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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: інтегральна, загальні (ЗК), спеціальні (СК).
ЗК1. Здатність планувати та управляти часом.
ЗК6. Здатність працювати в команді, організовувати роботу колективу, у
тому числі, в складних і критичних умовах.
Програмні результати навчання:
РН47. Уміння здійснювати планування та керівництво безпечним та
ефективним проведенням технічного обслуговування та ремонту, згідно
вимогам конвенцій та класифікаційних товариств.
РН60. Знання методів ефективного управління ресурсами, методів
прийняття рішень та уміння їх застосовувати.

Кількість кредитів ЄКТС: 1,5.
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:
Студенти повинні знати:
- зміст процесу управління;
- основні завдання управління;
- основні функції управління;
- функціональне призначення управління;
- методи управління судновим екіпажем;
- значення культурних відмінностей у багатонаціональних екіпажах.
Студенти повинні вміти:
- усвідомлювати ситуацію і прогнозувати розвиток подій;
- оперативно отримувати та аналізувати необхідну інформацію щодо
реальної ситуації;
- виважено приймати адекватні рішення;
- відповідно до ситуації формувати спільну модель практичних дій
екіпажу;
- визначати стратегію безпеки;
- своєчасно знаходити правильний вихід з критичної ситуації;
- оптимально розподіляти навантаження серед членів команди,
враховуючи конкретні ситуації;
- відслідковувати прогрес стабілізації ситуації або посилення її
критичності тощо.
Студенти повинні мати навички:
- аналітичного мислення;
- здійснювати аналіз надзвичайної ситуації та визначати шляхи виходу з
неї;
- проводити аналіз, інтерпретувати інформацію та виробляти і
обґрунтовувати рекомендації щодо методів та способів управлінської
діяльності в умовах рейсу;
- визначати наслідки і результати прийнятих рішень;
- професійної відповідальності.

Навчальне навантаження (години)
Заочна форма навчання

Лекції

Практичні

5 курс
Кількість
аудиторних
годин

Назви розділів
і тем

Відповідність модельному
курсу Міжнародної
морської організації
(7.03/7.01)

3. Програма, структура (тематичний план) навчальної дисципліни

Розділ 1. Фактори безпечного управління судновими екіпажами
Leader
ship and
teamwork
(Model
Course 1.39)
3.7 - 3.7.5

Темаї. Концепція та методологія
управління людськими ресурсами на
морі.
Тема2.
Значення
культурних
відмінностей в багатонаціональному
екіпажі
ТемаЗ. Лідерство та управління на судні

0,5

0,5

0,5

0,5

2

1

1

Тема4. Соціально-психологічні основи
керівництва судновим екіпажем
Разом за розділом 1:

2

1

1

5

3

2

X

Розділ 2. «Людський фактор» на морі
Тема7. Вплив «людського фактору» на
аварійність суден
Тема8. Вплив рівня автоматизації на
безпеку управління судном
Тема9. Шляхи запобігання впливу
«людського фактору» на морі
Разом за розділом 2:

1

1

2

1

1

2

1

1

Leader
ship and
teamwork
(Model
Course 1.39)
3.7-3.7.5

5

3

2

X

10

6

4
X

Всього аудиторних годин
Самостійна робота (години)

35
Загальний обсяг годин навчальної
дисципліни

45

4. Теми практичних занять
№
з/п
1
1.1
1.2
1.3

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.4
3.5
3.6

4
4.1
4.2
4.3
4.4

5
5.1

Назва теми

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

Соціально-психологічні основи керівництва
Методичні вказівки до
дисципліни,
судновим екіпажем.
Особливості психологічного стану моряка в умовах мультимедійні засоби
навчання, виконання
рейсу.
тестових завдань
Робоче навантаження та його вплив на
психологічний стан моряка.
Механізми забезпечення психологічної стабільності
моряка.
Зворотній комунікаційний зв’язок: обгрунтований Методичні вказівки до
сумнів та відповідь. Особливості комунікації у дисципліни,
мультимедійні засоби
судновому екіпажі.
«Обгрунтований сумнів та відповідь», як специфіка навчання, виконання
тестових завдань
професійного спілкування на судні.
Роль брифінгу та дебрифінгу в судновій діяльності.
Види спілкування.
Типові помилки у спілкуванні.
Основні принцйпи спілкування: інтерактивний
зворотній зв'язок (замкнена петля).
Інструктаж та його значення для аналізу ситуації.
Методичні вказівки до
Процес прийняття рішень.
дисципліни,
Визначення, усвідомлення та аналіз ситуації.
Формування управлінських рішень та їх основні мультимедійні засоби
навчання, виконання
моделі.
Процес прийняття рішень в умовах екстремальної та тестових завдань
надзвичайної ситуації.
Суть поняття «рішення».
Типи рішень.
Фактори, що впливають на процес прийняття
рішення.
Помилки, як - причина неправильно прийнятого
рішення.
Методичні вказівки до
Вплив «людського фактору» на аварійність суден.
дисципліни,
Типи аварійних ситуацій.
мультимедійні засоби
Стратегія поведінки в аварійній ситуації.
Методи управління та способи їх застосування під навчання, виконання
тестових завдань
час аварійної ситуації.
Значення «безпечних» та «небезпечних» думок.
Шляхи запобігання впливу «людського фактору» на Методичні вказівки до
дисципліни,
морі.

5.2
5.3
5.4
5.5

Нормативно-правова база регулювання безпеки мультимедійні засоби
навчання, виконання
мореплавства.
Основні механізми зниження впливу «людського тестових завдань
фактору».
- •
Соціально-культурні механізми запобігання впливу
«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
Навчальним планом не передбачено

7. Методи контролю
Форма контролю - залік.
Методи контролю - усний.
Методи демонстрації результатів навчання за навчальною дисципліною
№
з/п

Ін с т р у м е н т и , о б л а д н а н н я та
п р о г р а м н е за б е з п е ч е н н я , які

Результати навчання

Методи демонстрації

в и к о р и ст о в у ю т ь ся для
д е м о н с т р а ц ії з д о б у т и х
р езу л ь т а т ів н авчан н я за
н а в ч а л ь н о ю д и с ц и п л ін о ю

1

2

Лекція:
обгрунтування
основних питань щодо
процесу
управління
морського екіпажу, знати
основні
функції
управління.
Практичне
заняття:
демонстрація
знань
проблем
з
управління
персоналом на судні та
його
підготовки,
відповідних міжнародних
морських
конвенцій,

усна відповідь
на
питання теоретичного
матеріалу, з певних
окремих
питань
лекційного
курсу;
контрольна робота.
виступ на практичних
заняттях; захист теми
з самостійних завдань.
Обговорення ситуацій
в морському екіпажі
при виконанні задач
довгострокового

Рекомендовані
методичні посібники,
учбова
література,
слайди, плакати

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

та рейсу,
розв’язання
рекомендацій
задач, вправ, тестових
національного
законодавства; аналізувати завдань.
інформацію
необхідну
щодо реальної ситуації,
вміти виважено приймати
рішення,
адекватні
стратегію
визначати
безпеки і т.д.
8. Схема нарахування балів за навчальною дисципліною
О ц ін к а
(за н а ц іо н а л ь н о ю
ш к ал ою )

О ц ін к а за
ш калою
ВНЗ

В І Д М ІН Н О

А

Добре

В

с -

К р и т е р ії

демонструє відмінні знання теоретичного матеріалу;
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;
показує вміння формулювати висновки та узагальнення
за питаннями теми, здатність аналізувати навчальний
матеріал з використанням теоретичних знань;
самостійно оцінює різноманітні ситуації що пов’язані із
ризиком забруднення морського середовища, виявляючи
особисту позицію щодо них.
демонструє знання вище середнього рівня;
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;
самостійно визначає окремі цілі власної навчальної
діяльності, оцінює окремі нові факти, явища, ідеї.
демонструє знання середнього рівня;
вільно розв'язує задачі в стандартних ситуаціях,
самостійно виправляє допущені помилки, добирає
аргументи на підтвердження вивченого теоретичного
матеріалу;
розкриває згідно з програмою дисципліни зміст питань,
які обговорюються, але не досить повно й аргументовано
викладає матеріал;

Задовільно

В

Е

Незадовільно

ГХ

формулює висновки з окремих питань;
вільно володіє вивченим обсягом матеріалу,
здатний застосовувати його на практиці.
демонструє задовільні знання;
не виявляє належної активності при обговоренні питань
на практичних заняттях;
відповідає на окремі питання;
формулює висновки з окремих питань;
може відтворити значну частину теоретичного
матеріалу, виявляє знання і розуміння основних
положень.
демонструє знання на рівні мінімальних вимог;
відповідає на окремі питання, які обговорюються;
не виявляє належної активності при обговоренні
питань;
неохайно виконує завдання на практичних заняттях;
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;
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.
Курсанти (студенти), які не з'явилися на контрольні
заходи без поважних причин, вважаються такими, що
одержали незадовільну оцінку (ГХ).

9. Рекомендована література

1.
2.
3.
4.

Основна:
Абрамова Н.А. Человеческий фактор в управлении /Абрамова Н.А.,
Гинсберг К.С., Новиков Д.А. - М., 2006. - 496 с.
Абчук А.А. Теория риска в морской практике. - Л.: Судостроение, 1983. 150 с.
Волков И.П. О личности, авторитете*руководителя - Социальная психология
личности. - Л., Медицина 1974. - 165 с.
Гришина Н. В. Психология конфликта. - М., 2002.

5. Жаворонкова Г. В. Управляння конфліктами: текст лекцій: навч. посібник /

Г. В. Жаворонкова [та ін.] . - К. : Кондор, 2010 . - 170 с.
6. Жуплий В.И. Организация и управление экипажем. Конспект лекций. Керчь, 2012. - 40 с.
7. Зайцева Т.Г. Психічна культура як фактор психоемоційної стійкості моряка.
- Херсон: ХДМІ, 2009. - 99 с.
8. Зеленин М.П., Бедній З.Г. Єргономика на морском транспорте: учебн.
пособие для вузов мор. трансп. - М.: Транспорт, 1980. - 176 с.
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