
 

Анотация 

14218 Морско дело 

 

Учебен план № 4-101-16 за обучение по специалност 

„Организация и управление на военни формирования на 

тактическо ниво“, специализация „Корабоводене за ВМС“, ОКС 

„Бакалавър“ 

45 часа, задължителна дисциплина  

 

ЕСТК кредити: 4 

Катедра 

Експлоатация на флота и пристанищата 

 Резултати от обучението:  
 1. Учебни цели: 

  1.1. Обучаемите ДА ЗНАЯТ: 

   - Общото устройство на лодката и кораба, рангоута, такелажа, корабните въжета и основните 

такелажни работи. 

   - Основите на управление на гребно-ветроходна лодка в различни условия. 

   - Спасителните средства на кораба – устройство и правила за тяхното използване. 

   - Устройството и правилата за експлоатация на палубните устройства. 

   - Видовете кораби, корабните помещения, основни системи и оборудване. 

  1.2. Обучаемите ДА УМЕЯТ: 

   - Да гребат и управляват гребно-ветроходна лодка ЯЛ-6. 

   - Да използват и поддържат корабните индивидуални и колективни спасителни средства. 

   - Да извършват основните видове такелажни работи. 

   - Да работят с предметите на такелажното оборудване. 

   - Да извършват разчети по определяне на здравината на корабните въжета и предметите от 

такелажното оборудване. 

   - Да боравят с основно подемно оборудване – гордени и талии. 

 2. Възпитателни цели: 

  Обучението трябва да способства за: 

  - Развитие на наблюдателността, пространственото мислене и ориентацията. 

  - Формиране на чувство за дълг, отговорност, висока дисциплина и самостоятелност. 

  - Създаване на положително отношение към морското дело и начин на живот. 

  - Формиране на култура на безопасност, способности за оценка на ситуацията с цел превенция и 

предотвратяване на аварийни процеси. 

  - Развитие на умения за работа в екип в морска среда. 

  - Формиране на ефективни човешки взаимоотношения за работа на борда на кораба. 

Дисциплината осигурява изисквания за компетентност по Конвенцията STCW 1978/1995, както е 

изменена, от моделен курс на ИМО – IMO Model courses 7.03.  

Система за оценяване: Курсът на обучение по дисциплината завършва с изпит. 

За текуща проверка на знанията се прилага методът на контролни проверки чрез кратки препитвания 

по време на лекциите, практическите и семинарните занятия. Крайната оценка се формира от 

оценките от текущия контрол и от писмения семестриален изпит (тестова форма с отворени и 

затворени въпроси), като се пресмята по формулата: 

КО = 0,8.(ИЗ) + 0,2.(ТК), 

където: КО – крайна оценка; 

  ИЗ – изпитна оценка;  

  ТК – средноаритметична оценка от текущия контрол по време на занятията. 

Съдържание на дисциплината 

№ Учебни теми (модули) Лекции Упражнения 

1. Устройство и управление на корабна лодка 4 8 

2. Наименование на основните части на кораба. Спасителни 

средства 

9 0 

3. Корабни въжета и такелажни работи 2 5 

4. Корабни палубни устройства. Мерки за безопасност при 

експлоатацията им 

6 0 

5. Докуване на кораба 2 0 

6. Поддържане на кораба и корабните помещения 2 0 

7. Подемни корабни устройства 5 0 

8. Семинар/Контролна работа 0 2 

 Общо: 30 15 

 


