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РОЗДІЛ 1 

Загальні відомості  

 

Програма призначена для підготовки та проведення вступних випробувань 

на освітній ступень бакалавр спеціальності 271 «Річковий та морський транспорт» 

спеціалізації 271.01. «Навігація і управління морськими суднами», освітньо-

професійної програми Навігація і управління морськими суднами.  

Метою проведення вступного випробування є визначення достатності рівня 

підготовки вступників, що мають попередню підготовку на освітньо-

кваліфікаційному рівні «молодший спеціаліст» до подальшого навчання для 

здобуття освітнього ступеню бакалавр. 

Програма фахового вступного випробування складається з питань базових 

та фахових дисциплін в галузі мореплавання. 

 

РОЗДІЛ 2. 

Тематичний план випробувань 
 

Навігація 
 

Основні поняття про форму і розміри Землі,географічні координати,основні 

лінії і площини. Визначення напрямків в морі. Морехідні прибори і інструменти. 

Принципи роботи морехідних приборів і визначення їх поправок. Картографічні 

проекції і морські карти, вимоги і склад морських навігаційних карт. Сутність 

плавання по дузі великого кола. Суднова колекція карт. Каталоги карт і книг. 

Навігаційні посібники. Графічне зчислення шляху судна. Облік вітру і течеї при 

графічному зчисленні. Аналітичне зчислення шляху судна. Приливні явища і 

зведення про прилівно- відливні течії. Навігаційні параметри. Визначення місця 

судна візуальними методами. Визначення місця судна з використанням 

радіотехнічних засобів. Стандарти точності судноводіння. Плавання при 

особливих обставинах. Попередня прокладка шляху судна. Навігаційні 

особливості плавання в вузькостях. Засоби контролю руху судна поблизу берега. 

Всесвітня служба навігаційних попереджень. Системи NAVAREA, NAVTEX, 

SAFETYNET. Коректура карт і посібників. 
 

Лоція 
 

Навігаційне обладнання морей. Берегові і плавучі засобі навігаційного 

обладнання. Системи огородження небезпек МАМС. Латеральна і кардинальна 

системи. Навігаційно-географічна термінологія, яка використовується при 

описанні мирового океану, рельєфу морського дна, берегів, портів.  
 

Теорія та побудова судна 
 

Плавучість судна. Рівновага судна. Непотоплюваність судна. Остійність 

судна та її види і характеристики. Інформація про остійність і непотоплюваність. 

Конструктивне і організаційне забезпечення непотоплюваності. Міцність корпусу 



судна і її контроль у суднових умовах. Методи контролю остійності і 

непотоплюваності судна. 

Маневрування і управління судном 
 

Морехідність судна. Основні положення. Хитавиця судна  ії види і 

характеристики. Підготовка та плавання в штормових умовах. Маневрені 

характеристики судна, основні поняття, класифікація. Циркуляція судна і її 

елементи. Керованість судна і вплив конструкції судна на керованість. 

Керованість при впливі зовнішніх факторів. Особливості керованості судна при 

плаванні в каналах ,на мілководді. Сили взаємодії гвинта, корпусу,керма при 

маневруванні і їх врахування. Постановка судна на якір. Швартування  і 

отшвартування судна. Особливості керування судном з різними видами гвинтів. 

Управління судном при плаванні в льодових обставинах. Вимоги ІМО до змісту 

судової інформації  про маневрові власності судна. 
 

Морехідна астрономія  

і гідрометеорологічне забезпечення мореплавання 
 

Небесні координати і рух світил. Небесна сфера і системи координат в 

астрономії. Визначення місця судна і поправки курсоуказателів астрономічними 

способами. Вплив атмосферних явищ на мореплавання. Атмосферні фронти і 

погодні умови. Тропічні циклони їх рух і особливості погоди. Засоби 

забезпечення мореплавателів гідрометеої інформацією. 
 

Принципи ,організація, несення вахти на судні. 

Забезпечення безпеки мореплавання при плаванні в особистих умовах 
 

Вимоги до несення ходової навігаційної вахти,вахти на якорі ,в порту при 

вантажних операціях. Організація несення вахти при плаванні в особистих 

умовах, з лоцманом на борту. Дії вахтового помічника при падінні людини за борт 

судна. Рішення задач розходження з судами на маневровому планшеті. 

Міжнародні документи регламентуючі несення вахти при різних умовах плавання. 
 

Електронавігаційні прилади. Радіонавігаційні прилади і системи 

та їх застосування для забезпечення безпеки плавання 
 

Суднові лаги, ехолоти – їх класифікація, принцип роботи, похибки і їх 

облік. Гірокомпаси – принцип роботи, експлуатація, визначення похибок. 

Авторульові прилади – принципи роботи, експлуатація, регулювання. Суднові 

РЛС – принцип роботи, техніко-експлуатаційні характеристики ,похибки, джерела 

перешкод в роботі. Супутникові системи визначення міста судна. Використання 

РЛС і ЗАРП для забезпечення безпеки плавання. 
 

Навігаційні інформаційні системи. 

Глобальний морський зв'язок для пошуку та рятуванню. 

Безпека та охорона на морі 
 

Призначення і склад ECDIS. Поняття типу електронних карт. Резолюція 

ІМО А817(19). УКХ радіостанції, їх призначення, передача повідомлень. Аварійні 



радіобуї EPIRB, SART. Пошук і порятунок на морі. Судова організація боротьби 

за живучість. Рятувальні засоби. Дії екіпажу по тривогам. 

Міжнародні конвенції і національні документи в галузі мореплавання 
 

Суднові документи і їх статус. Кодекс торговельного мореплавства України. 

Міжнародна конвенція SOLAS 74, Міжнародна конвенція MARPOL 73/78 , МКУБ 

(ISM Code), Правила МПЗЗС-72.   

 

РОЗДІЛ 3 

Питання  

до вступного іспиту за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» 

зіспеціальності 271 «Річковий та морський транспорт», 

спеціалізації 271.1. « Навігація і управління морськими суднами» 
 

1. Географічні координати. Який референт-еліпсоїд прийнятий до географічних і 

картографічних розрахунків українській картографії і які світові геодезичні 

системи використовують в супутниковій навігації. 

2. Основні вимоги, які пред’являють до морської карти. Чисельний та лінійний 

масштаби карт. Гранична точність масштабу. 

3. Меркаторська проекція, зображення на ній локсодромії й ортодромії. Умова 

рівнокутності. 

4. Меркаторська та екваторіальна милі. Меридіональні частини, різниці 

меридіональних частин, їхній розрахунок. 

5. Аналітичне зчислення шляху судна. Види аналітичного зчислення. Таблиці 

аналітичного зчислення.  

6. Сутність плавання по дузі великого кола (ДВК). Способи розрахунку елементів 

ДВК і прокладка їх на карті меркаторської проекції . Використання карт 

гномонічної проекції. 

7. Дальність видимості на морі, географічна й оптична. Одиниці довжини 

прийняті в судноводінні. 

8. Визначення пройденої відстані і швидкості судна. Поправка лага, коефіцієнт 

лага, їхнє визначення й облік при веденні зчислення з використанням ЕОМ і 

морехідних таблиць.  

9. Каталог карт і книг. Судова колекція карт. Поняття "Folio". Облік і зберігання  

навігаційних карт на судні. Коректура каталогу карт і книг. 

10. Морські лоції (AdmiraltySailingDirections). Структура лоції. Підбір лоцій для 

переходу. Правила коректури лоцій. 

11. Посібник «Вогні і знаки» (AdmiraltyListofLightsandFogSignals), зміст, 

використання, правила коректури. 

12. Посібник «Радіотехнічні засоби навігації» (AdmiraltyListofRadioSignals), 

утримання, використання, правила коректури. 

13. Посібник «Океанські шляху світу» (OceanpassagesfortheWorld), зміст, 

використання. Посібники "ShipsRouteing", "GuidetoPortEntry". 

14. Навігаційні попередження, передані по радіо. Системи NAVAREA, NAVTEX, 

Safety NET. Всесвітня служба навігаційних попереджень. Коректура карт і 

посібників, для плавання на судні. 



15. Засоби навігаційного обладнання морів, призначення, задачі, засоби і методи 

навігаційного устаткування. Система огородження небезпек МАМС. 

16. Загальні зведення про приливно-відливних течіях. Нуль глибин, прийнятий на 

картах. Елементи приливу. Термінологія, що відноситься до приливів. 

17. Атмосферні фронти. Погодні умови при проходженні атмосферних фронтів. 

18. Тропічні циклони, характерні траєкторії їхнього руху. Особливості погоди. 

19. Визначення поправки магнітного компаса. 

20. Засоби визначення поправки гірокомпаса перед виходом судна в море і під час 

плавання.  

21. Магнітне схилення, девіація, поправка магнітного компаса. Їхнє походження, 

визначення й облік. 

22. Засоби визначення девіації магнітних компасів. 

23. Навігаційні параметри. Ізолінії і лінії положення. Помилки при навігаційних 

визначеннях. Основна характеристика точності вимірів. 

24. Прокладка при відсутності дрейфу і течії. Пряма та обернена задачі. Графічне 

оформлення прокладки на карті. 

25. Облік течії при зчисленні. Пряма та обернена задачі. Графічне зчислення при 

обліку течії. Розрахунок часу і відліку лага для визначення зчисленного місця. 

26. Графічне числення при наявності дрейфу. Пряма та обернена задачі. 

Розрахунок часу і відліку лага для зняття зчисленного місця при обліку 

дрейфу. 

27. Зведення про приливно-відливні течії, які знаходяться на морських 

навігаційних картах. Прокладка шляху судна при плаванні в районах із 

припливно-відливними  явищами.    

28. Приливні явища. Класифікація припливів. Суднові посібники по приливам. 

Облікприливних явищ при русі судна, стоянці на якорі та біля причалу. 

29. Стандарти точності судноводіння. Вибір дискретності (частоти) визначень 

місця судна в залежності від дистанції до небезпеки. 

30. Особливості плавання в вузькостях та шхерах. Попередня прокладка. 

31. Небесна сфера та системи координат. Вимірювання часу. 

32. Астрономічні способи визначення місця судна. Порядок виконання визначень. 

33. Визначення місця судна астронавігаційними приладами. 

34. Способи оперативного контролю руху судна при плаванні поблизу берегів. 

Методпаралельних індексів. 

35. Визначення місця судна по крюйс-пеленгу. Сутність способу. Практичне 

виконання. 

36. Визначення місця судна по двох горизонтальних кутах. Практичне виконання. 

Точність способу. Випадок невизначеності. 

37. Визначення місця судна по двох пеленгах. Практичне виконання. Недоліки 

способу. Вплив помилки на поправку компаса. Точність способу. 

38. Визначення місця судна по трьох пеленгах. Практичне виконання. Точність 

способу.  

39. Визначення місця судна по відстанях. Комбіновані способи. Практичне 

виконання. 



40. Прокладка шляху судна з розпізнанням берега й орієнтирів і визначення місця 

судна за допомогою РЛС. 

41. Плавання в льодах. Способи зчислення шляху судна при плаванні в льодах. 

42. Навігаційне забезпечення плавання при обмеженій видимості. 

43. Умови рівноваги плаваючого судна, запас плавучості, вантажна марка. 

Інформація про непотоплюваність. 

44. Метацентр, центр величини і центр ваги судна. Метацентрична висота, як міра 

 початкової остійності судна. Ознаки негативної початкової остійності судна і 

  заходи щодо її поліпшення. 

45. Дати визначення і назвати характеристики наступних видів остійності судна 

 «Поперечна», «початкова», «при великих кутах крену», «статична», 

«динамічна»,«Аварійна». 

46. Циркуляція судна. Елементи циркуляції. Таблиця циркуляції. Графічні 

прийоми обліку циркуляції. 

47. Класифікація маневрених характеристик. Основні поняття і визначення. 

48. Параметри керма і корпусу судна та їх вплив на керованість. 

49. Виконання реверсу на суднах з різними пропульсивними комплексами. Сили 

   взаємодії гвинта, керма і корпусу судна, і їх врахування при маневруванні. 

50. Керованість судна при зустрічному і попутному вітрах і течіях. 

51. Керованість судна при плаванні в каналах і на мілководді. 

52. Постановка судна на якір. Планування, організація команди містка. Контроль 

місця судна. 

53.Швартування судна. Планування, підготовка містка і суднових пристроїв. 

Взаємодія швартових команд і містка. 

 54.Характеристики хвилювання, хитавиця судна. Підготовка судна до плавання в 

штормових умовах. Вибір режиму штормування. 

53. Плавання в районах розподілу руху. Принципи використання шляхів і систем 

розподілу руху. 

54. Плавання в зоні дії системи керування рухом суден (СКРС). 

55. Способи оцінки небезпеки зіткнення. Графічний метод оцінки параметрів 

 найкоротшого зближення. 

56. Побудова векторного трикутника переміщень і рішення задачі розходження на 

 маневреному планшеті. 

57. Прийом і здача ходової навігаційної вахти. 

58. Вимоги щодо несення ходової навігаційної вахти 

59. Організація ходової вахти при обмеженій видимості. Навігаційне використання 

РЛС. 

60. Організація ходової вахти при плаванні в прибережних і стислих водах; вахта 

на якірній стоянці. 

61. Прийом, несення та здача штурманської вахти в порту. 

62. Плавання з лоцманом на борту. 

63. Маневри та дії вахтового помічника при порятунку людини, що впала за борт. 

Способи виконання маневрів. 

64. Вимоги ІМО до форми і змісту суднової інформації про маневрених 

властивостях судна. Лоцманська картка. 



65. Система автоматичної радіолокаційної прокладки. Експлуатаційні вимоги і 

основні обмеження при використанні ЗАРП для оцінки небезпеки зіткнення. 

66. Аналіз інформації, що отримується від ЗАРП. Режими істинного і відносного 

руху, їх переваги і недоліки. Програвання маневру. 

67. Суднові лаги, їх класифікація. Похибки лагів і облік їх в судноводінні. 

68. Суднові ехолоти. Принцип вимірювання глибин.  

69. Гірокомпаси як датчики напрямків. Принципи роботи гірокомпас, їх 

особливості. Експлуатаційні перевірки. 

70. Принцип роботи авторульового, режими роботи, типові експлуатаційні 

регулювання й установки. 

71. Принцип роботи, техніко-експлуатаційні характеристики суднової РЛС. 

72. Джерела перешкод у роботі РЛС. Способи придушення перешкод. Тіньові 

сектори і мертві зони, їх облік при спостереженні. 

73. Призначення і склад ECDIS. Поняття електронної навігаційної карти (ENC). 

Поняття системної електронної карти (SENC). Резолюція ІМО А817 (19). 

74. Супутникові системи визначення місця судна. Джерела похибок, 

характеристика точності визначення місця. 

75. Призначення і використання УКХ радіостанції. Спеціальні канали УКХ зв'язку. 

Категорії повідомлень. Порядок передачі повідомлень безпеки й лиха. 

76. Аварійні радіобуї EPIRB, SART. Призначення, використання, експлуатаційні   

перевірки. 

77. Кодекс торговельного мореплавства України. 

78. Правила МПЗЗС-72. Призначення, структура правил, застосування. 

79. МКУБ (ISM Code). Судова система управління безпекою, документація, 

звітність, перевірки. 

80. Міжнародна конвенція MARPOL-73/78. 

81. Міжнародна конвенція SOLAS зі змінами та доповненнями. Зміст і 

 використання Конвенції на судні 

82. Пошук і порятунок на морі. Міжнародні документи, що регламентують пошук і  

порятунок на морі. 

83. Рятувальні засоби. Вимоги Кодексу LSA щодо рятувальних засобів. 

84. Судова організація боротьби за живучість. Суднові тривоги, аварійні партії, 

навчання. Вимоги до періодичності проведення навчань та інструктажів. 

85. Дії командира шлюпки по тривозі «Покинути судно». 

86. Особливості керування двогвинтовими суднами. 

87. Особливості керування суднами з гвинтом регульованого кроку (ВРК) . 

88. Суднові документи і їх статус. Нагляд за технічним станом судна. 
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Порядоlс оцiнtовання

Фахове вступне випробування проходить у письмовiй формi. Встугtлlик
мае дати вiдповiдь на три запитання, якi зазначенi в бiлетi, протягом трьох
годин.

Шкала оцiнювання починасться вiд 100 балiв. N4аксимальна кiлькiсть
балiв - 200.

Вiдповiдь на питанIIя оцiнюсться в 200 балiв (найвишда якiсть
письмового завдання), якlцо вона вiдповiдас наступним вимогам:

- вступник вiльно володiс матерiалом, мас розгорнутий, вичерпний
виклад змiсту даноТ у питаннi rrроблrеми;

- Bi-TrbHo вираiкас своТ дlумки i вiдчуr,"гя, самостiйrrо отliнюе рiзноманiтнi
явища i rоридичнi факти, визначае особисту позицiю у вiдношеннi Тх;

використовус актуальнi фактичнi та статистичнi данi, якi
пiдтверджують вiдповiдi на питаIJня;

- використовус отриманi знання й умitлня в нестандартних ситуацiях,
переконливо аргумеFIтус особис,гу ttозиtliю, погоджуючи 1Т з

заI,альнолюдськими цi нностями.
Вiдповiль на окреме питаtIня знижуеться на l0 балiв, якщо:

при розкриттi змiсту питаI{FIя зробленi певнi помиJlки пiд час
ВИЗнаЧення змiсту в цiлому правильно зазIJачених теоретичних понять i
кончепцiй;

не продемонстроваI-Iо здатностi висловлення та аргумеtIтування
власного ставлеЕIня до альтернатиI]них поI,Jlядiв на дане питаFIня;

не використанi актуальнi фактичнi ,га статистичнi данi, якi
пiдтвердrкують тези вiдгrовiдi на питаI]ня.

Вiлповiдь на окреме питання зцижуеться на 20 балiв, якщо:

- питання розкрито не повнiстло, або при розкриттi змiсту питанLIя за
зазначеними вимогами зробленi зна.rгIi помилки гriд час визr{ачення змiсту
теоретичних понять i концепцiй;

допуrцеFIi помилки у формулrюваннi понять, категорiй,
закономiргtостей, закогti в,

- доп}щенi гtомилки при класифiкаr,(iТ певних систем, поI]ять чи яви[I{,
ознак певних категорiй r,a Тх функцiй тощо.

Вiдповiль на окреме питання знижусться на 30 балiво якщо:

- характер вiдповiдi дас пiдс,гаву ствер/Iжувати, rцо особа, яка складае
iспит', неправильно зрозумiла змiст питання чи FIе знае правильноТ вiдповiдi i
ТоМУ не вiдповiла на нього по су,гi, допус,Iивrши грубi гIомиJтки у змiс,гi
вiдповiдi.

Пiд час оцiнки вiдповiдi на окреме питання додатково враховуються i
ВПЛиВаЮТЬ на пiдсумкову суму балiв за це питання допуrценi недолiки тa
помилки, якими вI]ажаIотъся :

* неточностi у назвах окремих категорiй та понять;
ПОрУшеНня логiчноi пoc;tiltoBHocT,i у викладеннi тез вiдповiдi FIa

гIитан}Iя;



роботи (незрозумiлий почерк, не
загаJtьногtрийнятнi екорочення).

Прохiдний мiнiмальний баrr вOтупногQ випробуваIrня станавитъ 100
балiв.

Уклмачi:
ст. викладач кафелри Hiyc М.П, Коротченков

ст. викладач кафедри HiYC С.Г. CorпHiKoB
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