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1. Загальний опис навчальної дисципліни
Метою вивчення навчальної дисципліни«Безпечне управління судновими енергетичними
установками та менеджмент ресурсів машинного відділення» сформування профілюючих знань
та умінь, що забезпечують підвищення безпеки судноплавства та технічної експлуатації судна.
При викладанні цієї дисципліни вирішується задачавивчення курсантами
(студентами) теоретичного матеріалу дисципліни; правил безпечного технічного використання
та обслуговування СЕУ; вимог міжнародної конвенції СОЛАС, МОРПОЛ, ПДНВ; безпечних
заходів праці при обслуговуванні та ремонті.
Мова навчання українська
Статус дисципліни - обов’язкова.
Передумови вивчення дисципліни
Передумовами вивчення дисципліни «Безпечне управління СЕУ і ММК» є набуті знання,
отримані під час вивчення таких дисциплін, як «Суднові двигуни внутрішнього згоряння»,
«Технічне обслуговування і ремонт СТЗ», «Технічне використання СТЗ і БНВ»
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, щообслуговується 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 головноюруховою 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 :
СК1. Здатність нести безпечну ходову машинну вахту на судні.
GK2. Здатність здійснювати експлуатацію, спостереження, оцінкуроботи та безпечне
обслуговування рухової установки без обмеження їїпотужності, допоміжних механізмів і
систем та пов’язаних з ними системуправління та управляти роботою механізмів рухової
установки.
Програмні результати навчання
РН15. Знання процедур безпеки та порядок дій під час аварій, переходу від
дистанційного/автоматичного до місцевого управління усіма системами.
PH 17. Знання принципів управління ресурсами машинного відділення та здатність їх
використовувати у повсякденних і непередбачуваних умовах.
PH 19. Знання правил техніки безпеки та порядку дій у надзвичайних ситуаціях при експлуатації
головної енергетичної установки та систем управління.
РН20. Знання безпечних та аварійних процедур експлуатації механізмів рухової установки та
системи управління.
РН22. Уміння оцінювати ефективність роботи, виконувати спостереження за станом головного
двигуна та підтримувати безпеку енергетичної рухової установки та допоміжних механізмів в
процесі експлуатації.
Кількість кредитів ЄКТС - 3.
Форма підсумкового контролю - іспит.

2. Заплановані результати навчання за навчальною дисципліною
Успішне завершення програми навчальної дисципліни «Безпечне управління судновими
енергетичними установками та менеджмент ресурсів машинного відділення» передбачає
здобуття курсантом (студентом) певних результатів навчання за навчальною дисципліною.
Курсант буде :
- знати та розуміти вимоги міжнародних кодексів ПДНВ 78/95 з поправками;
- знати та розуміти вплив людського фактору на аварійність суден та СЕУ;
- знати та розуміти алгоритми безпечного управління судновим двигуном;
- знати та розуміти вимоги до безпечного несення вахти;
- знати та вміти підготавлювати до дії допоміжні механізми, системи і головний двигун;
- знати та вміти маневрувати головним двигуном з різних постів;
- знати прийоми, безпечного несення та здачі вахти.

Лабораторн
і роботи

Денна форма навчання
3 курс 6 сем.
1
5
Тема 1.1 Дії суднової машинної
команди по переведенню СЕУ з
холодного стану в с стан стоянки.
2
7
Тема 1.2. Дії суднової машинної
команди по переведенню СЕУ з стану
стоянки в стан маневрування.
2
Тема 1.3. Дії суднової машинної
7
команди по переведенню СЕУ з
режиму маневрування в режим
повного ходу.
2
7
Тема 1.4. Дії членів машинної команди
по забезпеченню безпечного несення
вахти.
6
2
Тема
1.5.
Підготовка
та
обслуговування мастильної системи.

2

2

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

2

3

ІМО 7.04 1.1.1,
п. 1.1.3
ІМО 7.02, п.1.1.2

2

3

ІМО 7.04, п.1.1.1,
п. 1.1.4

2

3

ІМО 7.04 1.1.4
п.1.5.2

1

3

ІМО 7.04 п.1.1.1
ІМО 7.02, п.1.1.2,
п.1.1.3
ІМО 7.04 п.1.1.1
ІМО 7.02, п.1.1.2
1.1.3
ІМО 7.04 п. 1.1.1
ІМО 7.02, п.1.1.2,
п.1.1.3

Тема
1.6.
Підготовка
та
обслуговування систем охолодження.

5

2

1

2

Тема
1.7.
Підготування
та
обслуговування паливної та пускової
систем.
Разом за розділом 1

7

1

2

4

44

12

12

20

'44

12

12

20

Всього аудиторних годин
Самостійна робота (години)

46

Загальний обсяг годин навчальної
дисципліни

90

Відповідність
модельному
курсу
Міжнародної
морської
організації

Практичні
(семінарськ
і)

Лекції

Назви розділів і тем

Кількість
аудиторних
годин *

3. Програма, структура (тематичний план) навчальної дисципліни

_______ л_______________________________

X
X
X
X

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

Назва теми

Перелік інструментів, обладнання та
програмного
забезпечення,
використання
яких
передбачає
виконання лабораторних занять
Дії
суднової
машинної
команди
по Тренажер «TRANSAS TechSim ERS
переведенню СЕУ з холодного стану в с стан 5000»
стоянки.
Дії
суднової
машинної
команди
по Тренажер «TRANSAS TechSim ERS
переведенню СЕУ з стану стоянки в стан 5000»
маневрування.
Дії
суднової
машинної
команди
по Тренажер «TRANSAS TechSim ERS
переведенню СЕУ з режиму маневрування в 5000»
режим повного ходу.
Дії членів машинної команди по
Тренажер «TRANSAS TechSim ERS
забезпеченню безпечного несення вахти.
5000»

5 Підготовка та обслуговування
мастильної системи.

Тренажер «TRANSAS TechSim ERS
5000»

6 Підготовка та обслуговування
систем охолодження.
7 Підготування та обслуговування
паливної та пускової систем.

Тренажер «TRANSAS TechSim ERS
5000 »

Тренажер «TRANSAS TechSim ERS
5000»

Теми практичних занять
Назва теми

2

Перелік інструментів, обладнання та
програмного
забезпечення,
використання
яких
передбачає
виконання практичних занять
Суднова
звітна
документація
по Каталог обліку СЕУ, суднові чекобслуговуванню та контролю стану СТЗ
аркуші.
Контроль та діагностування дизеля.
Вимірювальний робочий інструмент

3

Способи контролю системи змащення.

№
з/п
1

4

5
6
7

Навчальний посібник Суворов П. С.
Судовые двигатели внутреннего сгорания
и их техническая эксплуатация: учебник /
П. С. Суворов. - Одесса: НУ «ОМА»,
2017.-473 с
Перевірка системи охолодження води під Навчальний посібник Суворов П. С.
Судовые двигатели внутреннего сгорания
час експлуатації
и их техническая эксплуатация: учебник /
П. С. Суворов. - Одесса: НУ «ОМА»,
2017.-473 с
Операції з паливом на судні
Тренажер «TRANSAS TechSim ERS
5000»
Сепарація палива та мастила
Тренажер «TRANSAS TechSim ERS
5000»
Підготування та обслуговування
Тренажер «TRANSAS TechSim ERS
паливної та пускової систем.
5000»

5. 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 екзамену.
6. Індивідуальні завдання
Навчальним планом не передбачені
7. Методи контролю
Поточний контроль здійснюється оцінюванням якості засвоєння навчального
матеріалу дисципліни за результатами опитування з питань лекційного матеріалу,
виконання практичних та лабораторних робіт, що передбачені робочим навчальним
планом згідно темам робочої навчальної програми (у відповідності до Положення про
організацію освітнього процесу НУ «ОМА»).
Форма семестрового контролю: екзамен
Методи демонстрації результатів навчання за навчальною дисципліною

№
з/п

1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

Інструменти,
обладнання
та
програмне забезпечення,
які використовуються
Результати навчання за
для
демонстрації
Методи демонстрації
здобутих
результатів
навчальною дисципліною
навчання
за
навчальною
дисципліною
(за
потребою)
Знають та розуміють вимоги Усна відповідь на запитання Кодекс ПДНВ
міжнародних кодексів ПДНВ теоретичного матеріалу
78/95 з поправками.
Знають та розуміють вплив Усна відповідь на питання Конвенція СОЛАС
людського
фактору
на теоретичного матеріалу
аварійність суден та СЕУ.
Знають
та
розуміють Тестування з певних окремих Тренажер
«TRANSAS
алгоритми
безпечного питань лекційного курсу
TechSim ERS 5000»
управління
судновим
двигуном.
Знають та розуміють вимоги Виступ
на
практичних Кодекс ПДНВ
до безпечного несення вахти заняттях
Знають
та
розуміють Усна відповідь на питання Тренажер
«TRANSAS
підготовку
до
дії теоретичного матеріалу
TechSim ERS 5000»5000»
допоміжних
механізмів,
систем і головний двигун.
Знають
та
вміють Усна відповідь на питання Тренажер
Тренажер
маневрувати
головним теоретичного
матеріалу; «TRANSAS TechSim ERS
двигуном з різних постів.
виступ
на
практичних 5000»
заняттях
Знають прийоми безпечного Усна відповідь на питання Кодекс ПДНВ
несення та здачі вахти.
теоретичного матеріалу

9. Схема такритерії оцінювання
Оцінка
(за
національною
шкалою)
Відмінно

Оцінка за
шкалою

Добре

В

А

с

Задовільно

Б

Е

Незадовільно

Критерії

вн з

БХ

демонструєвідміннізнаннятеоретичного матеріалу;
без
допомогивикладачазнаходитьджерелаінформації
і
використовуєодержанівідомостівідповідно
до
мети
та
завданьвласноїпізнавальноїдіяльності;
глибоко та всебічнорозкриваєзмістпитань, якіобговорюються,
аргументовано та логічновикладаєматеріал, володіє культурою
мови;
показуєвмінняформулювативисновки та узагальнення за
питаннями теми, здатністьаналізуватинавчальнийматеріал з
використанням теоретичних знань;
самостійнооцінюєрізноманітніситуації що пов’язані із
ризиком
забруднення
морського
середовища,
виявляючиособиступозиціющодо них.
демонструєзнаннявищесередньогорівня;
знаходитьджерелаінформації
та
самостійновикористовуєїхвідповідно
до
цілей,
поставленихвикладачем;
розкриваєзгідно
з
програмоюдисциплінизмістпитань,
якіобговорюються, але допускаєокремінеточності;
формулюєвисновки та узагальнення з окремихпитань,
логічновикладаєсвоїзнання;
самостійновизначаєокреміцілівласноїнавчальноїдіяльності,
оцінюєокреміновіфакти, явища, ідеї.
демонструєзнаннясередньогорівня;
вільнорозв'язуєзадачі
в
стандартнихситуаціях,самостійновиправляєдопущеніпомилки,
добираєаргументи на підтвердженнявивченоготеоретичного
матеріалу;
розкриваєзгідно
з
програмоюдисциплінизмістпитань,
якіобговорюються,
але
не
доситьповно
й
аргументовановикладаєматеріал;
формулюєвисновки з окремихпитань;
вільноволодієвивченимобсягомматеріалу,
здатнийзастосовуватийого на практиці.
демонструєзадовільнізнання;
не виявляєналежноїактивності при обговоренніпитань на
практичних заняттях;
відповідає на окреміпитання;
формулюєвисновки з окремихпитань;
можевідтворитизначнучастину
теоретичногоматеріалу,
виявляєзнання і розумінняосновнихположень.
демонструєзнання на рівнімінімальнихвимог;
відповідає на окреміпитання, якіобговорюються;
не виявляєналежноїактивності при обговоренніпитань;
неохайновиконуєзавдання
на
практичних
заняттях;
володієматеріалом
на
початковому
рівні,
значнучастинуматеріалувідтворює на репродуктивному рівні.
не володієнавчальнимматеріалом на рівнімінімальнихвимог;
не
здатнийвиконатизавдання
у
повномуобсязі;
поверхневорозкриваєзмістпитань,
якірозглядаються,
будуючивідповіді
на
звичайномуповтореннінавчальногоматеріалу
без
йогоосмислення;

допускаєсуттєвіпомилкипід
час
усних
та
письмовихвідповідей;
неохайновиконуєіндивідуальнізавдання; не виявляєактивності
на заняттях при обговоренніпитань;
не
виявляєстаранності
при
виконаннізавдань
для
самостійноїроботи.
Курсанти (студенти), які не з'явилися на контрольні заходи
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