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1. Загальний опис навчаль ної дисципліни

Метою вивчення навчальної дисципліни «Метеф 
підготовки вахтового помічника капітана судна ві, 
отримання знань базових принципів з метеоролог 
кваліфікаційного використання при несенні навігаційної

Мова навчання дисципліни: українська.

Статус дисципліни: обов’язкова.

Передумовою для вивчення навчальної дисципліни «Метеорологія» є вивчення таких 
обов’язкових компонентів освітньо-професійної «Навігація і управління морськими 
суднами»: «Вища математика», «Фізика», «Океанські ішяхи світу».

рологія» є виконання вимог щодо 
овідно Кодексу ПДНВ, а саме, 

ії та океанографії з метою їх 
вахти.

Навчальна дисципліна забезпечує реалізацію 
«Судноводіння на рівні експлуатації») Кодексу з під 
несення вахти, з поправками. Сфера компетентності «П 
визначення місця знаходження» та розділу А -  II/2 
управління»), Кодексу з підготовки і дипломування мор 
Сфера компетентності «Прогноз погоди та океаногр 
«Судноводіння на рівні експлуатації»)Кодексу з під: 
несення вахти, з поправками. Сфера компетент: 
прибережного переходу та визначення місцезнаходженні».

вимог розділу А-ІІ/1 (функція: 
гїотовки і дипломування моряків та 
панування і проведення переходу та 

(функція:«Судноводіння на рівні 
яків та несення вахти, з поправками, 

гфічних умов»; А -  ІІ/З (Функція: 
товки і дипломування моряків та 

Пості «Планування й здійснення

Навчальна дисципліна забезпечує набуття переїлічених 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 вантажів; управління операціями судна та 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.

Спеціальні компетенції (СК):
СК8 Здатність аналізувати прогноз погоди та 

безпечного шляху судна.

Спеціальні вибіркові компетентності (СВК): 
СВК1 Здатність виконувати завдання, обов'язки 

помічника капітана морського судна валовою місткістю 
СВК2 Здатність виконувати завдання, обов'язки 

помічника капітана судна валовою місткістю менш 500,

Програмні результати навчання (PH):
ПРН5 Уміння оцінювати й прогнозувати метео 

уваги наявну і прогнозовану погоду в районі плавання 
умови для можливої коректури шляху судна та безпечне

океанографічні умови для вибору

та нести відповідальність вахтового 
500 та більш.
та нести відповідальність вахтового 
зайнятого у прибережному плаванні.

рологічні умови плавання, беручи до 
враховуючи місцеві метеорологічні 

го виконання рейсу.



Вибіркові результати навчання (ВРН):
ВРН1 Знання, практичні навички та досвід стосов 

несення відповідальності вахтового помічника капітана 
500 або більше.

ВРН2 Знання, практичні навички та досвід стосое 
несення відповідальності вахтового помічника капітан 
500,зайнятого у прибережному плаванні.

но виконання завдань, обов'язків та 
морського судна валовою місткістю

но виконання завдань, обов'язків та
а судна, валовою місткістю менше

Кількість кредитів ЄКТС: на базі молодшого спеціаліста 3.

Форма підсумкового контролю: екзамен.

2. Заплановані результати навчання за

Успішне завершення програми навчальної дисі; 
здобуття курсантом (студентом) наступних резух 
дисципліною:

-  вміти оцінювати й прогнозувати метеоро 
уваги наявну і прогнозовану погоду в районі плавання 
умови для можливої коректури шляху судна та безпечноЬ

-  здатність аналізувати прогноз погоди та 
безпечного шляху судна;

-  уміння використовувати та розшифровуват 
метеорологічних приладів;

-  знати характеристики різних систем погод 
систем запису;

здійснювати передачу повідомлень зпдн 
систем суднових повідомлень та з процедурами СРЗ;

-  вміти використовувати й розшифровувати 
метеорологічних приладів;

-  знати характеристики різних систем пого^ 
систем запису;

-  уміння використовувати наявну метеороло г:
-  здатність розуміти й читати синоптичну 

плавання, ураховуючи місцеві метеорологічні умовні 
отриману факсимільним зв’язком;

-  знання характеристик різноманітних сист 
циклонів та вміння уникати їхні центри і небезпечні чвер

-  знання океанічних течій;
уміння розраховувати елементи припливів;

-  уміння використовувати відповідні атласи,

навчальною дисципліною

ипліни «Метеорологія» передбачає
ьтатів навчання за навчальною

логічні умови плавання, беручи до 
враховуючи місцеві метеорологічні 
о виконання рейсу; 
океанографічні умови для вибору

и інформацію, отриману з суднових

и, порядку передачі повідомлень та

о з Загальними положеннями для

інформацію, отриману з суднових

и, порядку передачі повідомлень та

ічну інформацію;
рту й прогнозувати погоду в районі 

та метеорологічну інформацію,

ем погоди, у тому числі тропічних 
ті;

навігаційні посібники з припливів і
течій.



3. Програма, структура (тематичний план) навчальної дисципліни

Назви тем
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Розділ 1. Фізичні властивості атмос |)ери
Тема 1. Будова 
атмосфери

2 2 1.1.7.2

Тема 2. Склад 
атмосферного 
повітря

1.1.7.3

Тема 3.
Променева
енергія
атмосфери.
Оптичні явища в
атмосфері

1.1.7.2

Тема 4.
Атмосферний
тиск

2 2 2 1.1.7.3

Тема 5. Вітер 4 2 2 1.1.7.4
Тема 6. 
Температура і 
вологість 
повітря

2 2 1.1.7.2

Тема 7. Хмари 
та опади

2 2 1.1.7.5

Тема8.
Видимість.
Тумани

2 2 1.1.7.6

Тема9.
Гідрометеоролог
ІЧНІ
спостереження 
на судні

1.1.7.10

Тема 10. 
Читання і аналіз 
карт погоди 
(факсимільних). 
Прилади для 
прийому 
інформації

2 2 1.1.7.10

Разом за 
розділом 1:

18 10 8 X



Розділ 2 . Баричні утво рения над ок ^аном
Тема 11. 
Розподіл тиску і 
вітру на земній 
кулі. Місцеві 
вітри. Вплив 
погодних умов 
на безпечне 
плавання судна

2 2 1.1.7.7 
1.1.7.10

Тема 12. 
Повітряні маси

- 1.1.7.10

Тема 13. Фронти 1.1.7.10
Тема14.
Геострофічний
вітер

2 2 1.1.7.4

Тема 15. 
Основні 
характеристики 
циклонів і 
антициклонів

1.1.7.7

Темаїб. 
Виникнення, 
еволюція та 
будова циклонів

1.1.7.7

Тема 17. 
Тропічні 
циклони

1.8.2.1

Тема 18. 
Антициклони

1.1.7.8

Тема 19.
Циклонічна
діяльність

1.1.7.7

Разом за 
розділом 2:

4 2 2 X

Розділ 3. Океаногра< ) І Я

Тема 20. Океан і 
його частини 1.8.2.2

Тема 21. 
Температура і 
солоність 
океану. Льодові 
явища

1.8.2.2

Тема 22. Вітрові 
хвилювання 1.8.2.2

Разом за 
розділом 3: X

Всього
аудиторних
годин:

22 12 10
X



Самостійна 
робота (години)
з них на 
виконання 
індивідуального 
завдання

68 X

розрахункова робота X

Загальний 
обсяг годин 
навчальної 
дисципліни:

90 X

4. Теми лабораторних за пять
№
з/п

Назва теми

Перелік інструментів, 
обладнання программного 

забезпечення, використання 
яких передбачає виконання 

лабораторних занять 
(за потребою)

1 Температура і вологість повітря Термометр спиртовий, 
термометр ртутний, 
метеостанція «ті sol», 
психрометр, Психрометричні 
таблиці

2 Атмосферний тиск Барометр, барометр-анероїд, 
барограф, метеостанція.

3 Визначення параметрів вітру Анемометр, карти вітру, 
метеостанція

4 Хмари та їх класифікація. Визначення НМО Атлас хмар.

5 Читання і аналіз факсимільних карт. Геострос] 
вітер.

)ІЧНИЙ Карти з оф. сайту ВМО 
Факсимільні карти погоди

5. Завдання для самост

Перелік видів самостійної роботи:
-  опрацювання лекційного матеріалу;
-  підготовка до лабораторних занять;
-  самостійне опрацювання окремих тем навчально 

вказівок до самостійної роботи з навчальної дисі.
-  виконання розрахункової роботи.

6. Індивідуальні

йної роботи

дисципліни згідно «Методичних 
ипліни Метеорологія»;

їавдання

Види індивідуальних завдань Заочна форма навчання
Розрахункова робота +

Тематика Розрахункової роботи викладена у «IVІетодичних вказівках до виконання
розрахункової робота з навчальної дисципліни Метеорологія».

7. Методи контролю



Поточний контроль здійснюється оцінюваний 
матеріалу дисципліни за результатами опитування з питі 
лабораторних робіт, що передбачені робочим навчаль 
навчальної програми (у відповідності до Положення 
НУ «ОМА»),

Форма контролю -  екзамен.
Методи контролю -  усний, захист лабораторних гіюбіт, захист реферату.

м якості засвоєння навчального 
ань лекційного матеріалу, виконання 
ним планом згідно темам робочої 

зро організацію освітнього процесу

Методи демонстрації результатів навчаннл  за навчальною дисципліною

№/п Результати навчання за 
навчальною дисципліною Методи демонстрації

Інструменти, обладнання 
та програмнезабезпечення, 
які використовуються для 
демонстрації здобутих 
результатів навчання за 
навчальноюдмсципліною 
(за потребою)

1
Розуміння фізики атмосферних 
процесів. Розуміння інформації 
суднових метеорологічних 
приладів. Розуміння 
гідрометеорологічної інформації, 
що надходить на судно.

усна відпо 
питання тс 
матеріалу, 
тестуванню 
розділу (те 
певних ОКІ 
питань леь 
курсу;

відь на 
оретичного

: з певного 
ми), 3 
>емих 
ційного

Термометр спиртовий, 
термометр ртутний. 
Барометр, барометр- 
анероїд, барограф. 
Психрометр аспіраційний. 
Метеостанція.
Атлас хмар.

2

Вміння оцінювати різні системи 
погоди, вміння планувати рейс.

виконання
лабораторі
з викорисз
каталогів,
навігаційн
посібників

шх робіт 
анням 
карт, 
зх

Факсимільні карти. 
Синоптичні карти. 
Метеорологічні коди. 
Метеорологічні прилади.

3
Здатність розуміти й читати 
синоптичну карту й прогнозувати 
погоду в районі плавання, 
ураховуючи місцеві метеорологічні 
умови та метеорологічну 
інформацію, отриману 
факсимільним зв’язком.

виконання
використаї
роздруков,
факсиміль
навігаційн
посібників

завдань з
шям
іних
гах карт, 
зх

Факсимільні карти. 
Синоптичні карти.

4
Розуміння гідрометеорологічної 
інформації та повідомлень 
відносно безпеки судна Розуміння 
фізики атмосферних процесів. 
Розуміння інформації суднових 
метеорологічних приладів. 
Розуміння гідрометеорологічної 
інформації, що надходить на 
судно.

усна відпо 
питання те 
матеріалу 
окремих п 
лекційногс

зідь на 
оретичного 
і певних 
зтань 
>курсу

Метеорологічні коди. 
(MAFOR).

5

Уміння використовувати та 
розшифровувати інформацію, 
отриману з суднових 
метеорологічних приладів.

виконання
лабораторі
використаї
каталогів,
навігаційн

шх робіт 3 
шям 
карт, 
зх

Метеорологічні коди. (КН 
-01с



посібників
розрахунко

Захист 
вої роботи

8. Схема нарахування балів за навпальною дисципліною

Шкала оцінюва зня

За шкалою 
ЕСТБ

За шкалою оцінювання 
ДІ НУ «ОМА»

Оц
інка

Пояснення Екзамен Залік

А Відмінно Е
с
(ідмінн 5

Зарахован
0

В Дуже добре Добре 4
С Добре
0 Задовільно 3

н
адовіль
) 3

Е Достатньо

БХ Незадовільно Е
іль

Іезадов
но 2 Не

зараховано

Загальні критерії оцінювання знань здобувачів освіти

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

незначною кількістю недоліків в обсязі, передбачена 
дисципліни. Здобувач освіти вміє самостійно здобувап 
знаходить та опрацьовує необхідну інформацію. Викор 
прийняття рішень у стандартних і нестандартних 
відповіді, відстоює власну позицію щодо питань, які рор 
знайомий з основною, а також додатковою літературою.

іалу, виконання завдань без/або з 
м робочої програмою навчальної 
и знання, без допомоги викладача 
истовує набуті знання і вміння для 

ситуаціях. Переконливо аргументує 
глядаються. Здобувач освіти добре

В (дуже добре) -  оцінка «добре»
Достатньо повні знання та розуміння навчальн[> 

незначною кількістю недоліків та/або не грубих 
застосовувати набуті знання та вміння для вирішень 
прослідковується порушення принципу систематичност 
матеріалу. Самостійно виправляє допущені помилки 
бібліографії, однак лише поверхово орієнтується у допоїв

го матеріалу, виконання завдань з 
помилок. Здобувач освіти вміє 

я практичних завдань, у відповіді 
і і логічності викладу навчального 

виявляє грунтовне знання основної 
іжній літературі.

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

кількістю недоліків і несуттєвих помилок. Здобувач осв 
систематизувати інформацію в цілому самостійно зась 
здобувана освіти правильна, але недостатньо повна, безд 
виправляє помилки, виявляє знайомство та розуміння ое 
орієнтується у допоміжній літературі.

зіалу, виконання завдань з певною 
іти вміє зіставляти, узагальнювати, 

осовувати її на практиці. Відповідь 
оказова. Здобувач освіти самостійно 
новної бібліографії, однак зовсім не

О (задовільно) -  оцінка «задовільно»
Базові знання та розуміння навчального матері 

недоліками або помилками. Здобувач освіти відтво|р 
матеріалу, виявляє знання і розуміння основних поло 
неточностей і грубих помилок, які може усувати

^лу, виконання завдань з суттєвими 
ює значну частину теоретичного 

кень, але допускає значну кількість 
за допомогою викладача. У своїх



міркуваннях опирається на повторення думок викладача 
приклади, не може відповісти на додаткові запитання, 
знайомство та розуміння лише основної бібліографії та 
літературі.

або автора, не вміє навести власні 
Здобувач освіти виявляє поверхове 

Зовсім не орієнтується у допоміжній

Е (достатньо)- оцінка «задовільно»
Знання та розуміння навчального матеріалу на 

освіти бачить навчальну дисципліну як нагромаджень 
собою тем. У своїх міркуваннях не здатен аналізувати 
інших тем і виражати взаємозв’язок між ними, відпов 
відображають самостійного розуміння теми. Здобува| 
основній бібліографії.

ли

ЕХ (незадовільно) -  оцінка «незадовільно
Здобувач освіти володіє матеріалом на рівні 

незначну його частину. Він спроможний висвітлити 
аргументувати чи пояснити. Цілісність розуміння мате 
участь у навчальному процесі є пасивною, відповіді 
поверховими і обмежуються механічним засвоєнням проіг

9. Рекомендована література

рівні мінімальних вимог. Здобувач 
я випадкових і не пов'язаних між 

Окрему тему дисципліни у контексті 
ді мають шаблонний характер і не 

освіти поверхово орієнтується в

кремих фрагментів, що становлять 
ше окремі питання, не вміючи їх 

ріалу з дисципліни відсутня. Його 
в більшості є невірними або дуже 
рами навчальної дисципліни.
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