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ВСТУП 
Слово «лоція» у перекладі з голландського «loodsen» означає 

«проведення судна». 
У початковий період розвитку судноплавства рух суден відбувався 

річками і поблизу узбережжя при орієнтуванні за прикметами і використанні 
особистого досвіду судноводіїв. Цей метод отримав назву лоцманського. Ним 
користуються дотепер при плаванні на скрутних ділянках, у вузьких проходах і 
на внутрішніх водних шляхах. 

Судноводіння – це особливий вид виробничої діяльності, який 
пов'язаний з керуванням суднами та складами суден на водних шляхах. 
Спочатку засобами, що забезпечують судноводіння, були карти і лоції, потім 
стали застосовуватися прилади та інструменти. Пізніше виникли теоретично 
обгрунтовані способи проводки суден з використанням приладів для 
визначення місця розташування судна за береговими об'єктами. В кінцевому 
підсумку для вирішення практичних завдань судноводіння був вироблений 
розрахунково-інструментальний метод, званий штурманським. 

В даний час штурманський метод судноводіння базується на законах 
фізики, механіки і математики. Він передбачає застосування останніх досягнень 
таких наук, як метеорологія, астрономія, гідромеханіка, геодезія, радіотехніка 
та т.і. 

Лоція – частина науки про судноводіння, дисципліна, предметом якої є 
вивчення річок, озер, морів і океанів стосовно потреб мореплавання і 
судноплавства, як конкретними напрямками, так і окремими районами. 

Лоція - це розділ предмету судноводіння, де вивчаються навігаційні 
небезпеки, засоби навігаційного обладнання водного шляху, посібники, що 
містять відомості, необхідні для вибору безпечних і найвигідніших курсів суден, 
методика використання цих посібників і ін. 

Лоція є найбільш важливим розділом у предметі судноводіння, оскількі 
для безаварійного плавання суден потрібне гарне знання району майбутнього 
переходу.  

Лоція дає відомості про внутрішні водні шляхи і є загальним 
керівництвом для плавання будь-якою ділянкоюводного шляху. Вона містить 
відомості про гідрологію річок, про засоби поліпшення судноплавного стану 
внутрішніх водних шляхів, орієнтуванні, виборі курсу судна, картографії та про 
умови руху суден. Лоцією також називають книгу, де дається опис моря, озера 
або річки з метою охарактеризувати умови плавання у межах розглянутого 
району з урахуванням особливостей берегів і дна водойми, метеорологічних і 
гідрологічних умов, що визначають безпеку і зручності плавання, 
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На річці та в морському прибережному плаванні, при проході вузькостей 
судноводій вибирає курс і визначає своє місце розташування візуально (на око), 
тобто користується методом лоцманського проведення – лоцманським 
спосібом судноводіння. Основа цього методу – хороше знання лоції району 
плавання та особистий досвід судноводіїв.  

Завдання лоції — забезпечити судноводія необхідними відомостями для 
вибору найвигіднього та безпечного шляху і контролю за рухом судна при 
дотриманні даного фарватеру або району в цілому. У лоції описуються системи 
навігаційного устаткування морських шляхів і судноплавна обстановка річкових 
фарватерів, а також даються різні відомості щодо природних і штучних 
орієнтирів, навігаційних небезпек, шляхи і відстані, а також інші відомості, які 
необхідні судноводіям.  

Лоція розділяється на морську і річкову, які багато в чому відрізняються. 
Штучні внутрішні водні шляхи, водосховища, канали і тому подібні спорудження 
на базі тієї або іншої річки мають частково природні річкові умови, тому річкову 
лоцію ще називають лоцією внутрішніх водних шляхів.  

Знаючи лоцию, cудоводий може орієнтуватись на незнайомій ділянці 
шляху, за більш короткий термін вивчити спеціальну лоцію і правильно 
використовувати водний шлях для прискорення руху і безаварійного плавання. 
Від лоції, як дисципліни та частини науки про судноводіння, слід також 
відрізняти спеціальну лоцію. В ній викладаються специфічні умови плавання на 
якому-небудь певному морі, річці, озері. Спеціальна лоція містить 
гідрометеорологічні відомості, опис безпечних судноплавних шляхів, підводних 
і надводних перешкод, навігаційного обгороджування, рейдів і таке інше.  

Методи і практичні прийоми судноводіння знаходяться в прямій 
залежності від типів плавучих і берегових засобів, технічної оснащеності суден 
і їх складів, способів їх пересування водою, а також від судноплавних умов та 
оснащеності навігаційним устаткуванням судноплавного шляху.  

Зараз для здійснення безперевалочного перевезення вантажів судна 
внутрішнього плавання виходять у прибережні райони морів і роблять переходи 
до морських портів. У зв'язку з цим судноводії таких судів повинні  знати умови 
не тільки річкового, а й морського плавання. 

 


