
 

 
Анотация 

 

23483 Теория и устройство на кораба 

 

Учебен план 4-101-16 за обучение по специалност 

„Организация и управление на военни формирования на 

тактическо ниво“, специализация „Корабоводене за ВМС“, 

ОКС „Бакалавър“ 

90 часа, задължителна дисциплина  

 

ЕСТК кредити: 7  

Катедра 

Техническа механика 

Учебни цели: 

1. Обучаемите ДА ЗНАЯТ: 

     - Елементите на корабния корпус. 

     - Изчислителните методи, присъщи за оценка на елементите на плавателност, начална и 

устойчивост при големи ъгли на крен. 

     - Основните принципи при товарене, разтоварване и преместване на товари на борда на кораба. 

     - Методите за определяне на съпротивлението при движение на кораба. 

     - Корабните движители. 

     - Поведението на кораба при тиха вода и при вълнение. 

     - Повратливостта и устойчивостта на курс на кораба, средствата за управление. 

2. Обучаемите ДА УМЕЯТ: 

     - Да извършват изчисления на основата на хидростатичните криви. 

     - Да оценяват устойчивостта на кораба при малки ъгли на наклонение.  

    - Да извършват изчисления за устойчивостта на кораба при големи ъгли на крен от гледна точка 

на осигуряване на безопасността на кораба. 

Система за оценяване: Курсът по дисциплината завършва с изпит. Резултатите от обучението се 

оценяват с текуща (ТО) и изпитна оценка (ИО). 

Текущата оценка (ТО) се определя по формулата:  

ТО = 0.1(1b ) + 0.1(2b) + 0.15(3а) + 0.25(3c) + 0.15(4а) + 0.1 (5б) +0.1(6b) +0.05(7б),  

където в скобите се вписват оценките по отделните задачи според номера и вида на изпитване (а – 

контролни работи; b – устно оценяване; c – задачи за СП). 

Окончателната оценка (OO) се определя по формулата: 

              ОО = 0.8 ИО + 0.2 ТО. 

Дисциплината осигурява изисквания за компетентност в съответствие с: 

 - Кодекса STCW 2010 – глава II, таблица A-II/1 (Cargo handling and stowage at the operational level 

and Controlling the operation of the ship and care for persons on board at the operational level). 

Компетентности: Monitor the loading, stowage, securing, care during the voyage and the unloading of 

cargoes and Maintain seaworthiness of the ship.  

  - Kурс 7.03 на IMO, функция 1, 2 и 3. 

Съдържание на дисциплината 

№ Учебни теми (модули) Лекции Упражнения 

1. Общо разположение и конструкция на корпуса на кораба 12 3 

2. Плавателност на кораба 10 6 

3. Начална устойчивост на кораба 10 8 

4. Устойчивост при големи ъгли на крен 10 6 

5. Съпротивление при движение на кораба и движители 10 3 

6. Управляемост на кораба 4  

7. Поведение на кораба при тиха вода и при вълнение 6 2 

 Общо: 62 28 

 

 




