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1. Загальний опис навчаль ІОІ дисципліни

Метою вивчення навчальної дисципліни < 
вимог щодо підготовки вахтового помічника капіта: 
саме, отримання знань і умінь у визначенні дійсно 
орієнтирів і виправлень покажчиків курсу, з 
небесними орієнтирами і оцінка дійсного освітле|і 
районі плавання.

Мова навчання дисципліни: українська.

Статус дисципліни: обов’язкова.

Морехідна астрономія» є виконання 
на судна відповідно Кодексу ПДНВ, а 
х напрямків в морі відносно небесних 

я|сування місцезнаходження судна за 
ня та астронавігаційної обстановки в

Передумовою для вивчення навчальної д 
вивчення таких обов’язкових компонентів освіти 
управління морськими суднами»: «Вища математиі

исципліни «Морехідна астрономія» є 
ьо-професійної програми «Навігація і 
а», «Фізика», «Навігація і лоція».

М П1
Навчальна дисципліна забезпечує реалізаці 

«Судноводіння на рівні експлуатації»), сфера ко 
переходу та визначення місцезнаходження» та А 
управління»), сфера компетентності «Плануванн 
підготовки і дипломування моряків та несення вахт

Навчальна дисципліна забезпечує набуття ререлічених нижче компетентностей та 
досягнення програмних результатів навчання.

Компетентності
Інтегральна компетентність:
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у 

сфері судноводіння, обробки та розміщення ваш 
піклуванні про людей на судні, що передбачає застосування теорій і методів наук про 
устрій судна, навігацію, технологію перевезення вантажів, комерційну експлуатацію 
засобів транспорту, управління ресурсами.

ію вимог розділів А -  И/1 (функція: 
етентності «Планування і проведення 
ІІ/2 (функція: «Судноводіння на рівні 

я рейсу та судноводіння» Кодексу з 
и, з поправками.

Спеціальні компетенції (СК):
СК1 Здатність використовувати концепіг; 

основні закони, теорії, принципи, методи і поня 
суднами для вирішення професійних завдань.

СКЗ Здатність здійснювати судноводінні 
відповідних методів для отримання точного 
оптимального використання всіх наявних навігацій

СК7 Здатність забезпечувати безпечне 
електронних картографічних навігаційно-інформаці

уальні знання та критично розуміти 
ття навігації та управління морськими

в будь-яких умовах із застосуванням 
визначення місцезнаходження та 

них даних для здійснення плавання.
плавання шляхом використання 

йних систем.

Спеціальні вибіркові компетентності (СВК' 
СВК1 Здатність виконувати завдання, 

вахтового помічника капітана морського судна ваф

Програмні результати навчання (ПРИ): 
ПРН2 Уміння маневрувати та управля 

застосуванням відповідних методів визначец

обов'язки та нести відповідальність 
овою місткістю 500 та більше.

ти судном в будь-яких умовах із 
ня місцезнаходження, а також з



використанням сучасних електронних радіо, 
картографічних навігаційно-інформаційних систем 
обмежень, джерел помилок та вміння виявитір 
методами корекції для точного визначення 
оптимального використання всіх наявних навігаціям

локаційних засобів, електронних 
(ЕКНІС); знання їх принципів роботи, 

неправильні показання; володіння 
місцезнаходження; взаємозв’язку та 
их даних для здійснення плавання.

Вибіркові результати навчання (ВРН)
ВРН1 Знання, практичні навички та досвід стосовно виконання завдань, обов'язків 

та несення відповідальності вахтового помічника капітана морського судна валовою 
місткістю 500 або більше.

Кількість кредитів ЄКТС: З
Форма підсумкового контролю: екзамен.

2. Заплановані результати навчанн і за навчальною дисципліною

N

Успішне завершення програми навчальної 
передбачає здобуття курсантом (студентом) 
навчальною дисципліною:

-  вміти маневрувати та управляти 
застосуванням астрономічних методів визначення

-  вміння використовувати небесні ті
судна;

-  вміти користуватися приладами та 
визначати їх поправки;

-  володіти методами корекції карт для
-  вміти вимірювати висоти світил навіг;
-  вміти обробляти дані астронавігаційн
-  вміти розраховувати поправки компас)
-  вміти користуватися таблицями і 

морехідній астрономії;
-  вміти розраховувати обсервовані ко 

висотних ліній положення.

дисципліни «Морехідна астрономія» 
Наступних результатів навчання за

судном в будь-яких умовах із 
ісцезнаходження

для визначення місцезнаходженняла

нструментами морехідної астрономи,

очного визначення місцезнаходження; 
іційним секстантом; 
їх спостережень; 
у за небесними світилами; 
посібниками, що використовують в

ординати місця судна за елементами

3. Програма, структура (тематичний план) навчальної дисципліни

Назви розділів 
і тем

Навчальне навантаженн я (години)
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Тема 1. Небесні 1 1 - 7.03 1.1.1.1
орієнтири і їх
сферичні



координати

Тема 2. Системи 
координат, що 
використовують 
в морехідній 
астрономії.

3 1 2 7.03 
1.1.1.2
7.03 1.1.1.4
7.03 1.1.1.3

Тема 3. Видимий 
добовий рух 
світил і
супроводжуючі 
його явища

7.03 1.1.1.3

Тема 4. Світила
сонячної
системи

7.03 1.1.1.1

Тема 5. Основи 
виміру часу

2 2 7.03 
1.1.1.7

Тема 6. Морські
астрономічні
щорічники

2 2 7.03 1.1.1.8 7.03 
1.1.1.3

Тема 7.
Паралактичний
трикутник
світила

2 2 7.03 
1.1.1.2
7.03 1.1.1.3

Тема 8.
Визначення
істинних
напрямків на
море і
розрахунок
покажчиків
курсу за
спостеріганням
зірок

4 2 2 7.03 1.1.1.5

Тема 9. 
Навігаційний 
секстант. Вимір 
кутів і висот 
світил

2 2 7.03 1.1.1.5

Тема 10.
Основні методи
визначення
місця судна за
висотними
лініями
положення.

6 2 4 7.03 1.1.1.11
7.03 1.1.1.9 
7.01 1.2.1.1



Тема 11 .Окремі 
випадки 
використання 
небесних світил 
для цілей 
судноводіння

2 7.03 1.1.1.10 
7.01 1.2.1.1

Всього
аудиторних
годин:

24
X

Самостійна 
робота (години)
з них на 
виконання 
індивідуального 
завдання

66
X

- X

Загальний 
обсяг годин 
навчальної 
дисципліни:

90 X

4. Теми лабораторних занять

№
з/п

Назва теми

Перелік інструментів, 
обладнання программного 

забезпечення, використання яких 
передбачає виконання 
лабораторних занять 

(за потребою)
1 Графічне рішення задач за допомогою небесн 

сфери
ої Олівець, лінійка, циркуль, 

зоряний глобус
2 Визначення екваторіальних координат світил МАЩ (ЛА), Брауновькі таблиці

3 Розрахунок поправки компасу за небесними 
світилами

МТ -  75, МТ-2000,(ЛА) Таблиці 
Норіса.

4 Визначення поправки індексу секстанту Навігаційний секстант

5 Розрахунок обсервованих координат місця су 
елементами висотних ліній положення.

дна за Секстант, бланк Ш-8

6 Виправлення висот світил і приведення до од 
зеніту (моменту)

ного Морехідні таблиці, астрономічні 
щорічники.

5. Завдання для самост: йної роботи

Перелік видів самостійної роботи:
-  опрацювання лекційного матеріалу;
-  самостійне опрацювання окремих тем наї 

вказівок;
-  виконання розрахункової роботи;
-  підготовка до лабораторних занять.

чальної дисципліни згідно методичних



6. Індивідуальні завдання

Види індивідуальних завдань Заочна форма навчання
Розрахункова робота 1

7. Методи контролю

Поточний контроль здійснюється оцінюв 
матеріалу дисципліни за результатами опитува 
виконання лабораторних робіт, що передбачені роб 
робочої навчальної програми (у відповідності до 
процесу НУ «ОМА»),

Форма контролю -  екзамен.
Методи контролю -  усний.

їнням  якості засвоєння навчального 
ш я з питань лекційного матеріалу, 
очим навчальним планом згідно темам 

Положення про організацію освітнього

Методи демонстрації результатів навчанн и за навчальною дисципліною

№
з/п

Результати навчання за 
навчальною дисципліною Метот и демонстрації

Інструменти, 
обладнання та 

програмне 
забезпечення,які 

використовуються 
для демонстрації 

здобутих 
результатів 
навчання за 
навчальною 

дмеципліною (за 
потребою)

1 Уміння використовувати небесні 
тіла для визначення 
місцезнаходження судна.

Усна ві, 
питанні 
матеріа 
лаборат 
Вміння 
викорис 
морехц 
корист) 
астронс 
приладе

щовідь на 
теоретичного 

іу, виконання 
орних робіт.

товувати 
ні таблиці і 
ватися 
мічними
ІМИ

Зоряний глобус. 
Карта зоряного 
неба.
Навігаційний 
секстан , МАЩ 
(ЛА). Морехідні 
таблиці.

2 Визначення місцезнаходження у 
всіх умовах з використанням 
астрономічних методів.

Усна ві, 
питанні 
матеріа 
лаборат 
Вміння 
викорш 
морехц 
корист) 
астронс 
приладе

щовідь на 
і теоретичного 
ту, виконання 
орних робіт.

ловувати 
ні таблиці і 
ватися 
мічними
ІМИ

Зоряний глобус. 
Карта зоряного 
неба.
Навігаційний 
секстан, МАЩ 
ЩА). Морехідні 
таблиці.

8. Схема нарахування балів за наї чальною дисципліною



Шкала оцінювання

За шкалою 
ЕСТБ

За шкалою оцінювання 
ДІ НУ «ОМА»

Оцінка Пояснення Екзамен Залік
А Відмінно Ві цмінно 5

Зараховано
В Дуже добре

}(обре 4с Добре
Э Задовільно

За; О В І Л Ь Н О 3Е Достатньо
БХ Незадовільно Незг Д О В І Л Ь Н О 2 Не зараховано

Загальні критерії оцінювання знань здобувачів освіти

А (відмінно) -  оцінка «відмінно»
Глибокі знання і розуміння навчального м 

незначною кількістю недоліків в обсязі, передба 
дисципліни. Здобувач освіти вміє самостійно здобі 
знаходить та опрацьовує необхідну інформацію. Ви 
прийняття рішень у стандартних і нестандартню 
відповіді, відстоює власну позицію щодо питань 
добре знайомий з основною, а також додатковою лі

етеріалу, виконання завдань без/або з 
еним робочої програмою навчальної 
вати знання, без допомоги викладача 
користовує набуті знання і вміння для 

ситуаціях. Переконливо аргументує 
які розглядаються. Здобувач освіти 

ітературою.

В (дуже добре) -  оцінка «добре»
Достатньо повні знання та розуміння навчай 

незначною кількістю недоліків та/або не груби 
застосовувати набуті знання та вміння для виріше 
прослідковується порушення принципу систематич 
матеріалу. Самостійно виправляє допущені помиль 
бібліографії, однак лише поверхово орієнтується у

ьного матеріалу, виконання завдань з 
їх помилок. Здобувач освіти вміє 
:ння практичних завдань, у відповіді 
зості і логічності викладу навчального 
и, виявляє ґрунтовне знання основної 

Допоміжній літературі.

С (добре) -  оцінка «добре»
Загальні знання та розуміння навчального іД 

кількістю недоліків і несуттєвих помилок. Здобувач 
систематизувати інформацію в цілому самостійно 
здобувана освіти правильна, але недостатньо 
самостійно виправляє помилки, виявляє знайомст: 
однак зовсім не орієнтується у допоміжній літератур

атеріалу, виконання завдань з певною 
освіти вміє зіставляти, узагальнювати, 

застосовувати її на практиці. Відповідь 
повна, бездоказова. Здобувач освіти 

та розуміння основної бібліографії, 
і .

по

О (задовільно) — оцінка «задовільно»
Базові знання та розуміння навчального ма’ 

недоліками або помилками. Здобувач освіти від 
матеріалу, виявляє знання і розуміння основних п 
неточностей і грубих помилок, які може усува' 
міркуваннях опирається на повторення думок викл 
приклади, не може відповісти на додаткові запитаг 
знайомство та розуміння лише основної біблі 
допоміжній літературі.

Е (достатньо)- оцінка «задовільно»

теріалу, виконання завдань з суттєвими 
гворює значну частину теоретичного 

оложень, але допускає значну кількість 
и за допомогою викладача. У своїх 

фдача або автора, не вміє навести власні 
ня. Здобувач освіти виявляє поверхове 

ісЬграфії та зовсім не орієнтується у



Знання та розуміння навчального матеріалу 
освіти бачить навчальну дисципліну як нагромад^о 
собою тем. У своїх міркуваннях не здатен ан 
контексті інших тем і виражати взаємозв’язок м 
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