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1. Загальний опис навчальної дисципліни
Мета вивчення навчальної дисципліни «Англійська мова»  виконання вимог до підготовки
вахтового помічника капітана й отримання необхідних навиків у спілкуванні англійською
мовою на борту судна і в змішаних екіпажах відповідно кодексу ПДНВ (STCW-78/95) з
поправками.
Мова навчання – українська, англійська.
Статус дисципліни – обов’язкова.
Навчальна дисципліна забезпечує реалізацію вимог розділу А-ІІ/1 Кодексу з
підготовки і дипломування моряків та несення вахти, з поправками. 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 перелічених нижче компетентностей та
досягнення програмних результатів навчання.
Компетентності: здатність застосовувати англійську мову при розв’язанні складних
спеціалізованих задач та практичних проблем у сфері судноплавства, що передбачає
застосування теорій і методів наук про устрій судна, навігацію, експлуатацію та ремонт
засобів транспорту, управління ресурсами, здатність використовувати англійську мову у
письмовій та усній формі, у тому числі при виконанні професійних обов’язків; здатність
працювати автономно; здатність до подальшого навчання. уміння передавати та отримувати
інформацію англійською мовою з використанням підсистеми і обладнання глобального
морського зв’язку, забезпечувати радіозв’язок англійською мовою у всіх випадках; здатність
за допомогою англійської мови розв’язувати складні непередбачувані задачі і проблеми у
сфері судноводіння; уміння за допомогою англійської мови обґрунтовувати власну точку
зору та висновки, використовуючи основні теорії та концепції у сфері судноводіння;
здатність до аналізу та прогнозування англійською мовою процесів та стану навігаційного
обладнання в умовах неповної або обмеженої інформації.
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 7 (сiм).
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 за навчальною дисципліною:
Знання:
достатнє знання англійської мови, яке дозволяє виконувати обов’язки вахтового помічника
капітана і користуватися картами, іншими навігаційними і технічними посібниками, а саме:
 професійної термінології на англійській мові;
 стандартних морських комунікативних фраз згідно “Стандартних фраз ІМО для
спілкування на морі”;
 зразків суднового листування, телексів, абревіатур в радіотелефонії та картографії;
 зразків конвенційної документації міжнародного та національного характеру.

Уміння:
правильно розуміти співрозмовника, повідомлення і посібники на англійській мові, що
відносяться до обов’язків вахтового помічника капітана, а саме:
 розуміти і користуватися необхідною у виконанні своїх безпосередніх обов’язків на
судні навігаційною інформацією (морськими картами, іншими навігаційними і
технічними публікаціями, метеорологічною інформацією та будь-якого роду
повідомленнями, що стосуються експлуатації і суднової безпеки);
 підтримувати зв’язок з іншими суднами, береговими станціями та центрами СРС
англійською мовою;
 виконувати обов’язки особи командного складу екіпажу, члени якого розмовляють
різними мовами, зокрема здатність активно користуватися та розуміти Стандартний
морський розмовник ІМО (СМР ІМО);
 спілкуватися при виконанні своїх обов’язків й у соціально-побутовому спілкуванні;
 спілкуватися на професійному вербальному рівні при виконанні обов’язків суднового
офіцера у мультинаціональних екіпажах, керуючись знаннями з конвенцій ІМО,
керівництва по процедурах на містку (Bridge Procedures Guide), МКУБ (ISM Code),
інших відповідних керівництв і документації.
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 судноводія.

3. Програма, структура (тематичний план) навчальної дисципліни
Назви розділів і тем
Навчальне навантаження (годин)

Лаборатор
ні роботи

Практичні
(семінарськ
і)

лекції

Кількість
аудиторних
годин

Денна форма навчання

Відповідність модельному
курсу Міжнародної
морської організації

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-ІІ/1 вищезазначеного кодексу.

Розділ 1 (The Crew).
Тема 1. Знайомство. Привітання. Розповідь
про себе.
Тема 2. Морська освіта. Система підготовки
моряків торгового флоту України.
Тема 3. Карта світу. Географічні відкриття.
Тема 4. Елементи навігації.
Тема 5. Екіпаж судна. Посади на судні.
Обов'язки членів екіпажу.

13

13

3.17

13

13

3.17

14
13
14

14
13
14

3.17
3.17
3.17

Назви розділів і тем

13

3.17

80

Х

15
15
15
15

3.17
3.17
3.17
3.17

14

3.17

74
154

Х
X
X

210

X

Навчальне навантаження (годин)

Лаборатор
ні роботи

Практичні
(семінарськ
і)

лекції

Кількість
аудиторних
годин

Заочна форма навчання

Відповідність модельному
курсу Міжнародної
морської організації

Тема 6. Спілкування між людьми в різних 13
ситуаціях:
привітання,
запрошення,
висловлення думок, привернення уваги,
поради; мандрівка містом.
Разом за розділом 1 (1 семестр)
80
Розділ 2. (General description of a ship).
Тема 1. Типи суден.
15
Тема 2. Загальний устрій судна.
15
Тема 3. Типи вантажу.
15
Тема 4. Надзвичайні ситуації. Рятувальні
15
засоби.
Тема 5. Спілкування між людьми в різних 14
ситуаціях: запит інформації, в транспорті,
авіапереліт, тощо. Спілкування по телефону,
досягнення домовленості про зустріч.
Разом за розділом 2 (2 семестр)
74
Всього аудиторних годин
154
Самостійна робота (годин)
56
з них на виконання індивідуального завдання
Загальний обсяг годин навчальної дисципліни 210

Розділ 1 (The Crew).
Тема 1. Знайомство. Привітання. Розповідь
1
про себе.
Тема 2. Морська освіта. Система підготовки 2
моряків торгового флоту України.
Тема 3. Карта світу. Географічні відкриття.
1
Тема 4. Елементи навігації.
2
Тема 5. Екіпаж судна. Посади на судні. 2
Обов'язки членів екіпажу.
Тема 6. Спілкування між людьми в різних 2
ситуаціях:
привітання,
запрошення,
висловлення думок, привернення уваги,
поради; мандрівка містом.
Разом за розділом 1 (1 семестр)
10
Розділ 2. (General description of a ship).
Тема 1. Типи суден.
2
Тема 2. Загальний устрій судна.
2
Тема 3. Типи вантажу.
2
Тема 4. Надзвичайні ситуації. Рятувальні
2
засоби.
Тема 5. Спілкування між людьми в різних 2

1

3.17

2

3.17

1
2
2

3.17
3.17
3.17

2

3.17

10

Х

2
2
2
2

3.17
3.17
3.17
3.17

2

3.17

ситуаціях: запит інформації, в транспорті,
авіапереліт, тощо. Спілкування по телефону,
досягнення домовленості про зустріч.
Разом за розділом 2 (2 семестр)
Всього аудиторних годин
Самостійна робота (годин)
з них на виконання індивідуального завдання
Загальний обсяг годин навчальної дисципліни

10
20
190

10
20

Х
X
X

210

210

X

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

Назва теми

Перелік інструментів,
обладнання та
програмного забезпеченя,
використання яких
передбачає виконання
практичних (семінарських)
занять (за потребою)

І курс (1, 2 семестри)
1

Meeting. Greeting. About myself. My future profession.

[47], L. 3, [50], L. 7, 11,
[58], L. 1-3.
[47]. L.10, [50], L.8

2

Marine education. Training system for the seafarers of the
merchant fleet of Ukraine.

3

At the map of the world. Geographic discoveries.

[50], L. 24.

4

Elements of navigation.

[31]

5

The crew. Responsibilities of the crewmembers.

[47], L.12

6

[10]

7

Communication between people in various situations:
greetings, invitations, opinions, attention, advice; travel
through the city.
Types of vessels.

8

General arrangement of a ship. The main parts of a ship.

[30], U. 3

9

Types of cargoes. Cargo-handling appliances.

[8]

10

Emergency situations. Life-saving appliances.

[68], [71]

11

Communication between people in different situations:
request for information, transportation, air travel, etc.
Communication over the phone, making an appointment.

[10]

[30], U. 3

5. Завдання для самостійної роботи
Cамостійна 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
Види індивідуальних
завдань
КР

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

---

КР

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.
Денна форма навчання:
1 семестр – залік
2 семестр – іспит
Заочна форма навчання:
2 семестр – іспит
Методи контролю повинні забезпечувати демонстрацію та оцінювання результатів
навчання за навчальною дисципліною.

Методи демонстрації результатів навчання за навчальною дисципліною
№
п/п

1

Інструменти, обладнання
та програмне забезпеченя,
які використовуються для
Результати навчання
Методи демонстрації
демонстрації здобутих
результатів навчання за
навчальною дисципліною
(за потребою)
Знання
професійної Усна відповідь на питання ПК, проектор.
термінології
на теоретичного
матеріалу;
англійській мові.
виконання вправ, у тому числі з
використанням інтерактивних

2

Знання
зразків
суднового листування.

3

Знання
та
уміння
активно користуватися
стандартним морським
навігаційним
словником,
який
рекомендовано у новій
редакції як «Стандартні
фрази
ІМО
для
спілкування на морі».
Знання
зразків
конвенційної
документації
міжнародного
та
національного
характеру.

4

5

6

7

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.

технологій навчання; виступ на
практичних заняттях; захист
індивідуального 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
індивідуального
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
індивідуального
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
індивідуального
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
індивідуального
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
індивідуального
завдання,
тощо.
Уміння спілкуватися на Усна відповідь на питання ПК, проектор.
професійному
теоретичного
матеріалу;
вербальному рівні при виконання вправ, у тому числі з
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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,
використовуючи
англійську мову в усній
та письмовій формі.
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 соціальнопобутовому
спілкуванні.

використанням інтерактивних
технологій навчання; виступ на
практичних заняттях; захист
індивідуального
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
індивідуального
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
індивідуального
завдання,
тощо.

8. Схема нарахування балів за навчальною дисципліною

Оцінка за
шкалою
ВНЗ
А

Оцінка за
національною
шкалою

Критерії (%)

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
Відмінно / Excellent обговорюються, аргументовано та логічно викладає
матеріал, володіє культурою мови;
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

Оцінка за
шкалою
ВНЗ

Оцінка за
національною
шкалою

Критерії (%)
самостійної роботи;
самостійно оцінює різноманітні життєві явища і
факти, виявляючи особисту позицію щодо них.

B

Добре / Good

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

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;
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

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.

Задовільно /
Satisfactory

E

демонструє знання на рівні мінімальних вимог
та виконує завдання зі значною кількістю суттєвих
недоліків;
відповідає
на
окремі
питання,
які

Оцінка за
шкалою
ВНЗ

Оцінка за
національною
шкалою

Критерії (%)
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.

FX

Незадовільно / Fail

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;
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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Пояснення, які матеріали можуть бути
використані для вивчення навчальної
дисципліни
Maritime English Learning.
Maritime English platform.
Maritime English Teaching Materials.
Test of Maritime English Competence.
Maritime English Database (Words and Phrases
for Cadets and VTS Basic English).
COLREGs
Marine Accident Investigation
Maritime English Testing.
Nautical Dictionaries.
Audio SMCP & exercises.
Understanding and learning of languages
through intercomprehension in a maritime
context.
News in different forms, videos, useful
information concerning shipping industry.
Seafarers' and practical maritime professionals'
views at the highest level. Publications written
by practitioners for practitioners provide the best
operational guidance available and the branches
encourage professional development in local
areas.
Maritime and Coast Guard.
Teaching, learning (develop real-life English
skills) and assessing English (exams for a range
of levels and uses).
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