




 

1. Загальний опис навчальної дисципліни 
  
Мета вивчення навчальної дисципліни «Менеджмент морських ресурсів» – 

забезпечити глибокі знання стосовно можливостей і обмежень людини при прийнятті 
управлінських рішень в екстремальних умовах роботи в морі; розвиток та закріплення 
позитивного ставлення до безпечних методів управління судном і успішних командних дій у 
кризових ситуаціях.  

Мова навчання – українська. 
Статус дисципліни – обов’язкова 
Навчальна дисципліна забезпечує реалізацію вимог наступних розділів Кодексу з 

підготовки і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з поправками:  
розділу А-ІІІ/1 (функція: «Експлуатація судна і піклування о людях на рівні 

експлуатації») Кодексу з підготовки і дипломування моряків та несення вахти, з поправками. 
Сфера компетентності: «Застосування навичок лідерства та робота в команді». 

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

Компетентності: 
ЗК 6. Здатність працювати в команді, організовувати роботу колективу, у тому числі, в 

складних і критичних умовах. 
ЗК 7. Навички міжособистісної взаємодії. 
ЗК 8. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. 
ЗК14. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 
ЗК 15. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого 
розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

ЗК 16. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 
досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної 
області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку 
суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності 
для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

СК 12 Здатність розв’язувати складні непередбачувані задачі та проблеми 
експлуатації, обслуговування та ремонту суднових технічних засобів, систем і конструкцій 

ЗФК 5 Здатність здійснювати нагляд та контроль за виконанням вимог національного 
та міжнародного законодавства в сфері мореплавства та заходів щодо забезпечення 
охорони людського життя на морі, охорони і захисту морського середовища 

Програмні результати навчання: 
ПРН 10 Знання принципів управління ресурсами машинного відділення та здатність їх 

використовувати у повсякденних і непередбачуваних умовах. 
РН55. Знання методів ефективного управління ресурсами, методів прийняття рішень та 

уміння їх застосовувати. 
Кількість кредитів ЄКТС: 2. 
Форма підсумкового контролю: залік. 
  
2. Заплановані результати навчання за навчальною дисципліною 
 
Успішне завершення програми навчальної дисципліни «Менеджмент морських 

ресурсів» передбачає здобуття студентом наступних результатів навчання за навчальною 
дисципліною: 

- уміти працювати в команді, організовувати роботу колективу, у тому числі, в 
складних і критичних умовах; 

- мати навички міжособистісної взаємодії; 
- уміти мотивувати людей та рухатися до спільної мети; 



 

- уміти реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності 
громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого 
розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні; 

- уміти розв’язувати складні непередбачувані задачі та проблеми експлуатації, 
обслуговування та ремонту суднових технічних засобів, систем і конструкцій; 

- знати принципи управління ресурсами машинного відділення та здатність їх 
використовувати у повсякденних і непередбачуваних умовах; 

- знати методи ефективного управління ресурсами, методів прийняття рішень та уміння 
їх застосовувати. 

3. Програма, структура (тематичний план) навчальної дисципліни 
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Розділ 1. Фактори безпечного управління судновими екіпажами

Тема1. Концепція та методологія 
управління людськими ресурсами на 
морі. 

1 1 - Leader
ship and
teamwo

rk 
(Model 
Course 
1.39 ) 
3.7 – 
3.7.5 

Тема2. Значення культурних 
відмінностей в багатонаціональному 
екіпажі 

2 1 1 

Тема3. Лідерство та управління на судні 2 1 1 
Тема4. Соціально-психологічні основи 
керівництва судновим екіпажем 

2 1 1 

Разом за розділом 1: 
 

7 4 3 Х

Розділ 2. «Людський фактор» на морі 

Тема7. Вплив «людського фактору» на 
аварійність суден 

2 1 1 Leader
ship and
teamwo

rk 
(Model 
Course 
1.39 ) 
3.7 – 
3.7.5

Тема8. Вплив рівня автоматизації на 
безпеку управління судном 

2 1 1 

Тема9. Шляхи запобігання впливу 
«людського фактору» на морі 

1 1 

Разом за розділом 2: 
 

5 2 3 Х

Всього аудиторних  годин  
14 8 6 

Х 

Самостійна робота (години) 
46 

Загальний обсяг годин навчальної 
дисципліни 60 

 



 

4. Теми практичних занять 
  

№ 
з/п 

Назва теми 

Перелік інструментів, 
обладнання та 
програмного 
забезпечення, 
використання яких 
передбачає виконання 
практичних занять

1 
1.1 
1.2 
1.3 

Соціально-психологічні основи керівництва 
судновим екіпажем. 
Особливості психологічного стану моряка в умовах 
рейсу. 
Робоче навантаження та його вплив на 
психологічний стан моряка. 
Механізми забезпечення психологічної стабільності 
моряка. 

Методичні вказівки до 
дисципліни, 
мультимедійні засоби 
навчання, виконання 
тестових завдань 

2 
2.1 
2.2 

 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 

Зворотній комунікаційний зв’язок: обгрунтований 
сумнів та відповідь. Особливості комунікації у 
судновому екіпажі. 
«Обгрунтований сумнів та відповідь», як специфіка 
професійного спілкування на судні. 
Роль брифінгу та дебрифінгу в судновій діяльності. 
Види спілкування.  
Типові помилки у спілкуванні. 
Основні принципи спілкування: інтерактивний 
зворотній зв'язок (замкнена петля). 
Інструктаж та його значення для аналізу ситуації.

Методичні вказівки до 
дисципліни, 
мультимедійні засоби 
навчання, виконання 
тестових завдань 

3 
3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3.4 
3.5 
3.6 

Процес прийняття рішень. 
Визначення, усвідомлення та аналіз ситуації. 
Формування управлінських рішень та їх основні 
моделі. 
Процес прийняття рішень в умовах екстремальної та 
надзвичайної ситуації. 
Суть поняття «рішення». 
Типи рішень. 
Фактори, що впливають на процес прийняття 
рішення. 
Помилки, як причина неправильно прийнятого 
рішення. 

Методичні вказівки до 
дисципліни, 
мультимедійні засоби 
навчання, виконання 
тестових завдань 

4 
4.1 
4.2 
4.3 
4.4 

Вплив «людського фактору» на аварійність суден. 
Типи аварійних ситуацій. 
Стратегія поведінки в аварійній ситуації. 
Методи управління та способи їх застосування під 
час аварійної ситуації. 
Значення «безпечних» та «небезпечних» думок.

Методичні вказівки до 
дисципліни, 
мультимедійні засоби 
навчання, виконання 
тестових завдань 

5 
5.1 
5.2 
5.3 
5.4 
5.5 

Шляхи запобігання впливу «людського фактору» на 
морі.  
Нормативно-правова база регулювання безпеки 
мореплавства. 
Основні механізми зниження впливу «людського 
фактору». 
Соціально-культурні механізми запобігання впливу 

Методичні вказівки до 
дисципліни, 
мультимедійні засоби 
навчання, виконання 
тестових завдань 



 

«людського фактору». 
Основні психологічні механізми зниження впливу 
«людського фактору». 
Соціально-культурні механізми запобігання впливу 
«людського фактору». 

 
5. Завдання для самостійної роботи  

 
Перелік видів самостійної роботи: 

– опрацювання лекційного матеріалу; 
– самостійне опрацювання окремих тем навчальної дисципліни ; 
– виконання індивідуальних занять ; 
– підготовка до практичних занять. 

 
6. Індивідуальні завдання 

Види індивідуальних завдань Заочна форма навчання 
Реферат 4 курс 

 
7. Методи контролю 

Форма контролю – залік. 
Методи контролю – усний. 

 
Методи демонстрації результатів навчання за навчальною дисципліною 

№ 
з/п 

Результати навчання Методи демонстрації 

Інструменти, 
обладнання та 
програмне 
забезпечення, які 
використовуються 
для демонстрації 
здобутих 
результатів 
навчання за 
навчальною 
дисципліною

1 Лекція: обгрунтування 
основних питань щодо процесу 
управління морського екіпажу, 
знати основні функції 
управління. 

усна відповідь на питання 
теоретичного матеріалу, з 
певних окремих питань 
лекційного курсу; 
контрольна робота.

Рекомендовані 
методичні 
посібники, учбова 
література, слайди, 
плакати 

2 Практичне заняття: 
демонстрація знань проблем з 
управління персоналом на судні 
та його підготовки, відповідних 
міжнародних морських 
конвенцій, рекомендацій та 
національного законодавства; 
аналізувати необхідну 
інформацію щодо реальної 
ситуації, вміти виважено 
приймати адекватні рішення, 
визначати стратегію безпеки і 
т.д. 

виступ на практичних 
заняттях; захист теми з 
самостійних завдань. 
Обговорення ситуацій в 
морському екіпажі при 
виконанні задач 
довгострокового рейсу, 
розв’язання задач, вправ, 
тестових завдань. 

Методичні вказівки 
до дисципліни, 
мультимедійні 
засоби навчання, 
виконання тестових 
завдань 



 

8. Схема нарахування балів за  навчальною дисципліною 
 

Шкала оцінювання 
За шкалою 

ECTS 
За шкалою оцінювання ДІ НУ «ОМА» 

Оцінка Пояснення  Екзамен Залік 
A Відмінно Відмінно 5 

Зараховано 
B Дуже добре 

Добре 4 
C Добре 
D Задовільно 

Задовільно 3 
E Достатньо 

FX Незадовільно Незадовільно 2 Не зараховано
 

Загальні критерії оцінювання знань здобувачів освіти 
 

Наведені нижче по тексту критерії є загальними. Кожна кафедра має право 
адаптувати наведені критерії під конкретну навчальну дисципліну її зміст та результати 
навчання.  

А (відмінно) – оцінка «відмінно»  
Глибокі знання і розуміння навчального матеріалу, виконання завдань без/або з 

незначною кількістю недоліків в обсязі, передбаченим робочої програмою навчальної 
дисципліни. Здобувач освіти  вміє самостійно здобувати знання, без допомоги 
викладача знаходить та опрацьовує необхідну інформацію. Використовує набуті знання 
і вміння для прийняття рішень у стандартних і нестандартних ситуаціях. Переконливо 
аргументує відповіді, відстоює власну позицію щодо питань, які розглядаються. 
Здобувач освіти  добре знайомий з основною, а також додатковою літературою.  

В (дуже добре) – оцінка «добре»  
Достатньо повні знання та розуміння навчального матеріалу, виконання завдань 

з незначною кількістю недоліків та/або негрубих помилок. Здобувач освіти вміє 
застосовувати набуті знання та вміння для вирішення практичних завдань, у відповіді 
прослідковується порушення принципу систематичності і логічності викладу 
навчального матеріалу. Самостійно виправляє допущені помилки, виявляє ґрунтовне 
знання основної бібліографії, однак лише поверхово орієнтується у допоміжній 
літературі.  

С (добре) – оцінка «добре»    
Загальні знання та розуміння навчального матеріалу, виконання завдань з 

певною кількістю недоліків і несуттєвих помилок. Здобувач освіти вміє зіставляти, 
узагальнювати, систематизувати інформацію в цілому самостійно застосовувати її на 
практиці. Відповідь здобувача освіти правильна, але недостатньо повна, бездоказова. 
Здобувач освіти самостійно виправляє помилки, виявляє знайомство та розуміння 
основної бібліографії, однак зовсім не орієнтується у допоміжній літературі.  

D (задовільно) – оцінка «задовільно»   
Базові знання та розуміння навчального матеріалу, виконання завдань з 

суттєвими недоліками або помилками. Здобувач освіти відтворює значну частину 
теоретичного матеріалу, виявляє знання і розуміння основних положень, але допускає 
значну кількість неточностей і грубих помилок, які може усувати за допомогою 
викладача. У своїх міркуваннях опирається на повторення думок викладача або автора, 
не вміє навести власні приклади, не може відповісти на додаткові запитання. Здобувач 
освіти виявляє поверхове знайомство та розуміння лише основної бібліографії та зовсім 
не орієнтується у допоміжній літературі.  

Е (достатньо)– оцінка «задовільно»   



 

Знання та розуміння навчального матеріалу на рівні мінімальних вимог. 
Здобувач освіти бачить навчальну дисципліну як нагромадження випадкових і не 
пов'язаних між собою тем. У своїх міркуваннях не здатен аналізувати окрему тему 
дисципліни у контексті інших тем і виражати взаємозв’язок між ними, відповіді мають 
шаблонний характер і не відображають самостійного розуміння теми. Здобувач освіти 
поверхово орієнтується в основній бібліографії.  

FX (незадовільно) – оцінка «незадовільно»   
Здобувач освіти  володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять 

незначну його частину. Він спроможний висвітлити лише окремі питання, не вміючи їх 
аргументувати чи пояснити. Цілісність розуміння матеріалу з дисципліни відсутня. 
Його участь у навчальному процесі є пасивною, відповіді в більшості є невірними або 
дуже поверховими і обмежуються механічним засвоєнням програми навчальної 
дисципліни. 
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