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1.Загальний опис навчальної дисципліни

Метою вивчення навчальної дисципліни «Запобігання забруднення
морського середовища» є формування у курсантів екологічного мислення та
отримання знань та навичок для вирішення завдань, пов’язаних з проблемами
запобігання забруднення морського навколишнього середовища у процесі
експлуатації морських суден. Підвищення рівня обізнаності курсантів у
питаннях екологічної культури та придбання необхідних навичок
раціонального природокористування. Розкриття та аналіз процесів створення
та діяльності міжнародної системи моніторингу забруднення навколишнього
середовища.
Мова навчання українська
Статус дисципліни обов’язковий

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») та
- розділу А-VI/1 «Обов'язкові мінімальні вимоги стосовно ознайомлення,
початкової підготовки та інструктажу з питань безпеки для всіх моряків»
(таблиця А-VI/1-4 «Специфікація мінімального стандарту компетентності
з питань техніки особистого виживання»).
Навчальна дисципліна забезпечує набуття перелічених нижче
компетентностей та досягнення програмних результатів навчання.
Компетентності:
ЗК12 Прагнення до збереження навколишнього середовища.
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.
ЗФК6 Здатність забезпечувати організацію, нагляд та контроль щодо
дотримання правил техніки безпеки, безпеки персоналу та судна.
Програмні результати навчання
РН50 Знання заходів застереження, які необхідно вживати для
запобігання забрудненню морського середовища, уміння вживати заходи з
боротьби із забрудненням та застосовувати відповідне обладнання.
РН60 Знання міжнародних і вітчизняних нормативно - правових актів
відносно безпеки людського життя на морі та охорони морського
навколишнього середовища та забезпечення їх дотримання.
Кількість кредитів ЄКТС 2
Форма підсумкового контролю залік - 2 курс (3р.н.)
екзамен – 3 курс (4,5 р.н.)

2. Заплановані результати навчання за навчальною дисципліною
Успішне завершення програми навчальної дисципліни «Екологія і
охорона навколишнього середовища» передбачає здобуття курсантом
(студентом) наступних результатів навчання.
Знання:
1) Основні напрямки діяльності людини з питань технологічного та
соціально- економічного вдосконалення проблем захисту
навколишнього середовища, в тому числі й в Україні.
2) Розвиток альтернативних технологій із застосування нетрадиційних
джерел енергії.
3) Основні міжнародні та вітчизняні законодавчі акти про охорону
морського навколишнього середовища.
4) Техніко-експлуатаційні та організаційно-юридичні заходи по
забезпеченню екологічного захисту світового океану.
Уміння: Техніко-експлуатаційні та організаційно-правові заходи щодо
забезпечення екологічного захисту світового океану.

3. Програма, структура (тематичний план) навчальної дисципліни

Тема 1. Проблеми
захисту водних
ресурсів на Україні.
Геоекологічні
проблеми Чорного і
Азовського
морів.
Тема 2.
Альтернативні
технології
виробництва
енергії.
Характеристика
відновлюваних
джерел енергії.
Тема 3.
Міжнародна
конвенція МАРПОЛ
73/78: історія
виникнення та
реалізації.
Всього аудиторних
годин
Самостійна робота
(години)

2

2

1

1

1

1

16

8

8

20

10

10
40

Лабораторні
роботи
Відповідність
модельному курсу
Міжнародної
морської

Практичні

Лекції

Практичні
Лабораторні
роботи
Кількість
аудиторних
годин *

Кількість
аудиторних
годин *
Лекції

Назви розділів
і тем

Навчальне навантаження (години)
Денна форма
Заочна форма навчання
навчання
(3р.н.)

ІМО 7.02
4.2.8.2
4.2.8.3

ІМО 7.02
4.2.8.1

ІМО 7.02
4.2.8.5
4.2.8.7

з них на виконання
індивідуального
завдання
Загальний обсяг
годин навчальної
дисципліни

60

4. Теми практичних занять
Перелік інструментів,
№
Назва теми
обладнання та програмного
з/
забезпечення, використання
п
яких передбачає виконання
практичних занять
1 Геоекологічні проблеми Чорного і методичні
вказівки
та
Азовського морів.
рекомендації, конспекти лекцій
Конвенція МОРПОЛ 73/78
2 Додаток І до Конвенції МАРПОЛ 73/78 методичні
вказівки
та
«Правила запобігання забруднення рекомендації, конспекти лекцій
нафтою» та його головні вимоги
Конвенція МОРПОЛ 73/78
3 Додаток ІІ до Конвенції МАРПОЛ 73/78 методичні
вказівки
та
«Правила запобігання забруднення рекомендації, конспекти лекцій
шкідливими рідкими речовинами, які Конвенція МОРПОЛ 73/78
перевозяться наливом».
4 Додаток ІІІ до Конвенції МАРПОЛ методичні
вказівки
та
73/78
«Правила
запобігання рекомендації, конспекти лекцій
забруднення шкідливими речовинами, Конвенція МОРПОЛ 73/78
які перевозяться морем в упаковці».
5 Додаток ІV до Конвенції МАРПОЛ методичні
вказівки
та
73/78
«Правила
упередження рекомендації, конспекти лекцій
забруднення стічними водами з
Конвенція МОРПОЛ 73/78
суден».
6 Додаток V до Конвенції МАРПОЛ 73/78 методичні
вказівки
та
«Правила упередження забруднення рекомендації, конспекти лекцій
сміттям з суден».
Конвенція МОРПОЛ 73/78
7 Додаток VІ до Конвенції МАРПОЛ методичні
вказівки
та
73/78
«Правила
упередження рекомендації, конспекти лекцій
забруднення повітря з суден».
Конвенція МОРПОЛ 73/78

Упередження забруднення морського методичні
вказівки
та
середовища баластними водами.
рекомендації, конспекти лекцій
Конвенція МОРПОЛ 73/78

8

5. Завдання для самостійної роботи
- опрацювання лекційного матеріалу;
-самостійне опрацювання питань:
1) Проблеми захисту водних ресурсів на Україні. Геоекологічні проблеми
Чорного і Азовського морів.
2) Альтернативні технології виробництва енергії. Характеристика
відновлюваних джерел енергії.
3) Міжнародна конвенція МАРПОЛ 73/78: історія виникнення та реалізації.
- підготовка до практичних занять;
6. Індивідуальні завдання
Не передбачені навчальним планом
7. Методи контролю

Контроль навчальних досягнень здобувачів вищої освіти здійснюється у
вигляді поточного та семестрового контролю.
Поточний контроль:
 контроль опрацювання та оцінювання засвоєного теоретичного
матеріалу;
 контроль виконання та оцінювання практичних занять;
Семестровий контроль: залік - 2 курс (3р.н.)
екзамен – 3 курс (4,5 р.н.)
Методи демонстрації результатів навчання за навчальною дисципліною

№

Результати навчання

Методи

Інструменти, обладнання та

з/п

за навчальною
дисципліною

демонстрації

1.

Знати
основні
напрямки діяльності
людини з питань
технологічного
та
соціальноекономічного
вдосконалення
проблем
захисту
навколишнього
середовища, в тому
числі й в Україні.
.

усна
відповідь на
питання
теоретичного
матеріалу

2.

Знати який розвиток
альтернативних
технологій із
застосування
нетрадиційних
джерел енергії.

3.

4.

Знати основні
міжнародні та
вітчизняні
законодавчі акти про
охорону морського
навколишнього
середовища.
Знати технікоексплуатаційні та
організаційноюридичні заходи по
забезпеченню

усна відповідь
на питання
теоретичного
матеріалу;

усна відповідь
на питання
теоретичного
матеріалу

усна відповідь
на питання
теоретичного
матеріалу

програмне забезпечення, які
використовуються для
демонстрації здобутих
результатів навчання за
навчальною дисципліною
(за потребою).
методичні вказівки та
рекомендації, конспекти
лекцій

ілюстративні матеріали,
методичні вказівки та
рекомендації, конспекти
лекцій

методичні вказівки та
рекомендації, конспекти
лекцій

методичні вказівки та
рекомендації, конспекти
лекцій

екологічного захисту
світового океану.

8. Схема нарахування балів за навчальною дисципліною
та критерії оцінювання
За навчальною дисципліною оцінювання здійснюється за наступною
системою оцінювання:
Оцінка за
Оцінка за
шкалою національною
ВНЗ
шкалою

А

В

Відмінно

Критерії
- демонструє відмінні знання та виконує
завдання з незначною кількістю помилок;
- 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 навчальний матеріал;
- виявляє творчий підхід до виконання
індивідуальних проектів і завдань;
- виконує і акуратно оформлює завдання для
самостійної роботи;
- самостійно оцінює різноманітні життєві
явища і факти, виявляючи особисту позицію щодо
них.
- демонструє знання вище середнього рівня та
виконує завдання з кількома помилками;
- 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;
- виконує індивідуальні проекти і завдання
для самостійної роботи;
- самостійно визначає окремі цілі власної
навчальної діяльності, оцінює окремі нові факти,
явища, ідеї.
Добре

С

D

- демонструє знання середнього рівня та
виконує завдання з кількома помилками або
окремими неточностями;
- вільно розв’язує задачі в стандартних
ситуаціях, самостійно виправляє допущені
помилки, добирає аргументи на підтвердження
вивченого матеріалу;
- розкриває згідно з програмою дисципліни
зміст питань, які обговорюються, але не досить
повно й аргументовано викладає матеріал;
- формулює висновки з окремих питань;
- виконує індивідуальні проекти і завдання
для самостійної роботи з певною кількістю
помилок;
- вільно володіє вивченим обсягом матеріалу,
здатний застосовувати його на практиці.

- демонструє задовільні знання та виконує
завдання з певною кількістю суттєвих недоліків;
- не виявляє належної активності при
обговоренні питань;
- відповідає на окремі питання;
- формулює висновки з окремих питань;
- виконує індивідуальні проекти і завдання
Задовільно для самостійної роботи, але не виявляє належної
старанності;

- може відтворити значну частину
теоретичного матеріалу, виявляє знання і розуміння
основних положень.

E

FX

- демонструє знання на рівні мінімальних
вимог та виконує завдання зі значною кількістю
суттєвих недоліків;
- відповідає на окремі питання, які
обговорюються;
- виконує завдання для самостійної роботи зі
значною кількістю суттєвих недоліків;
- не виявляє належної активності при
обговоренні питань;
- неохайно виконує індивідуальні завдання;
- 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;
Незадовільно
- 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.

Рекомендована література
Основна
1. Международная Конвенция по предотвращению загрязнения с судов 1978
г., измененой протоколом 1978г. к ней (МАРПОЛ 73/78) (Толкование правил
приложений к Конвенции, руководства и наставления по выполнению
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