стиснутих умовах. Оцiнка небезпеки зiткнення i
маневрування iнших суден.
Використання режиму вiд- носного руху при плаваннi в
стиснутих умовах. Вибiр оцiнок небезпечних суден i визначення параметрiв найкоротшого зближення – Дкр, tкр, Vц, Кц.
Використання iнформацiї про минуле положення суден.
Програвання маневру.
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5. Завдання для самостійної роботи
Перелік видів самостійної роботи:
– опрацювання лекційного матеріалу;
– підготовка до лабораторних занять;
– виконання індивідуальних завдань (розрахункових робіт);
– самостійне опрацювання окремих розділів навчальної дисципліни;
– підготовка до практичних занять;

– підготовка до заліку
6 Індивідуальні завдання
Навчальним планом для заочної форми навчання передбачено виконання
розрахунково-графічної роботи, тема та порядок виконання якої визначається у відповідних
методичних вказівках розроблених та затверджених на кафедрі навігації і управління
судном.
7. Методи контролю
Поточний контроль здійснюється оцінюванням якості засвоєння навчального
матеріалу дисципліни за результатами опитування з питань лекційного матеріалу, виконання
практичних, лабораторних робіт, що передбачені робочим навчальним планом згідно темам
робочої навчальної програми (у відповідності до Положення про організацію освітнього
процесу НУ«ОМА»).
Форма контролю: екзамен, залік.
Методи контролю: усний, письмовий.
№
з/п

1

Методи демонстрації результатів навчання за навчальною дисципліною
Iнструменти, обладнання та
програмне забезпечення,
якi використовуються для
Результати навчання за навчальною
Методи
демонстрацiї здобутих
дисципліною
демонстрації
результатiв навчання за
навчальною дисциплiною
(за потребою)
Знання
усна відповідь
правила МППЗС – 72,
– правил МППЗС – 72, їх
на питання
паралельна лінійка,
застосування та тлумачення;
теоретичного
вимірювач
– основних типів ЗАРП, їхні
матеріалу,
характеристики відображення,
виконання
експлуатаційні вимоги та небезпеку
практичних,
надмірної довіри ЗАРП.
лабораторних
робіт
8. 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 зміст питань, які
обговорюються, аргументовано та логічно викладає
матеріал, володіє культурою мови;
показує вміння формулювати висновки та
узагальнення за питаннями теми, здатність аналізувати

Добре

B

C

Задовільно

D

E

Незадовільно

FX

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 джерела інформації 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;
вільно розв'язує задачі в стандартних ситуаціях,
самостійно виправляє допущені помилки, добирає
аргументи на підтвердження вивченого теоретичного
матеріалу;
розкриває згідно з програмою 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 окремих питань;
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 зміст питань, які розглядаються,
будуючи відповіді на звичайному повторенні
навчального матеріалу без його осмислення;
допускає суттєві помилки під 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).
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