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1. Загальний опис навчальної дисципліни
Метою вивчення навчальної дисципліни «Англійська мова» є виконання вимог до
підготовки вахтового механіка й отримання необхідних навиків у спілкуванні англійською
мовою на борту судна і в змішаних екіпажах відповідно конвенції ПДНВ (STCW-78/95) з
поправками.
Мова навчання – українська, англійська.
Статус дисципліни – обов’язкова навчальна дисципліна циклу професійної
підготовки.
Навчальна дисципліна забезпечує реалізацію Кодексу ПДНВ А-ІІ/4. У відповідності
з Модельним (типовим) курсом ІМО з англійської мови метою є підготовка курсантів
(студентів) для подальшого засвоєння на старших курсах англійської мови (за професійним
спрямуванням).
Навчальна дисципліна забезпечує набуття загальної компетентності, а саме здатність
використовувати англійську мову у письмовій та усній формі, у тому числі при виконанні
професійних обов’язків.
Програмні результати навчання передбачають за умови, що матеріал правильно
викладається у відповідності з принципами комунікативної методики, курсанти (студенти),
які успішно засвоять лексико-граматичний матеріал англійської мови загального
спрямування, будуть підготовлені до вивчення англійської мови за професійним
спрямуванням.
Кількість кредитів ЄКТС 9 (дев’ять).
Форма підсумкового контролю залік, іспит.
2. Заплановані результати навчання за навчальною дисципліною
Успішне завершення програми навчальної дисципліни «Англійська мова» передбачає
здобуття курсантом (студентом) наступних результатів навчання.
Знання:
достатнє знання англійської мови, яке дозволяє виконувати обов’язки суднового механіка і
користуватися технічними посібниками, а саме:
 професійної термінології на англійській мові;
 стандартних морських комунікативних фраз згідно “Стандартних фраз ІМО для
спілкування на морі”;
Уміння:
правильно розуміти співрозмовника, повідомлення і посібники на англійській мові, що
відносяться до обов’язків суднового механіка, а саме:
 розуміти і користуватися необхідною у виконанні своїх безпосередніх обов’язків на
судні інформацією (включно публікаціями на англійській мові та будь-якого роду
повідомленнями, що стосуються експлуатації і суднової безпеки);
 спілкуватися при виконанні своїх обов’язків й у соціально-побутовому спілкуванні;
 активно користуватися стандартним морським навігаційним словником, який
рекомендовано у новій редакції як «Стандартні фрази ІМО для спілкування на морі»;
Комунікація:
 чітка і зрозуміла організація монологічного та діалогічного мовлення, використовуючи
англійську мову в усній та письмовій формі.
Автономність та відповідальність:
 незалежне від обставин і відповідальне компетентнісне застосування набутих знань,
навичок та вмінь з англійської мови на практиці, безпосередньо, при виконанні
посадових обов’язків, професійної діяльності і в соціально-побутовому спілкуванні;

 здатність подальшого самостійного набуття компетенцій упродовж виконання
професійних і соціально-побутових завдань з метою збагачення відповідальної
професійної компетентності суднового механіка.
Вимоги до знань, умінь та навичок згідно стандартів компетентності, які передбачені
відповідними розділами Кодексу з підготовки і дипломування моряків та несення вахти, з
поправками та модельним курсом 3.17 “Maritime English” Міжнародної морської організації,
наведені у стовпчику 2 таблиці А-ІІІ/1 вищезазначеного кодексу.

Назви розділів і тем

Навчальне навантаження (годин)

Лабораторні
роботи

Практичні
(семінарські)

лекції

Кількість
аудиторних
годин

Денна форма навчання

Розділ 1 (Maritime education; ship’s crew; general description of the ship)
Тема 1. Знайомство, привітання, подавання
10
10
відомостей про себе (біографія), розпорядок
дня.
Тема 2. Морська освіта. Система підготовки
4
4
моряків торгового флоту України.
Тема 3. Карта світу. Географічні відкриття.
4
4
Тема 4. Команда судна.
12
12
Тема 5. Загальний опис судна. Розташування
14
14
приміщень на судні, як знайти приміщення на
судні.
Тема 6. Спілкування між людьми в різних
8
8
ситуаціях: запит інформації, в транспорті,
авіапереліт, тощо. Спілкування по телефону,
досягнення домовленості про зустріч.
Разом за розділом 1 (1 семестр)
52
52
Розділ 2 (Types of ships and cargoes)
Тема 1. Технічні характеристики судна. 16
Структурні
частини
судна;
машинне
відділення опис головного обладнання, що
використовується на судні.
Тема 2. Типи суден.
14
Тема 3. Типи вантажів, вантажно-переробне 14
обладнання.
Тема 4. Спілкування між людьми в різних 16
ситуаціях:
привітання,
запрошення,
висловлення думок, привернення уваги,
поради; мандрівка містом.
Разом за розділом 2 (2 семестр)
60

Відповідність модельному
курсу Міжнародної
морської організації

3. Програма, структура (тематичний план) навчальної дисципліни

3.17

3.17

3.17
3.17

3.17

Х

16

3.17

14

3.17

14

3.17

16

3.17

60

Х

Розділ 3 (Duties of the engine department personnel)

10

10

3.17

10

10

3.17

18

18

3.17

10

10

3.17

48
160
110

48
160

X
X
X

270

160

X

Назви розділів і тем

Навчальне навантаження (годин)

Лабораторні
роботи

Практичні
(семінарські)

лекції

Кількість
аудиторних
годин

Заочна форма навчання

Розділ 1 (Ship’s crew; general description of the ship; types of ships and cargo )
Тема 1. Знайомство, привітання, подавання
3
3
відомостей про себе (біографія), розпорядок
дня.
Тема 2. Морська освіта. Система підготовки
3
3
моряків торгівельного флоту України.
Тема 3. Карта світу. Географічні відкриття.
3
3
Тема 4. Команда судна.
3
3
Тема 5. Загальний опис судна. Розташування
3
3
приміщень на судні, як знайти приміщення на
судні.
Тема 6. Спілкування між людьми в різних
3
3
ситуаціях: запит інформації, в транспорті,
авіапереліт, тощо. Спілкування по телефону,
досягнення домовленості про зустріч.
Тема 7. Технічні характеристики судна.
Структурні частини судна; машинне
відділення опис головного обладнання, що
використовується на судні.
Тема 8. Типи суден.
Тема 9. Типи вантажів, вантажно-переробне
обладнання.
Тема 10. Спілкування між людьми в різних
ситуаціях: привітання, запрошення,

Відповідність модельному
курсу Міжнародної
морської організації

Тема 1. Гребна система судна і
використання електрики на судні.
Тема 2. Персонал / особовий склад технічної
служби. Обов’язки особового складу технічної
служби.
Тема 3. Виконання виробничо-технологічних
операцій персоналом технічної служби. SMS.
Code of Safe Working Practices.
Тема 4. Умовно-мовне спілкування, яке
моделює поведінку осіб рядового складу
технічної служби у виробничих ситуаціях з
використанням Стандартних фраз IMO.
Разом за розділом 3 (3 семестр)
Всього аудиторних годин
Самостійна робота (годин)
з них на виконання індивідуального завдання
Загальний обсяг годин навчальної дисципліни

3.17

3.17

3.17
3.17

3.17

3

3

3.17

3
3

3
3

3.17
3.17

3

3

3.17

висловлення думок, привернення уваги,
поради; мандрівка містом.
Разом за розділом 1 (1 курс)

30

30

Розділ 2 (Duties of the engine department personnel)
Тема 1. Обов’язки судномеханічного кадету у 3
3
морі і в порту.
Тема 2. Обов’язки рядового складу машинної 3
3
вахти (моториста 2-го класу/ вайпера,
моториста 1-го класу/ ойлера).
Тема 3. Обов’язки вахтового судомеханіка.
3
3
Тема 4. Умовно-мовне спілкування, яке 3
3
моделює поведінку осіб рядового складу
технічної служби у виробничих ситуаціях з
використанням Стандартних фраз IMO.
Тема 5. SOLAS. LSA. Запобіганням аваріям на
суднах.
Розміщення
та
призначення
рятувального обладнання на судні. Безпека на
судні
–
загально-суднові
тренування/
навчання, аварійний розпис, боротьба з
пожежами.
Тема
6.
Конвенція
про
запобігання
забруднення моря (MARPOL). ISM Code.
Тема 7. Кероване спілкування, пов’язане з
працевлаштуванням і виконанням обов’язків.
Тема 8. Системи енергетичної установки:
парова, конденсатна, живлення пальним і
система смазки. Водотрубні парові котли.
Обов’язки судномеханіків стосовно котлів, за
які вони відповідають.
Разом за розділом 2 (2 курс)
Всього аудиторних годин
Самостійна робота (годин)
з них на виконання індивідуального завдання
Загальний обсяг годин навчальної дисципліни

Х

3.17
3.17

3.17
3.17

5

5

3.17

3

3

3.17

5

5

3.17

5

5

3.17

30
60
210

30
60

X
X
X

270

X

4. Теми практичних (семінарських) занять (денна форма навчання)
№
з/п

1.

2.

Назва теми

1 курс 1 семестр
Meeting, greeting, information about oneself
(biography / personal data), daily routine.

Maritime education. Maritime education in Ukraine.

Перелік інструментів,
обладнання та програмного
забезпеченя, використання яких
передбачає виконання
практичних (семінарських)
занять (за потребою)
[2] U. 1.
[12] І.3.
[16] L. 7, 11.
[18] L. 4, 8.
[23] L. 1-3.
[16] L. 10.
[18] L. 8.

3.
4.

The map of the world. Geographic discoveries.
Latitude and Longitude.
The ship’s crew

5.

The structure of the ship. General description of a
ship. Location of spaces on a ship, how to find a
space on a ship.

6.

Speech practice:greetings, in the airport, in the bus
Speaking over the telephone, arranging a meeting.

1.

1 курс 2 семестр
The ship’s characteristics. The structural parts of the
ship; engine room, description of the general
equipment that is used on the ship.

2.

Types of vessels

3.

Types of cargo, cargo handling equipment.
Different types of cargo.
General, bulk, containerized, liquid cargoes

4.

Speech practice:
going about the city, speaking over the
telephone,arresting one’s attention ,congratulations,
wishes, thanks, invitations, suggestions, offers,
advice
2 курс 3 семестр
The propulsion system and the use of electricity on
shipboard

1.

2.

Engine department personnel. Engineer’s duties on
joining the ship. Engine room watchkeeping
procedures.

3.

Duties of the engineer officer in charge of the watch.
SMS. Code of Safe Working Practices.
Communicative activities, including contract of
employment, performing of the duties of the wiper,

4.

[2] U. 5.
[18] L. 24.
[1] U. IV.A.
[2] U. 2.
[12] ІI.1.A, II.1.B.
[16] L. 12.
CP [2] 7.
CP [6] U. 1, 9, 10
[1] U. III.A, B.
[12] І.1.A, I.1.B
[16] L. 13.
CP [4] U 2.
CP [6] U. 4, TheEngineRoom.
CP [7] Familiarisationon board.
[2] U. 6.
[12] ІI.3
[23] L. 4.
CP [8] Dialogues.
[2] U. 6.

[1] U. II.
[16] L. 17.
[19]L. III.
CP [4] U 2
CP [6] Vesseltypes.
CP [7] Familiarisation onboard.
[1] U. IV.
[16] L. 25.
[19]L. VI.
CP [6] U. 3, cargo handling.
[12] ІI.3
[23] L. 4.
CP [8] Dialogues.

[3] I.1.C., I.1.D.

[1] U. IV.
[2] II.A.1, II.A.2, II.G.1-3.
CP [2]
[3] II.1.C.
[2] II.G.4[3] II.1.D.
[2] Tasks 3-5
CP [1] U. 4.
[3] II.2.A.-C.
[3] II.2.B.-II.2.E., II.3.
[2] II.B., II.C.

oiler, engine cadet, watchkeeping engineer, who uses
IMO SMCP when filling necessary documentation
and taking part in shipboard drills.
Теми практичних (семінарських) занять (заочна форма навчання)
№
з/п

Назва теми

1.

1 курс
Meeting, greeting, information about oneself
(biography / personal data), daily routine.

2.

Maritime education. Maritime education in Ukraine.

3.

The map of the world. Geographic discoveries.
Latitude and Longitude.
The ship’s crew

4.

5.

The structure of the ship. General description of a
ship. Location of spaces on a ship, how to find a
space on a ship.

6.

Speech practice: greetings, in the airport, in the bus
Speaking over the telephone, arranging a meeting.

7.

The ship’s characteristics. The structural parts of the
ship; engine room, description of the general
equipment that is used on the ship.
Types of vessels

8.

9.

Types of cargo, cargo handling equipment.
Different types of cargo.
General, bulk, containerized, liquid cargoes

10.

Speech practice:
going about the city, speaking over the

Перелік інструментів,
обладнання та програмного
забезпеченя, використання яких
передбачає виконання
практичних (семінарських)
занять (за потребою)
[2] U. 1.
[12] І.3.
[16] L. 7, 11.
[18] L. 4, 8.
[23] L. 1-3.
[16] L. 10.
[18] L. 8.
[2] U. 5.
[18] L. 24.
[1] U. IV.A.
[2] U. 2.
[12] ІI.1.A, II.1.B.
[16] L. 12.
CP [2] 7.
CP [6] U. 1, 9, 10
[1] U. III.A, B.
[12] І.1.A, I.1.B
[16] L. 13.
CP [4] U 2.
CP [6] U. 4, TheEngineRoom.
CP [7] Familiarisationon board.
[2] U. 6.
[12] ІI.3
[23] L. 4.
CP [8] Dialogues.
[2] U. 6.

[1] U. II.
[16] L. 17.
[19]L. III.
CP [4] U 2
CP [6] Vesseltypes.
CP [7] Familiarisation onboard.
[1] U. IV.
[16] L. 25.
[19]L. VI.
CP [6] U. 3, cargo handling.
[12] ІI.3
[23] L. 4.

telephone,arresting one’s attention ,congratulations,
wishes, thanks, invitations, suggestions, offers,
advice
2 курс
The responsibilities of an engine cadet at sea and in a
port.

CP [8] Dialogues.

2.

The responsibilities of ratings as able seafarer engine
(wiper, oiler).

3.

Duties of the engineer officer in charge of the watch.

4.

Engine department personnel. Engineer’s duties on
joining the ship. Engine room watchkeeping
procedures.

5.

SOLAS. LSA. The prevention of emergency
situations aboard the ship. The location and purpose
of safety equipment on the ship.
Safety aboard the ship – drills, Muster List, firefighting.

[9] II.B, II.B.1, II.B.2., II.C, II.C.1,
II.C.2
CP [8] U. 42 U. 43
[9] II.A, II.F.2
CP [8] U. 44
[1] U. IV.
[2] II.A.1, II.A.2, II.G.1-3.
CP [2]
[3] II.1.C.
[2] II.G.4[3] II.1.D.
[2] Tasks 3-5
CP [1] U. 4.
[9] I.G., I.G.2
[20], [24]
[5]
CP [8] U. 47
[9] I.D, I.E, I.F, I.F.1, I.F.2.
[5], [20]
CP: [8] U. 48

6.

International Convention for the Prevention of
Pollution from Ships (MARPOL). ISM Code.

7.

Communicative activities connected with
employment and performance of duties.
Plant components and their location. Steam systems.
Condensate and feed systems. Fuel oil systems. Main
lubricating oil systems. Water tube boilers. The
duties of an engineer with regard to the boilers under
his charge. Maintenance of the external parts of a
boiler.

1.

8.

[24], p. 161 B;

[9] p. 149
[5] [20]
[28] U.VIII
[9] II.F.1, II.F.2, [20]
CP: [3] U. 14
[9] III.1.A.-E.
CP [3] U. 43.
[24] Task 6.
[28] L. 22, table 18.
[13] U. VII.
[9] III.1.F.
CP [3] U. 47, 66
[9] III.2.A.-B.

5. Завдання для самостійної роботи
Самостійна робота з навчальної дисципліни «Англійська мова» включає:
 опрацювання тематичного матеріалу;
 підготовку до практичних занять;
 надання відповідей на тести з тем курсу;
 виконання індивідуальних завдань (рефератів, перекладів тощо; контрольних робіт);
 виконання контрольних робіт (КР) і аудиторних контрольних робіт (АКР),
передбачених навчальним планом;
 самостійне опрацювання окремих розділів навчальної дисципліни.

6. Індивідуальні завдання
Не передбачено
7. Методи контролю
Контроль навчальних досягнень здобувачів вищої освіти здійснюється у вигляді
поточного та семестрового контролю. Поточний контроль з дисципліни «Англійська мова
включає:
 контроль опрацювання та оцінювання засвоєного теоретичного матеріалу;
 контроль виконання та оцінювання практичних занять;
 контроль виконання та оцінювання індивідуальних завдань (захист, за необхідності).
Поточний контроль здійснюється у відповідності до Положення про організацію
освітнього процесу НУ«ОМА».
Форма семестрового контролю: екзамен / залік. Залік зараховується як успішне
виконання всіх видів поточного контролю. Семестровий екзамен – форма підсумкового
контролю засвоєння теоретичного та практичного матеріалу з навчальної дисципліни.
Підсумковий контроль проводиться для оцінювання якості засвоєння навчального
матеріалу дисципліни.
Денна форма навчання:
1 семестр – залік
2 семестр – залік
3 семестр – іспит
Заочна форма навчання:
1 курс – залік.
2 курс – іспит.
Методи демонстрації результатів навчання за навчальною дисципліною
Курсанти мають досягти достатнього рівня розуміння оригінальних, професійно
спрямованих текстів за темами: Англомовні країни, Географічні відкриття, Карта світу;
фонограм переважно професійного спрямування в межах тематики модуля, оволодіти
вокабуляром з теми Команда судна, спілкування по телефону, досягнення домовленості про
зустріч, морської освіти, системи підготовки моряків торгового флоту України, загального
опису судна, розташування приміщень на судні, як знайти приміщення на судні, як дістатися
до певних місць на березі, навчитися грамотно заповнювати Application Form та складати
CV. Курсанти вдосконалюють свої уміння і навички професійного спілкування за допомогою
проектної методики, а саме рольових ігор та ситуацій-інсценівок. Вільне висловлювання за
темою.
За допомогою лексико-граматичних вправ вдосконалити граматичні навички в межах
тематики.
№
Інструменти, обладнання
п/п
та програмне забезпеченя,
які використовуються для
Результати навчання
Методи демонстрації
демонстрації здобутих
результатів навчання за
навчальною дисципліною
(за потребою)
1 Знання
професійної Усна відповідь на питання ПК, проектор.
термінології
на теоретичного
матеріалу;
англійській мові.
виконання вправ, у тому числі з

2

Знання
зразків
суднового листування.

3

Знання
конвенційної
документації
міжнародного
національного
характеру.

4

5

6

7

зразків
та

Уміння
розуміти
і
користуватися
необхідною
у
виконанні
своїх
безпосередніх
обов’язків
на
судні
інформацією
(включно публікаціями
на англійській мові та
будь-якого
роду
повідомленнями,
що
стосуються експлуатації
і суднової безпеки).
Уміння
спілкуватися
при виконанні своїх
обов’язків
та
у
соціально-побутовому
спілкуванні.

Уміння спілкуватися на
професійному
вербальному рівні при
виконанні
обов’язків
суднового механіка у
мультинаціональних
екіпажах,
керуючись
знаннями з конвенцій
ІМО,
іншими
відповідними
керівництвами
і
документацією.
Чітка
і
зрозуміла
організація
монологічного
та
діалогічного мовлення,

використанням інтерактивних
технологій навчання; виступ на
практичних заняттях; захист
завдання (звіт про технологічну
або плавальну практика), тощо.
Усна відповідь на питання ПК, проектор.
теоретичного
матеріалу;
виконання вправ, у тому числі з
використанням інтерактивних
технологій навчання; виступ на
практичних заняттях; захист
завдання, тощо.
Усна відповідь на питання ПК, проектор.
теоретичного
матеріалу;
виконання вправ, у тому числі з
використанням інтерактивних
технологій навчання; виступ на
практичних заняттях; захист
завдання, тощо.
Усна відповідь на питання ПК, проектор.
теоретичного
матеріалу;
виконання вправ, у тому числі з
використанням інтерактивних
технологій навчання; виступ на
практичних заняттях; захист
завдання, тощо.

Усна відповідь на питання ПК, проектор.
теоретичного
матеріалу;
виконання вправ, у тому числі з
використанням інтерактивних
технологій навчання; виступ на
практичних заняттях; захист
завдання, тощо.
Усна відповідь на питання ПК, проектор.
теоретичного
матеріалу;
виконання вправ, у тому числі з
використанням інтерактивних
технологій навчання; виступ на
практичних заняттях; захист
завдання, тощо.

Усна відповідь на питання ПК, проектор.
теоретичного
матеріалу;
виконання вправ, у тому числі з
використанням інтерактивних

використовуючи
технологій навчання; виступ на
англійську мову в усній практичних заняттях; захист
та письмовій формі.
завдання, тощо.

8. Схема оцінювання (довідник з розподілу оцінок)
Оцінка за
шкалою
ВНЗ

Оцінка за
національною
шкалою

Критерії (%)

А

демонструє відмінні знання та виконує завдання з
незначною кількістю помилок;
без допомоги викладача знаходить джерела
інформації і використовує одержані відомості
відповідно до мети та завдань власної пізнавальної
діяльності;
глибоко та всебічно розкриває зміст питань, які
обговорюються, аргументовано та логічно викладає
матеріал, володіє культурою мови;
Відмінно / Excellent
показує вміння формулювати висновки та
узагальнення за питаннями теми, здатність аналізувати
навчальний матеріал;
виявляє творчий підхід до виконання
індивідуальних проектів і завдань;
виконує і акуратно оформлює завдання для
самостійної роботи;
самостійно оцінює різноманітні життєві явища і
факти, виявляючи особисту позицію щодо них.

B

демонструє знання вище середнього рівня та
виконує завдання з кількома помилками;
знаходить джерела інформації та самостійно
використовує їх відповідно до цілей, поставлених
викладачем;
розкриває згідно з програмою дисципліни зміст
питань, які обговорюються, але допускає окремі
неточності;
формулює висновки та узагальнення з окремих
питань, логічно викладає свої знання;
виконує індивідуальні проекти і завдання для
самостійної роботи;
самостійно визначає окремі цілі власної
навчальної діяльності, оцінює окремі нові факти,
явища, ідеї.

C

Добре / Good

демонструє знання середнього рівня та виконує
завдання з кількома помилками або окремими
неточностями;
вільно розв’язує задачі в стандартних ситуаціях,
самостійно виправляє допущені помилки, добирає
аргументи на підтвердження вивченого матеріалу;
розкриває згідно з програмою дисципліни зміст
питань, які обговорюються, але не досить повно й
аргументовано викладає матеріал;

Оцінка за
шкалою
ВНЗ

Оцінка за
національною
шкалою

Критерії (%)
формулює висновки з окремих питань;
виконує індивідуальні проекти і завдання для
самостійної роботи з певною кількістю помилок;
вільно володіє вивченим обсягом матеріалу,
здатний застосовувати його на практиці.

D

E

FX

Задовільно /
Satisfactory

демонструє задовільні знання та виконує
завдання з певною кількістю суттєвих недоліків;
не виявляє належної активності при обговоренні
питань;
відповідає на окремі питання;
формулює висновки з окремих питань;
виконує індивідуальні проекти і завдання для
самостійної роботи, але не виявляє належної
старанності;
може відтворити значну частину теоретичного
матеріалу, виявляє знання і розуміння основних
положень.
демонструє знання на рівні мінімальних вимог
та виконує завдання зі значною кількістю суттєвих
недоліків;
відповідає на окремі питання, які
обговорюються;
виконує завдання для самостійної роботи зі
значною кількістю суттєвих недоліків;
не виявляє належної активності при обговоренні
питань;
неохайно виконує індивідуальні завдання;
володіє матеріалом на початковому рівні,
значну частину матеріалу відтворює на
репродуктивному рівні.

не володіє навчальним матеріалом на рівні
мінімальних вимог;
не здатний виконати завдання у повному обсязі;
поверхнево розкриває зміст питань, які
розглядаються, будуючи відповіді на звичайному
повторенні навчального матеріалу без його
осмислення;
Незадовільно / Fail
допускає суттєві помилки під час усних та
письмових відповідей;
неохайно виконує індивідуальні завдання;
не виявляє активності на заняттях при
обговоренні питань;
не виявляє старанності при виконанні завдань
для самостійної роботи.
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