ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Програма співбесіди розроблена та складена згідно з Положенням
Міжнародної конвенції про підготовку та дипломування моряків та несення
вахти (ПДНВ 78/95) з урахуванням вимог усіх Конвенцій та вимог
Класифікаційних товариств.
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Мета співбесіди – зорієнтувати осіб, які вступають до ДФМРТ ДУІТ на
навчання для здобуття ступеня Бакалавр за іншим напрямом підготовки
(спеціальністю) на основі ступеня Бакалавра/Магістра за спеціальністю
"Річковий та морський транспорт" (Судноводіння) на продовження своєї
освіти для отримання ступеня Бакалавр.
Програма співбесіди для вступу на навчання для здобуття ступеня
Бакалавр за іншим напрямом підготовки (спеціальністю) на основі ступеня
Бакалавра/Магістра за спеціальністю "Річковий та морський транспорт"
(Судноводіння) складена на основі тем з наступних дисциплін, що виносяться
на співбесіду: "Навігація і лоція", "Керування судном", "Електронавігаційні та
радіонавігаційні прилади", "Метеорологія та океанографія", "Морехідна
астрономія".
НАВІГАЦІЯ І ЛОЦІЯ
1.
Географічні координати: широта, довгота, різниця широт, різниця
довгот, їх визначення, межі вимірювання, найменування.
2.
Істинні напрямки (істинний курс, істинний пеленг, курсовий кут):
визначення, межі вимірювання, найменування та формульні залежності між
ними.
3.
Магнітне схилення, приведення його до року плавання.
Магнітні напрямки: магнітний курс, магнітний пеленг, курсовий кут.
Формули, що їх взаємозв'язують, їх взаємозв'язок з істинними напрямками.
4.
Судновий магнетизм. Девіація магнітного компаса, компасні
напрямки. Формули, що їх взаємозв'язують з магнітними напрямками.
5.
Гірокомпасні напрямки. Формули, що їх взаємозв'язують.
Поправка гірокомпаса. Перехід від гірокомпасних напрямків до істинного.
6.
Одиниці довжини і швидкості, прийняті в судноводінні.
Визначення швидкості і поправка лага.

7.
Розпізнавання берегових орієнтирів при визначенні місця по РЛС:
засіб траверзних відстаней.
8.
Вимірна лінія. Вимоги, поставлені до вимірної лінії.
9.
Морська навігаційна карта. Вимоги, що ставляться до морської
навігаційної карти. Класифікація морських карт.
10.
Призначення, сутність і вимоги, що встановлюються до
графічного зчислення.
11.
Визначення поправки гірокомпаса: по створу, по пеленгу
окремого предмету, у порівнянні з показаннями іншого гірокомпаса,
поправка якого відома.
12.
Графічне зчислення шляху судна з урахуванням дрейфу.
Рішення прямої і зворотної задачі.
13.
Циркуляція судна. Елементи циркуляції.
14.
Графічний спосіб урахування циркуляції:
 по відомій точці початку повороту і значенню нового курсу
знайти точку повороту;
 по відомому початковому курсу і лінії нового курсу, що нанесено
на карту, розрахувати точку початку і кінця повороту.
15.
Вплив течії на судно, що рухається. Лінія шляху, шляховий кут,
кут зносу. Врахування течії при графічному зчисленні. Перебування лінії шляху
судна при відомих: лінії істинного курсу, швидкості судна й елементів течії.
16.
Передвичеслення часу і відліку лага при приході судна на
траверз орієнтира при графічному зчисленні з урахуванням течії.
17.
Визначення місця судна по двом пеленгам на видимі
орієнтири.
18.
Сутність способу, порядок пеленгування, аналітичний і
графічний способи приведення пеленгів до останнього моменту
спостереження.
19.
Визначення місця судна по трьом пеленгам на видимі
орієнтири.
20.
Порядок пеленгування. Аналітичний і графічний способи
приведення першого і другого пеленга до останнього моменту виміру.
21.
Морські навігаційні керівництва і посібники. Правила
користування ними.
22.
Коректура морських карт, керівництв та посібників. Документи
по коректурі.
23.
Підбір карт, керівництв та посібників на перехід судна.
24.
Визначення місця судна по двом радіопеленгам.

25.
Визначення місця судна по двом-трьом дистанціям, виміряним по
РЛС. Порядок виміру дистанції.
26.
Визначення місця судна способом "крюйс-пеленг".
27.
Визначення місця судна по пеленгам і дистанціям, виміряним по
РЛС. Визначення місця судна способом "крюйс-відстань".
28.
Визначення місця судна по створу і пеленгу. Сутність способу.
Практичне виконання.
29.
Система огородження навігаційних небезпек ("МАМС" - регіон А).
КЕРУВАННЯ СУДНОМ
1.
Вплив крену, диференту, хвилювання, мілководдя на маневрені
елементи судна.
2.
Вплив спільної роботи гребного гвинта і рульових на поворотність
судна при русі судна вперед.
3.
Вибір місця якірної стоянки. Підхід до місця якірної стоянки,
маневрування при віддачі якоря.
4.
Постановка судна на якір: при сприятливих умовах, при
наявності вітру або течії, при наявності вітру і течії.
5.
Організація підготовки судна до швартування. Швартування
суден лагом до причалу.
6.
Організація безпеки судна при стоянці на якорі. Зйомка судна з
якоря.
7.
Правила технічної експлуатації та техніка безпеки при роботах з
якірним обладнанням.
8.
Правила технічної експлуатації та техніка безпеки при роботі з
швартовим обладнанням.
9.
Правила технічної експлуатації та техніка безпеки при роботі з
вантажним обладнанням.
10.
Правила технічної експлуатації та техніка безпеки при роботі з
буксирним обладнанням.
11.
Правила технічної експлуатації рульового пристрою.
12.
Правила технічної експлуатації та техніка безпеки при роботах з
рятівними засобами.
13.
Колективні рятівні засоби. Конструктивні особливості. Правила
використання.
14.
Індивідуальні рятівні засоби та вимоги до них. Правила
використання.

15.
Швартування судна до причалу кормою з віддачею одного або
двох якорів.
16.
Підготовка судна до плавання у вузкостях, керування судном
при проході вузкостей.
17.
Особливості плавання під час шторму. Підготовка судна до плавання
в шторм.
18.
Керування судном із гвинтами регульованого кроку (ГРК).
19.
Постановка судна на одну і дві бочки, порядок зйомки з бочок.
20.
Способи звільнення якоря, коли при підйомі він виявився "Нечистий".
Швартування судна до іншого судна, що знаходиться на якорі.
21.
Морські буксирування. Підбір і кріплення буксирного троса.
22.
Керування судном під час штормової погоди: при русі судна
проти хвилі, лагом до хвилі, на побіжній хвилі.
23.
Маневрування одиночного судна при русі.
24.
Підготовка судна до плавання у кризі.
25.
МППЗС-72. Правило № 10. Плавання по системах поділу руху.
26.
Класифікація ходовості судна. Характеристики гребного гвинта.
27.
Обов'язки вахтового помічника при стоянці судна на якорі.
28.
МППЗС-72. Правило № 8. Дії по попередженню зіткнення.
29.
МППЗС-72. Правило № 9. Плавання у вузкості.
30.
МППЗС-72. Правило № 15. Порядок розходження суден при
перетинанні курсів.
31.
МППЗС-72. Правило № 35. Звукові сигнали, що подаються
суднами при обмеженій видимості на ходу, при стоянці на якорі і на
мілководді.
32.
Правило № 37 (додаток). Сигнали небезпеки.
33.
МППЗС-72. Правило № 6. Правила безпечної швидкості.
34.
МППЗС-72. Правило № 18. Взаємообов’язки суден.
35.
МППЗС-72. Правило № 15-17. Дії суден при русі пересічними
курсами.
36.
МППЗС-72. Вогні і знаки суден. Їх характеристика.
ЕЛЕКТРОНАВІГАЦІЙНІ ТА РАДІОНАВІГАЦІЙНІ ПРИЛАДИ
1.
Магнітний компас: призначення та устрій картушки.
2.
Магнітне поле Землі: природа та елементи земного магнетизму.
3.
Магнітний компас: призначення, та принцип дії на судні.
4.
Навігаційний ехолот: призначення та принцип акустичного
вимірювання глибини.

5.
Навігаційний
ехолот:
призначення
та
принцип
дії
магнітострикційних вібраторів.
6.
Навігаційний ехолот: призначення та принцип дії п’зоелектричних
вібраторів.
7.
Навігаційний ехолот: призначення та основні технічні дані.
8.
Радіолокаційна станція: призначення та принцип дії.
9.
Система
автоматизированої
радіолокаційної
прокладки:
призначення та принцип дії при визначенні елементів руху цілей.
10.
Гірокомпас: призначення та принцип перетворення вільного
гіроскопа в гіроскопічний курсоуказатель.
11.
Гірокомпас: призначення та устрій гіросфери.
12.
Гірокомпас: призначення та основні технічні дані.
13.
Гіроазимуткомпас: призначення та основні технічні дані.
14.
Гідродинамічний лаг: призначення та принцип дії.
15.
Індукційний лаг: призначення та принцип дії.
16.
Індукційний лаг: призначення та основні технічні дані.
17.
Авторульовий: призначення та принцип дії.
18.
Авторульовий: призначення та основні технічні дані.
19.
Авторульовий: принцип дії в режимі роботи «Автомат».
20.
Прийомоіндикатор супутникової навігаційної системи: призначення
та інформація на дисплее.
21.
Глобальна морська система зв’язку: призначення та морський район
А1, А2, А3, А4.
22.
Глобальна морська система зв’язку: призначення та основні вимоги
до суднового обладнання.
23.
Система супутникового зв’язку КОСПАС-SARSAT: призначення та
принцип дії.
24.
Система супутникового зв’язку INMARSAT: призначення та
принцип дії.
25.
Навігаційні інформаційні системи з електронними картами:
призначення та задачі, які вирішуються цією системою.
МОРЕХІДНА АСТРОНОМИЯ
Азимут світила, системи відліку азимута, які застосовуються в
морехідній астрономії.
2.
Навігаційний секстан. Його призначення. Вивірки навігаційного
секстана.
3.
Паралактичний трикутник світила, його елементи.
1.

4.
5.
глобуса.
6.
7.
8.
9.
10.

Визначення поправки годин по звіренню з хронометром.
Упізнання зірки, що спостерігається за допомогою зоряного
Правила зміни дат при перетинанні демаркаційної лінії.
Поясний час, його основні властивості.
Співвідношення між місцевим, поясним і грінвічським часом.
Розрахунок поправки палубних годин по звіренню з хронометром.
Зоряний час. Одиниці зоряного часу.
МЕТЕОРОЛОГІЯ ТА ОКЕАНОГРАФІЯ

1.
Причини утворення хмар. Їх класифікація. Атмосферні опади.
2.
Визначення напрямку і швидкості вітру.
3.
Порядок розрахунку напрямку і швидкості істинного вітру за
допомогою кола СМО на судні, що рухається.
4.
Атмосферний тиск. Порядок виміру атмосферного тиску на судні.
5.
Причини виникнення вітру. Елементи вітру.
6.
Щільність морської води. Зміна заглибки суден у водах різної щільності.
7.
Вплив вітру на керованість судна. Втрата керованості при плаванні
на
вітру.
8.
Причини утворення циклонів і антициклонів, їх характеристика.
Погода
в
циклоні і антициклоні.
9.
Графічний спосіб визначення швидкості і напрямків істинного вітру
на
судні, що рухається.
10.
Вологість повітря. Призначення, пристрій і використання
аспіраційного психрометра.
11.
Причини виникнення вітру та його елементів.
12.
Вимірювання температури повітря. Добовий і річний хід температури.
13.
Основні характеристики хвиль.
14.
Повітряні маси, їх класифікація. Характеристика антициклонів і
погодних умов в них.
15.
Хвилювання. Основні характеристики хвиль.

Критерії оцінювання результатів фахової співбесіди для вступу на
навчання за ступенем Бакалавр за іншим напрямом підготовки
(спеціальністю) на основі ступеня Бакалавра (ОКР Спеціаліста) .
Оцінювання

рівня

підготовки,

тобто

знань

і

умінь

вступника,

відбувається на підставі наступних критеріїв:
1. Правильність відповіді;
2. Ступінь усвідомлення програмного матеріалу;
3. Вміння користуватись засвоєним матеріалом.
Шкала оцінювання починається від 100 балів.
Результати

співбесіди

оцінюються

за

200-бальною

системою

урахуванням вищезазначених критеріїв за наступною шкалою:
Рівень
підготовк
и

Вимоги рівня підготовки
згідно з критеріями
оцінювання

1

2
Вступник глибоко і в повному
обсязі володіє програмним
матеріалом,
грамотно,
вичерпно та логічно викладає
його в усній формі. При цьому
знає
рекомендовану
літературу, виявляє творчий
підхід і правильно обґрунтовує
прийняті
рішення,
добре
володіє
різносторонніми
уміннями та навичками при
виконанні практичних задач.
Вступник знає програмний
матеріал, грамотно і за суттю
викладає його в усній формі,
припускаючи
незначні
неточності
в
доказах,
трактовці понять та категорій.
При
цьому
володіє
необхідними уміннями та
навичками при виконанні
практичних задач.
Вступник знає тільки основний

високий

середній

достатній

Відповідність
Бал за
умінь та знань
200вступника рівню бальною
підготовки
системою
3
4
Вище середнього
рівня вимог

200

На середньому
рівні вимог

190

Нижче
середнього рівня
вимог

180

Вище середнього
рівня вимог, але
нижче
попереднього
На середньому
рівні вимог

170
160

Нижче
середнього рівня
вимог

150

Вище середнього

140

з

низький

програмний
матеріал,
припускає
неточності,
недостатньо
чіткі
формулювання,
непослідовність у викладанні
відповідей в усній формі. При
цьому
виявляє
нетривке
володіння
уміннями
та
навичками при виконанні
практичних занять.
Вступник не знає значної
частини
програмного
матеріалу.
При
цьому
припускає
принципові
помилки в доказах, трактовці
понять та категорій, виявляє
низьку культуру оформлення
знань, не володіє основними
уміннями та навичками при
виконанні практичних задач.
Вступник відмовляється від
відповіді
на
контрольні
запитання.

рівня вимог, але
нижче
попереднього
На середньому
рівні вимог

130

Нижче
середнього рівня
вимог

120

Вище середнього
рівня вимог, але
нижче
попереднього

110

На середньому
рівні вимог

100

Максимальна кількість балів, яку вступник може отримати в
результаті усної співбесіди, становить 200 балів. Прохідний мінімальний бал
вступної фахової співбесіди становить 130 балів. Якщо вступник впродовж
фахової співбесіди набрав від 100 до 129 балів, він (вона) не рекомендується до
зарахування на навчання.
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