
 

Анотация 
 

14220 Управление на ветроходни съдове 

 

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

„Организация и управление на военни формирования на 

тактическо ниво“, специализация „Корабоводене за ВМС“, 

ОКС „Бакалавър“ 

30 часа, факултативна дисциплина  

 

ЕСТК кредити: 3 

Катедра 

Експлоатация на флота и пристанищата 

  Резултати от обучението: 

  1. Учебни цели: 

  1.1. Обучаемите ДА ЗНАЯТ: 

   - Теоретичните основи на работата по рангоута, такелажа и платната на яхта и ветроходен 

кораб. 

   - Основите на управлението на ветроходен съд. 

   - Общото устройство на ветроходна лодка.  

  1.2. Обучаемите ДА УМЕЯТ: 

   - Да обслужват ветроходна лодка за кратки плавания. 

   - Да извършват основните видове поддръжка на ветрилното снаражение на ветроходната лодка. 

   - Да бъдат подготвени за екипаж на ветроходна лодка.  

 

  2.2. Възпитателни цели: 

   - Обучението трябва да способства за формиране на лидерски качества, лична организираност, 

изпълнителност и готовност за поемане на отговорност. 

   - Обучението изгражда чувство за важното значение на доброто познаване на ветроходното 

стъкмяване при плаване с яхта или ветроходен кораб при различни метеорологични условия. 

Система за оценяване: Текущ контрол. 

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

препитвания по време на практическите занятия. Крайната оценка (КО) се формира посредством 

оценките от текущия контрол (ТК) и от писмен изпит (тестова форма с отворени и затворени 

въпроси) (ИЗ) съгласно формулата: 

КО = 0,8.(ИЗ) + 0,2.(ТК). 

Съдържание на дисциплината 

№ Учебни теми (модули) Лекции Упражнения 

1. Подробно запознаване с устройството и стъкмяването на 

гребно-ветроходна лодка Ял-6: Рангоут 

3 3 

2. Управление на ветроходна лодка. Принцип на 

ветроходството – сили, действащи на корпуса и платната. 

Различни курсове спрямо вятъра, завъртане 

4 4 

3. Организация на екипажа. Разпределение и задължения на 

екипажа на гребно-ветроходна лодка Ял-6 

3 3 

4. Практически занятия. Фактическо отработване на 

задълженията и действията на екипажа при движение и 

управление на гребно-ветроходна лодка Ял-6 на гребла и 

ветрила 

19 19 

5. Контролна работа 0 2 

 Общо: 29 31 

 

 

 


