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1. Загальна інформація про освітню програму
1.1.

Повна назва закладу вищої освіти та назви структурних
підрозділів, в яких запроваджується освітня програма

Національний університет «Одеська морська академія»
Морехідний коледж технічного флоту Національного університету
«Одеська морська академія»
Судноводійне відділення
1.2. Офіційна назва освітньої програми
Освітньо-професійна програма підготовки молодшого спеціаліста
«Судноводіння на морських шляхах» (далі - програма)
1.3. Кваліфікація, яка присвоюється випускникам
Освітньо-кваліфікаційний рівень Молодший спеціаліст
Спеціальність
271 Річковий та морський транспорт
Спеціалізація
Судноводіння на морських шляхах
1.4. Тип диплому, обсяг навчального навантаження та офіційна
тривалість освітньої програми
Тип диплому - одиничний
Обсяг навчального навантаження за освітньою програмою становіть
180 кредитів ЄКТС (на базі повної загальної середньої освіти)
Офіційна тривалість освітньої програми:
- 4 роки за денною формою навчання (на базі базової загальної середньої
освіти);
- З роки 6 місяців за заочною формою навчання (на базі повної загальної
середньої освіти).
1.5. Передумови
Розпочати навчання за програмою можуть особи, які здобули базову або
повну загальну середню освіту
1.6. Мова(и) викладання
Українська та робочі мови Міжнародної морської організації
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2. Цілі освітньої програми
Набуття здобувачами вищої освіти знань, розумінь, умінь та інших
компетентностей, необхідних для:
- зайняття посад осіб командного складу морських та річкових суден (за
спеціалізацією);
- роботи на підприємствах, установах та організаціях, що забезпечують
експлуатацію флоту;
- продовження навчання на першому рівні вищої освіти, у тому числі:
- забезпечення набуття здобувачами вищої освіти компетентностей
відповідно до стандартів компетентності, визначених вимогами правил II/1,
1/12, ІУ/2, VI/1, УІ/2, УІ/З, УІ/4, УІ/6 Міжнародної конвенції про підготовку і
дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з поправками;
- забезпечення виконання вимог до практичної підготовки, встановлених
правилом II/1 Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та
несення вахти 1978 року, з поправками.
3. Загальна характеристика освітньої програми
3.1. Предметна область
Об’єкти діяльності: судна та плавзасоби морського, річкового,
технічного флотів тощо
Об’єкти вивчення: процеси судноводіння на рівні експлуатації; способи
обробки та розміщення вантажів на суднах на рівні експлуатації; методи
експлуатації суден та їх систем; управління операціями судна та піклування про
людей на судні на рівні експлуатації
Теоретичний зміст предметної області: базується на теорії та будові
судна; навігації та лоції; управління судном та практиці несення штурманської
вахти; морехідної астрономії; метеорології та океанографії; технології
перевезення вантажів та комерційної експлуатації суден; навігаційних
інформаційних системах; використанні радіолокатора та засобів автоматичної
радіолокаційної прокладки при розходженні суден; електрорадіонавігаційних
приладах та системах; захисті навколишнього середовища, безпеці
життєдіяльності; управління особовим складом на містку; глобального
морського зв’язку для пошуку і рятування
3.2. Орієнтація освітньої програми
Прикладна. Програма спрямована на здобуття знань, умінь, навичок та
досвіду з судноводіння, обробки та розміщення вантажів; управління
операціями судна та піклування про людей на судні; радіозв’язку
3.3. Основний фокус освітньої програми та спеціалізації
Управління судном та судновими операціями на рівні експлуатації
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3.4. Особливості та відмінності
Підготовка здобувачів вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем
молодшого спеціаліста за спеціалізацією Судноводіння на морських шляхах
передбачає:
- виконання вимог щодо практичної підготовки, встановлених правилом
II/1 Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та
несення вахти 1978 року, з поправками;
- виконання вимог стандартів компетентностей, встановлених у розділах
А-ІІ/1, А-ІУ/2, А-І/12, В-І/12, В-ІУ/2, А-УІ/1, А-УІ/2, А-УІ/3, А-УІ/4, АУІ/6 Кодексу з підготовки і дипломування моряків та несення вахти, з
поправками.
Згідно з вимогами Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування
моряків та несення вахти 1978 року, з поправками результати практичної
підготовки реєструються у схваленій Книзі реєстрації практичної підготовки.
4 Зміст освіти
4.1.
Перелік компетентностей випускника та очікувані програмні
результати навчання
Інтегральна компетентність
Здатність виконувати типові спеціалізовані завдання та вирішувати
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.
Загальні компетентності
ЗК1.
ЗК2.
ЗКЗ.

ЗК4.
ЗК5.
ЗК6.
ЗК7.
ЗК8.

Здатність здійснювати планування та координацію задач та робочого
навантаження з урахуванням обмеження часу та ресурсів.
Здатність до письмової та усної комунікації державною та англійською
мовами, у тому числі при виконанні професійних обов’язків.
Базові знання в галузі інформатики й сучасних інформаційних технологій;
навички використання програмних засобів і навички роботи в
комп’ютерних мережах, уміння створювати бази даних і використовувати
Інтернет-ресурси.
Вміння виявляти варіанти та оцінювати ефективність результатів
виникаючих проблемних ситуацій.
Здатність приймати рішення та уміння їх застосовувати з урахуванням
оцінки ситуації та ризику.
Здатність працювати в команді, організація роботи колективу.
Навички міжособистісної взаємодії.
Здатність здійснювати мотивацію людей та вибирати курс дій для
досягнення спільної мети.
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ЗК9.
ЗК10.
ЗК11.
ЗК12.
ЗКІЗ.
ЗК14.
ЗК15.

ЗК16.

ЗК17.

Цінування та повага мультикультурності.
Здатність працювати автономно.
Навички здійснення безпечної діяльності (прихильність безпеці).
Здатність до екологічної грамотності та активної участі в поліпшенні стану
навколишнього середовища.
Здатність до навчання впродовж життя.
Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства,
усвідомлювати цінності громадського (вільного демократичного)
суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства прав, прав
і свобод людини і громадянина в Україні.
Базові уявлення про основи філософії, що сприяють розвитку загальної
культури і соціалізації особистості, схильності до етичних цінностей,
знання економічної теорії, історії, розуміння причинно-наслідкових
зв’язків розвитку суспільства й уміння їх використовувати в професійної і
соціальної сфері, розуміння необхідності та дотримання норм здорового
способу життя.
Базові знання фундаментальних розділів дисциплін природничо-наукового
циклу, в обсязі, необхідному для освоєння професійних дисциплін

Фахові компетентності формуються на основі комптентностей,
визначених у специфікаціях мінімальних стандартів компетентності розділів
А-ІІ/1, А-ІУ/2, А-І/12, В-І/12, В-ІУ/2, А-УІ/1, А-УІ/2, А-УІ/3, А-УІ/4, А-УІ/6
Кодексу з підготовки і дипломування моряків та несення вахти, з поправками.
Загальні фахові компетентності
ФК1.
ФК2.
ФКЗ.
ФК4.
ФК5.

ФК6.
ФК7.
ФК8.

Запобігання пожежам та боротьба з пожежами на суднах.
Здатність здійснювати внесок у безпеку персоналу та судна.
Здатність здійснювати дії під час аварійних ситуацій.
Здатність надавати першу медичну допомогу та здатність застосовувати
засоби першої медичної допомоги на суднах.
Здатність здійснювати нагляд за дотриманням вимог законодавства, яке
стосується охорони людського життя на морі та охорони морського
середовища.
Здатність використовувати рятувальні засоби.
Застосування навичок керівника та вміння працювати в команді
Здатність використовувати системи внутрішньо-суднового зв'язку.
Спеціальні (фахові) компетентності

СК1. Здатність використовувати знання та розуміння основних законів, теорій,
принципів, методів і понять у сфері судноводіння для вирішення
професійних завдань.
СК2. Здатність здійснювати планування і проведення переходу та визначення
місцезнаходження.
СКЗ. Здатність до несення безпечної навігаційної вахти.
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СК4. Здатність використовувати радіолокатор та засоби автоматизованої
радіолокаційної прокладки для забезпечення безпеки плавання.
СК5. Здатність забезпечувати безпечне плавання шляхом використання
електронних картографічних навігаційно-інформаційних систем.
СК6. Знання та уміння проводити дії під час отримання сигналу лиха на морі.
СК7. Здатність передавати та отримувати інформацію за допомогою візуальних
сигналів.
СК8. Здатність та уміння маневрувати та керувати судном.
СК9. Здатність здійснювати нагляд за завантаженням, розміщенням, кріпленням,
доглядом під час рейсу та розвантаження вантажів.
СК10. Здатність перевіряти та повідомлювати про дефекти та пошкодження
вантажних приміщеннях, на кришках люків і в баластних танках.
СК11. Здатність підтримувати судно в морехідному стані.
СК12. Здатність виконувати геодезичні, промірювальні та багермейстерські
роботи.
СК13. Здатність передавати та отримувати інформацію з використанням
підсистеми і обладнання глобального морського зв’язку, забезпечувати
радіозв’язок у всіх випадках.
СК14. Здатність розв’язувати типові непередбачувані завдання і проблеми у
сфері судноводіння.
Програмні результати навчання
Результати навчання формуються на основі знань, розуміння та
професійних навичок, наведених у специфікаціях мінімальних стандартів
компетентності розділів А-ІІ/1, А-ІУ/2, А-І/12, В-І/12, В-ІУ/2, А-УІ/1, А-УІ/2, АУІ/З, А-УІ/4, А-УІ/6 Кодексу з підготовки і дипломування моряків та несення
вахти, з поправками.
РН1.

РН2.

РНЗ.

РН4.

Знання та розуміння основних теорій, принципів, методів та понять, що
лежать в основі фундаментальних наук, вміти проводити розрахунки
навантажень, що виникають в процесі роботи обладнання, володіти
методикою математичних розрахунків в процесі використання
обладнання, знати основні правила технічного креслення та комп’ютерної
графіки, знати основні поняття зі статики, кінематики та динаміки,
електротехніки, радіотехніки та електроніки, правила пошуку і обробки
інформації в глобальної мережі.
Уміння планувати і проводити перехід судна із застосуванням відповідних
методів визначення місцезнаходження за допомогою: астрономічних
методів; наземних та берегових орієнтирів.
Знання та вміння користування морськими навігаційними картами та
посібниками, такими як лоції, таблиці припливів, повідомлення
мореплавцям, навігаційні попередження, що передаються за допомогою
радіо, та інформація про шляхи руху суден.
Вміння працювати з обладнанням ехолотів та правильно застосовувати
одержувану від них інформацію.
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РН5.

РН6.

РН7.

РН8.

РН9.

РН10.

РН11.
РН12.

РН13.

РН14.
РН15.

РН16.

Знання принципів гіро- та магнітних компасів. Уміння визначати поправки
гіро- та магнітних компасів з використанням засобів морехідної астрономії
та наземних орієнтирів й ураховувати такі поправки.
Знання систем управління стерном, експлуатаційних процедур та переходу
з ручного на автоматичне й навпаки. Налаштування органів управління
для роботи в оптимальному режимі.
Уміння використовувати та розшифровувати інформацію, отриману з
суднових метеорологічних приладів, знання характеристик різних систем
погоди, порядку передачі повідомлень та систем запису. Уміння
застосовувати наявну метеорологічну інформацію.
Знання змісту, застосування та цілей Міжнародних правил запобігання
зіткненню суден у морі 1972 року, з поправками. Знання основних
принципів несення ходової навігаційної вахти. Знання принципів
управління особовим складом на містку.
Уміння використовувати інформацію, отриману з навігаційного
обладнання для несення безпечної ходової навігаційної вахти. Техніка
судноводіння при відсутності видимості.
Знання принципів радіолокації та засобів автоматичної радіолокаційної
прокладки
(ЗАРП).
Уміння
користуватися
радіолокатором
і
розшифровувати та аналізувати отриману інформацію. Основні типи
ЗАРП, їхні характеристики відображення, експлуатаційні вимоги та
небезпека надмірної довіри ЗАРП. Уміння користуватися ЗАРП,
розшифровувати та аналізувати отриману інформацію.
Знання можливостей та обмежень роботи ЕКНІС. Професійні навички з
експлуатації ЕКНІС, тлумаченню та аналізу отриманої інформації.
Знання дій під час аварійних ситуацій.
Знання змісту Керівництва з Міжнародного авіаційного та морського
пошуку та порятунку (КМАМПП).
Здатність використовувати Міжнародний звід сигналів. Здатність
передавати та приймати світлові сигнали лиха СОС за допомогою азбуки
Морзе, а також візуальні однолітерні сигнали, що також зазначено у
Міжнародному зводі сигналів.
Знання систем повідомлень, забезпечення радіозв’язку під час пошуку,
порятунку та у випадку аварій.
Знання англійської мови, що дозволяє особі командного складу
використовувати карти та інші навігаційні посібники, розуміти
метеорологічну інформацію та повідомлення стосовно безпеки та
експлуатації судна, підтримувати зв'язок з іншими суднами, береговими
станціями та центрами СРС.
Знання та розуміння впливу водотоннажності, осадки, диференту,
швидкості та запасу води під кілем на діаметр циркуляції та гальмівний
шлях; впливу вітру та течії на керування судном; маневрів та процедур під
час порятунку людини за бортом; ефекту просідання, впливу мілководдя і
т.п.; належних процедур постановки на якір та швартування.
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РН17. Знання та вміння безпечної обробки, розміщення та кріплення вантажів,
зокрема навалочних вантажів, а також небезпечних та шкідливих
вантажів, та їхній вплив на безпеку людського життя й судна; впливу
вантажу, зокрема вантажів великої ваги, на мореплавність та остійність
судна. Уміння встановлювати й підтримувати ефективний зв'язок під час
завантаження та розвантаження.
РН18. Знання та вміння пояснити, де шукати пошкодження та дефекти. Вміння
визначити, які частини судна необхідно оглянути кожний раз для того,
щоб всі частини судна були оглянуті за певний період. Виявлення
елементів конструкції судна, які мають вирішальне значення для його
безпеки. Визначення причин корозії у вантажних приміщеннях та
баластних танках. Знання процедур проведення перевірок.
РН19. Знання та застосування інформації про остійність, посадку та напруження;
діаграм та пристроїв для розрахунку напружень корпусу, розуміння
основних заходів, яких необхідно вживати у випадку часткової втрати
плавучості у непошкодженому стані. Розуміння основних принципів
водонепроникності.
РН20. Знання основних елементів конструкції судна та правильних назв частин їх.
РН21. Знання та вміння виконувати геодезичні роботи та їх графічне
оформлення,
а також уміння виконувати
промірювальні та
багермейстерскі роботи.
РН22. Початкове розуміння принципів роботи суднових силових установок,
електрообладнання суден, суднових допоміжних механізмів та знання
морських технічних термінів.
РН23. Знання заходів та обладнання з боротьби із забрудненнями морського
середовища з суден, а також заходів застереження, яких необхідно
вживати для запобігання забрудненню морського середовища.
РН24. Уміння організовувати навчання з боротьби з пожежею. Знання видів та
хімічної природи загоряння, знання систем пожежогасіння, Знання дій, які
повинні вживатися у випадку пожежі, зокрема пожежі паливних систем.
РН25. Вміння організовувати навчання із залишення судна та вміння управляти
рятувальними шлюпками, рятувальними плотами та черговими
шлюпками, пристроями та засобами для їхнього спуску на воду
РН26. Навички користування рятувальними засобами та обладнанням, зокрема
радіообладнанням рятувальних засобів, супутниковими АРБ, пошуковими
та рятувальними транспондерами, гідрокостюмами й термозахисними
засобами.
РН27. Знання способів особистого виживання. Знання способів запобігання
пожежі та вміння боротися з вогнем і гасити пожежі. Знання прийомів
першої допомоги.
РН28. Знання особистої безпеки та громадських обов’язків на суднах.
РН29. Практичне застосування медичних керівництв та медичних консультацій,
отриманих за допомогою радіо, зокрема вміння вжити ефективних заходів
на основі таких знань під час нещасних випадків або захворювань,
типових для суднових умов.
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РН30. Знання відповідних конвенцій ІМО, які стосуються охорони людського
життя на морі та охорони морського середовища
РН31. Знання устрою систем внутрішнього зв’язку та уміння передавати,
приймати та реєструвати повідомлення згідно встановленим вимогам.
РН32. Знання методів прийняття рішень та уміння їх застосовувати.
РНЗЗ. Знання питань управління персоналом судна та його підготовки.
Знання відповідних міжнародних морських конвенцій та рекомендацій, а
також національного законодавства. Уміння застосовувати методи
управління задачами та робочим навантаженням.
РН34. Знання методів ефективного управління ресурсами та вміння їх
застосовувати.
РН35. Знання про суспільство, сутності та витоків історії та культури, мовних,
правових, суспільно-економічних, політичних й культурних процесів
минулого та сучасності, основних історичних етапів розвитку філософії,
уміння використовувати різні види та форми рухової активності для
активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
Набуття здобувачами освіти визначених компетентностей та програмних
результатів навчання забезпечується відповідними компонентами програми
(навчальними дисциплінами, практиками тощо).
4.2. Методи демонстрації компетентностей (результатів навчання) та
критерії оцінювання
Демонстрація передбачених програмою компетентностей та програмних
результатів навчання здійснюється різними методами поступово протягом
періоду навчання під час поточного та семестрового контролю шляхом
підтвердження досягнення результатів навчання за кожним компонентом
програми (навчальною дисципліною, практикою тощо).
Методи демонстрації результатів навчання та критерії оцінювання за
навчальними дисциплінами визначаються у робочих програмах відповідних
навчальних дисциплін.
Форми семестрового контролю за навчальними дисциплінами
визначаються у навчальному плані.
4.3. Відомості про розподіл загального навчального навантаження
освітньої програми
На основі повної загальної середньої освіти:
Обсяг обов’язкових компонентів освітньої програми - 135 кредитів
ЄКТС, з них:
- цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки 25 кредитів
ЄКТС;
- цикл математичної та природничо-наукової підготовки 26 кредитів
ЄКТС;
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- цикл професійної та практичної підготовки 84 кредитів ЄКТС.
Обсяг вибіркових компонентів освітньої програми - 45 кредитів ЄКТС, з
них:
- цикл професійної та практичної підготовки 45 кредитів ЄКТС.
4.4. Компоненти освітньої програми
Перелік обов’язкових та вибіркових компонентів освітньої програми,
опанування яких забезпечує набуття компетентностей, очікуваних програмних
результатів навчання та присвоєння випускнику відповідної кваліфікації

№
з/п
тіл
1 . 1.2
1 . 1.3
1 . 1.4
1 . 1.5
1 . 1.6
1 . 1.7
1 . 1.8
1 . 1.9
1. 2.1
1. 2 .2
1. 2.3
1. 2 .4
1. 2.5
1. 2 .6
1. 2.7
1. 2.8
13.1
132
133
13.4
133
13.6
13.7
13.8
13.9
13.10
13.11

Обов’язкові компоненти освітньої програми
Історія України
Українська мова ( за професійним спрямуванням)
Основи філософських знань (філософія, релігієзнавство)
Соціологія
Основи правознавства
Основи економічної теорії
Культурологія
Англійська мова ( за професійним спрямуванням)
Фізичне виховання
Вища математика
Фізика
Основи теоретичної механіки
Основи екології та охорони навколишнього середовища
Радіотехніка і електроніка
Електротехніка
Інформаційні технології
Нарисна геометрія та інженерна графіка
Метеорологія і океанографія
Навігація та лоція
Морехідна астрономія
Радіонавігаційні прилади і системи
Електронавігаційні прилади
Управління судном
Використання радіолокатора та засобів автоматичної
радіолокаційної прокладки при розходженні суден
Технологія перевезення вантажів
Комерційна експлуатація суден
Теорія та будова судна
Навігаційні інформаційні системи

Обсяг у
кредитах
ЄКТС
2
2
2
2
2
2
2
6
5
5
5
2
2
2
2
5
3
3
7
3
3
3
7
3
3
2
5
2

13
13.12
13.13
13.14
13.15
1. 3.16
13.17
13.18
13.19
1320
1321
1322

23.1
232
233
23.4
23.5

Практика несення штурманської вахти
Безпека життєдіяльності
Охоронні заходи на судні
Основи охорони праці
Охорона праці в галузі
Морське право
Менеджмент морських ресурсів
Глобальний морський зв'язок для пошуку та рятування
Суднові енергетичні установки та електрообладнання
Професійна англійська мова
Плавальна практика
Вибіркові компоненти освітньої програми
Обладнання та автоматизація суден технічного флоту
Виконання багермейстерських робіт та гідромеханіка
Геодезія і виконання промірювальних робіт
Історія морського судноплавства
Плавальна практика

2

5
2
2
2
2
2

3
2

4
17
1
4
3
2

35

Обсяг навчального навантаження визначений у кредитах Європейської
кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС). 1 кредит ЄКТС
включає ЗО годин навчальної роботи. Розподіл загального обсягу навчального
навантаження за видами навчальної роботи наводиться у навчальному плані та
робочому навчальному плані.
Опис практичної підготовки
Практика здобувачів освіти є невід’ємною складовою частиною процесу
підготовки фахівців і проводиться на оснащених відповідним чином базах
практики.
Види та обсяги практичної підготовки, передбачених програмою
відображені в навчальному плані і графіку освітнього процесу.
Практична підготовка здобувачів освіти здійснюється відповідно до
вимог Кодексу з підготовки і дипломування моряків та несення вахти, з
поправками. Відпрацювання практичних навичок здобувачів освіти
зазначається в Книзі реєстрації практичної підготовки на борту судна, що є
підставою для подальшого присвоєння звань осіб командного складу морських
суден.
До закінчення 2-го та 3-го курсу здобувані освіти отримують усі
необхідні морські сертифікати, необхідні для проходження практики на судні.
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Забезпечення підготовки за напрямами обов’язкової підготовки для
дипломування осіб командного складу морських суден
1.
Підготовка щодо виконання обов’язкових мінімальних вимог
щодо функцій, які стосуються надзвичайних ситуацій, техніки безпеки,
охорони судна, медичного догляду та виживання за напрямами
- «Ознайомлення, початкова підготовка та інструктаж з питань
безпеки для всіх моряків» (правило УІ/1 Міжнародної конвенції про
підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з поправками,
розділ А-УІ/1 Кодексу з підготовки і дипломування моряків та несення вахти, з
поправками (забезпечення виконання мінімальних стандартів компетентності,
що вказані у таблицях А-УІ/1 -1, А-УІ/1-2, А-УІ/1-З А-УІ/1 та А-УІ/1-4)) згідно
рекомендаціям типових (модельних) курсів Міжнародної морської організації
(ІМО) № 1.19, 1.20, 1.13, 1.21.
- «Фахівець з рятувальних шлюпок, рятувальних плотів та чергових
шлюпок, що не є швидкісними черговими шлюпками» (правило УІ/2
Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення
вахти 1978 року, з поправками, розділ А-УІ/2 Кодексу з підготовки і
дипломування моряків та несення вахти, з поправками (забезпечення виконання
мінімальних стандартів компетентності, що вказані у таблиці А-УІ/2-1)) згідно
рекомендаціям типового (модельного) курсу ІМО № 1.23.
- «Боротьба з пожежею за розширеною програмою» (правило УІ/З
Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення
вахти 1978 року, з поправками, розділ А-УІ/З Кодексу з підготовки і
дипломування моряків та несення вахти, з поправками (забезпечення виконання
мінімальних стандартів компетентності, що вказані у таблиці А-УІ/3)) згідно
рекомендаціям типового (модельного) курсу ІМО № 2.03.
- «Надання першої медичної допомоги» (правило УІ/4 Міжнародної
конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з
поправками, розділ А-УІ/4 Кодексу з підготовки і дипломування моряків та
несення вахти, з поправками (забезпечення виконання мінімальних стандартів
компетентності, що вказані у таблиці А-УІ/4-1)) згідно рекомендаціям типового
(модельного) курсу ІМО № 1.14.
- «Підготовка та інструктаж з питань охорони для усіх моряків»
(правило УІ/6 Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та
несення вахти 1978 року, з поправками, розділ А-УІ/6 Кодексу з підготовки і
дипломування моряків та несення вахти, з поправками (забезпечення виконання
мінімальних стандартів компетентності, що вказані у таблиці А-УІ/6-1)), згідно
рекомендаціям типового (модельного) курсу ІМО № 3.27.
Підготовка за напрямами «Ознайомлення, початкова підготовка та
інструктаж з питань безпеки для всіх моряків», «Фахівець з рятувальних
шлюпок, рятувальних плотів та чергових шлюпок, що не є швидкісними
черговими шлюпками», «Боротьба з пожежею за розширеною програмою»,
«Надання першої медичної допомоги», «Підготовка та інструктаж з питань
охорони для усіх моряків», «Виконання обов'язків членів екіпажу з охорони
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судна» здійснюється у рамках навчальних дисциплін «Основи охорони праці»,
«Охорона праці в галузі», «Безпека життєдіяльності» та «Охоронні заходи на
судні» загальним обсягом 11 кредитів ЄКТС.
Робочі програми відповідних навчальних дисциплін, складені відповідно
до вимог Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та
несення вахти 1978 року, з поправками, та національних вимог.
2. Підготовка з судноводіння щодо здобуття компетентності
радіооператорів ГМЗЛБ відповідно до Модельного курсу ІМО 1.25
«Загальний диплом оператора ГМЗЛБ» та відповідно до вимог правил 1/12 та
М 2 Конвенції ПДНВ, а також розділів А-І\//2, А-І/12 та В-І/12, В-І\//2 Кодексу
ПДНВ. здійснюється за навчальною дисципліною «Глобальний морський
зв'язок для пошуку та рятування». Перелік тем, що вивчаються, відповідає
змісту Модельного курсу ІМО 1.25 (загальний обсяг - 3 кредити ЄКТС). Такий
обсяг дає можливість курсантам отримати тільки «Обмежений диплом
оператора ГМЗЛБ», що є достатнім для отримання першого звання штурмана.
Для здобувачів вищої освіти, які мають бажання отримати «Загальний
диплом оператора ГМЗЛБ», є можливість пройти додатковий курс інтенсивної
підготовки. Цей додатковий курс підготовки проводиться безпосередньо в
навчально-тренажерному центрі ГМЗЛБ, включає 9 розділів і включає 48 годин
аудиторних теоретичних і практичних занять, у тому числі 5 годин на екзамен,
що сумарно складає 108 годин, які передбачені Модельним курсом ІМО 1.25.
3. Підготовка з судноводіння з використанням радіолокатора,
радіолокаційної прокладки та використанням засобів автоматичної
радіолокаційної прокладки (А-ІІ/1, А-1/12, пункти 4,5, В-1/12, пункти 2-35)
здійснюється за навчальною дисципліною «Використання радіолокатора та
засобів автоматичної радіолокаційної прокладки при розходженні суден»
та частково за навчальною дисципліною «Радіонавігаційні прилади та
системи» (у частині налаштування та роботи РЛС та ЗАРП).
Обсяг дисципліни «Використання радіолокатора та засобів
автоматичної радіолокаційної прокладки при розходженні суден» - З
кредити ЄКТС. Після виконання контрольної роботи і складання комплексного
кваліфікаційного екзамену видається відповідній сертифікат Центром
підготовки та атестації плавскладу Національного університету «Одеська
морська академія».
Матриця відповідності компонентів освітньої програми компетент
ностям випускника
(Інформація наведена у Додатку 1)
Матриця
забезпечення
програмних
відповідними компонентами освітньої програми
(Інформація наведена у Додатку 2)

результатів

навчання
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Інформація про послідовність вивчення компонентів освітньої
програми
(Інформація наведена у Додатку 3)
4.5. Викладання, навчання та оцінювання
Основні форми та методи викладання і навчання
Освітній процес здійснюється за такими формами як:
- навчальні заняття (лекції, лабораторні та практичні заняття,
консультації);
- самостійна робота (реферати, розрахунково-графічні роботи, курсові
роботи та проекти, тощо);
- практична підготовка (тренажерна підготовка, плавальна практика);
- контрольні заходи.
Форми оцінювання:
- усні та письмові екзамени, заліки, захист звіту з практики, презентації,
звіти з індивідуальних та колективних проектів, комп’ютерне тестування,
захист курсових
робіт (проектів),
розрахунково-графічних
робіт,
індивідуальних завдань тощо.
Форми викладання та оцінювання за окремими навчальними
дисциплінами визначаються в робочих програмах навчальних дисциплін.
Форма атестації здобувачів вищої освіти:
- навчальних дисциплін - екзамен, залік;
- практичної підготовки - залік.
Підсумкова атестація здійснюється у формі кваліфікаційного екзамену.
Кваліфікаційний екзамен повинен забезпечувати демонстрацію
випускником теоретичних знань та практичних умінь за спеціалізацією і
включає навігаційну прокладку, рішення задачі на розходження суден, а також
усну відповідь членам екзаменаційної комісії.
Під час атестації можливе проведення спільних засідань екзаменаційної
комісії вищого навчального закладу та державної кваліфікаційної комісії, що
створюється Міністерством інфраструктури України для присвоєння звань осіб
командного складу морських суден.
Форми викладання та оцінювання за окремими навчальними
дисциплінами визначаються в робочих програмах навчальних дисциплін.
4.6. Працевлаштування та подальше навчання
Працевлаштування випускників
Програма спрямована на працевлаштування випускників на суднах та
підприємствах річкового та морського транспорту на посадах, які визначені
класифікатором професій ДК 003:2010 та довідником кваліфікаційних
характеристик професій працівників Випуск 67 «Водний транспорт» та
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пов’язані із управлінням рухом суден, управлінням операціями суден,
забезпеченням безпеки судноплавства.*
*) До зайняття посад осіб командного складу морських суден допускаються особи, які
мають відповідні звання, встановлені Положенням про звання осіб командного складу
морських суден та порядок їх присвоєння, що затверджується центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах
морського і річкового транспорту

Подальше навчання
Доступ до навчання за освітніми програмами першого (бакалаврського)
рівня вищої освіти.
5. Ресурсне забезпечення освітньої програми
Кадрове забезпечення
Кадрове забезпечення відповідає вимогам Ліцензійних умов провадження
освітньої діяльності у сфері вищої освіти, затверджених Постановою Кабінету
Міністрів України №1187, від ЗО грудня 2015 р.
Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» забезпечується
підвищення кваліфікації та/або стажування педагогічних працівників не рідше,
ніж один раз на п’ять років.
Викладацький склад, що залучений до викладання дисциплін з циклу
професійної та практичної підготовки, має вищу освіту за спеціальністю та
відповідає всім вимогам для проведення занять зі здобувачами вищої освіти у
відповідності з розділом А-І/6 Кодексу з підготовки і дипломування моряків та
несення вахти, з поправками, мають багатий практичний досвід роботи на
суднах та кораблях і глибокі теоретичні знання з питань, що викладаються.
Навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої
програми
Навчально-методичне та
інформаційне забезпечення
відповідає
технологічним вимогам Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у
сфері вищої освіти, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України
№1187, від ЗО грудня 2015 р.
Для опанування програми використовується наступне навчальнометодичне та інформаційне забезпечення:
- підручники, навчальні посібники;
- вітчизняні та закордонні фахові періодичні видання;
- навчально-методичні розробки циклової комісії;
- бібліотечні електронні ресурси, фахові видання, електронні навчальні
курси із можливістю дистанційного навчання та самостійної роботи;
- система дистанційного доступу до навчально-методичного забезпечення
Морехідного коледжу технічного флоту Національного університету «Одеська
морська академія» в мережі Інтернет для здобувачів вищої освіти, яка містить
навчально-методичні матеріали з навчальних дисциплін програми.
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Матеріально-технічне забезпечення освітньої програми
Матеріально-технічне забезпечення відповідає технологічним вимогам
Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти,
затверджених Постановою Кабінету Міністрів України №1187, від ЗО грудня
2015 р.
Усі приміщення відповідають будівельним та санітарним нормам,
навчальні аудиторії мають паспорт кабінету або лабораторії.
Матеріально-технічне забезпечення освітньої програми включає:
- мультимедійні та інтерактивні класи;
- комп’ютерні класи з прикладним програмним забезпеченням;
- лабораторії які призначені для підготовки щодо:
- використання засобів індивідуального захисту, визначення санітарногігієнічних параметрів виробничого середовища, визначення та оцінювання
показників негативного впливу забруднюючих речовин, з надання першої
медичної допомоги, суднових рятувальних засобів та техніки їх використання, з
питань безпеки та охорони на морі;
- радіолокаційних станції та електронного навігаційного устаткування;
- навігаційного планування рейсу судна, та навігаційної прокладки;
- електронавігаційних приладів (компаси, лагі, ехолоти, автостернові);
- тренажерне устаткування;
- тренажер планування вантажних операцій;
- тренажер вантажних та баластних операцій суховантажного судна
(ЭСН8 2000);
- обладнання ОІУГО88 8аі1ог 2000 та ОТ-2007 і тренажери ОМБ88 8аі1ог
4000 та Т08-2000;
- тренажер Тгапзаз N1
РКО 5000, ЕКНІС версія N8 4000 (6
повномасштабних містків, які працюють окремо чи по мережі та місце
інструктора);
- тренажер Тгапзаз N1 РКО 5000, ЕКНІС версія N8 3000 (6 містків і
інструктор);
- два тренажери Тгапзаз №Г РКО 3000, ЕКНІС версія N8 2500(6 містків і
інструктор у кожному приміщенні);
- тренажер Тгапзаз ЕГГ РКО 5000, ЕКНІС версія N8 4000
(Повномасштабний місток з візуалізаією);
- тренажер Тгапзаз ТГТ
РКО 5000, ЕКНІС версія N8 4000 (6
повномасштабних містків і інструктор).
- бібліотеку та читальний зал;
- комп’ютерну мережу з підключенням до Інтернету.
Проведення лабораторних занять та тренажерна підготовка здійснюється
на базі Національного університету «Одеська морська академія».
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6. Академічна мобільність та визнання результатів навчання
Право на академічну мобільність може бути реалізоване на підставі угод,
укладених між Морехідним коледжем технічного флоту Національного
університету «Одеська морська академія» та закладами вищої освіти України, а
також вищими навчальними закладами інших країн.
Визнання результатів навчання в рамках програм академічної мобільності
з вищими навчальними закладами-партнерами здійснюється з використанням
європейської кредитно-трансферної накопичувальної системи.
7. Інформація про моніторинг та зміни до освітньої програми
Моніторинг здійснюється щорічно шляхом періодичного опитування (у
тому числі анонімного) здобувачів вищої освіти, викладачів, роботодавців та
інших зацікавлених сторін.
Інформація про моніторинг та зміни до освітньої програми наведена у
додатках 4 і 5.
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Додаток 1
Матриця відповідності компонентів освітньої програми компетентностям
випускника
Назва компонентів освітньої програми
(навчальних дисциплін, практик тощо)
Історія України
Українська мова (запрофесійним спрямуванням)
Основи філософських знань (філософія,
релігієзнавство)
Соціологія
Основи правознавства
Основи економічної теорії
Культурологія

1

2

+

3

4

5

Загальні компетентності (ЗК)
6
7
8
9
10
11
12
+

13

+

+

+

+

+
+

Фізичне виховання
Вища математика
Фізика
Основи теоретичної механіки
Основи екології та охорони навколишнього
середовища
Радіотехніка і електроніка
Електротехніка
Інформаційні технології
Нарисна геометрія та інженерна графіка
Метеорологія і океанографія

15

16

+

+

+

+

+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Навігація та лоція
М орехідна астрономія
Радіонавігаційні прилади і системи
Електронавігаційні прилади
+

Управління судном
Використання радіолокатора та засобів
автоматичної радіолокаційної прокладки при
розходженні суден
Технологія перевезення вантажів

+

Комерційна експлуатація суден
Теорія та будова судна
Навігаційні інформаційні системи
Практика несення штурманської вахти
Безпека життєдіяльності
Охоронні заходи на судні
Основи охорони праці
Охорона праці в галузі
Морське право
М енеджмент морських ресурсів
Глобальний морський зв'язок для пошуку та
рятування
Суднові енергетичні установки та
електрообладнання
Обладнання та автоматизація суден
технічного флоту
Виконання багермейстерських робіт та
гідромеханіка
Геодезія і виконання промірювальних робіт

+

+
+
+

+
+

+

+

+

+

+
+
+
+
+

+
+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Професійна англійська мова
Історія морського судноплавства
Плавальна практика

17

+
+

Англійська мова (за професійним спрямуванням)

14

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
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Додаток 1
Матриця відповідності компонентів освітньої програми компетентностям
випускника (продовження)
Назва компонентів освітньої програми
(навчальних дисциплін, практик тощо)
Історія України
Українська мова (запрофесійним спрямуванням)
Основи філософських знань (філософія,
релігієзнавство)
Соціологія
Основи правознавства
Основи економічної теорії
Культурологія
Англійська мова ( за професійним спрямуванням)
Фізичне виховання
Вища математика
Фізика
Основи теоретичної механіки
Основи екології та охорони навколишнього
середовища
Радіотехніка і електроніка
Електротехніка
Інформаційні технології
Нарисна геометрія та інженерна графіка
Метеорологія і океанографія
Навігація та лоція
М орехідна астрономія
Радіонавігаційні прилади і системи
Електронавігаційні прилади
Управління судном
Використання радіолокатора та засобів
автоматичної радіолокаційної прокладки при
розходженні суден
Технологія перевезення вантажів
Комерційна експлуатація суден
Теорія та будова судна
Навігаційні інформаційні системи
Практика несення штурманської вахти
Безпека життєдіяльності
Охоронні заходи на судні
Основи охорони праці
Охорона праці в галузі
Морське право
М енеджмент морських ресурсів
Глобальний морський зв'язок для пошуку та
рятування
Суднові енергетичні установки та
електрообладнання
Обладнання та автоматизація суден технічного
флоту
Виконання багермейстерських робіт та
гідромеханіка
Геодезія і виконання промірювальних робіт
Професійна англійська мова
Історія морського судноплавства
Плавальна практика

1

2

Загальнофахові компетентності (ЗФК)
3
4
5
6

7

8

+

+

4-

+

+

+
+
4+

+
+
+

+
+

+
+

4+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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Додаток 1
Матриця відповідності компонентів освітньої програми компетентностям
випускника (продовження)
Назва компонентів освітньої програми
(навчальних дисциплін, практик тощо)
Історія України
Українська мова (запрофесійним спрямуванням)
Основи філософських знань (філософія,
релігієзнавство)
Соціологія
Основи правознавства
Основи економічної теорії
Культурологія
Англійська мова (запрофесійним спрямуванням)
Фізичне виховання
Вища математика
Фізика
Основи теоретичної механіки
Основи екології та охорони навколишнього
середовища
Радіотехніка і електроніка
Електротехніка
Інформаційні технології
Нарисна геометрія та інженерна графіка
Метеорологія і океанографія
Навігація та лоція
М орехідна астрономія
Радіонавігаційні прилади і системи
Електронавігаційні прилади
Управління судном
Використання радіолокатора та засобів
автоматичної радіолокаційної прокладки при
розходженні суден
Технологія перевезення вантажів
Комерційна експлуатація суден
Теорія та будова судна
Навігаційні інформаційні системи
Практика несення штурманської вахти
Безпека життєдіяльності
Охоронні заходи на судні
Основи охорони праці
Охорона праці в галузі
Морське право
М енеджмент морських ресурсів
Глобальний морський зв'язок для пошуку та
рятування
Суднові енергетичні установки та
електрообладнання
Обладнання та автоматизація суден технічного
флоту
Виконання багермейстерських робіт та
гідромеханіка
Геодезія і виконання промірювальних робіт
Професійна англійська мова
Історія морського судноплавства
Плавальна практика

і

2

3

Спеціальні (фахові) компетентності (СК)
4
5
6
7
8
9
10
11

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+
+
+
+

12

13

14

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

+

+

+
+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+

+

+

+

+

+
+
+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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Додаток 2
Матриця забезпечення програмних результатів навчання відповідними
компонентами освітньої програми
Назва компонентів освітньої
програми (навчальних дисциплін,
практик тощо)

П зограм ні результати навчання (Р Н )
і 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 зо зі 32 33 34 35

Історія України
Українська мова ( за професійним
спрямуванням)
Основи філософських знань (філософія,
релігієзнавство)
Соціологія
Основи правознавства
Основи економічної теорії
Культурологія
Англійська мова ( за професійним
спрямуванням)

+
+
+
4
4

4

+

+

Фізичне виховання

4

Вища математика

4

+

+

Фізика

+

+

4

Основи теоретичної механіки

4

+

4

Основи екології та охорони
навколишнього середовища
Радіотехніка і електроніка

+

4

Електротехніка

+

Інформаційні технології

4

4-

Нарисна геометрія та інженерна графіка

4

+

Метеорологія і океанографія

+

Навігація та лоція

4

М орехідна астрономія

4

Радіонавігаційні прилади і системи

+

+
+

4

4

+
4

Електронавігаційні прилади

+

Управління судном
Використання радіолокатора та засобів
автоматичної радіолокаційної прокладки
при розходженні суден
Технологія перевезення вантажів

+

4

+

+ +

+

4

+

+

4

+

Комерційна експлуатація суден

4

+

Теорія та будова судна
Навігаційні інформаційні системи

4

4

4

Практика несення штурманської вахти

+

4

+ +

4

+ +

+

4

4

4
4

4

+

Безпека життєдіяльності

4

Охоронні заходи на судні

4

4

4

4

4

4

+

4

4

4

4

Основи охорони праці
Охорона праці в галузі
Морське право
Менеджмент морських ресурсів
Глобальний морський зв'язок для
пошуку та рятування
Суднові енергетичні установки та
електрообладнання

4
4
+

4

4

+

+

+
4

4

4

4

4+

+

+

+
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Назва компонентів освітньої
програми (навчальних
дисциплін, практик тощо)
Обладнання та автоматизація суден
технічного флоту
Виконання багермейстерських робіт та
гідромеханіка
Геодезія і виконання промірювальних
робіт

і

2 3 4 5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

+

+

+

4-

+

+

+

ЗО з і

32 33 34 35

4-

+

Професійна англійська мова

+

Історія морського судноплавства
Плавальна практика

4+

4-

+

+

+

+

+

+

4*

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

4-

4-

4-

4-

4-

4-

4-

4-

25

Додаток З
Послідовність вивчення компонентів освітньої програми
№
з/п

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, практики, інше)

Кредити
ЄКТС

1 сем естр

1.2.8

Нарисна геометрія та інженерна графіка / Оезсгірііуе Оеотеїгу атЗ Еп§іпеегіп§
Огаріїісз

1

В сього

1
2 сем естр

1.2.8

Нарисна геометрія та інженерна графіка / Незсгірііуе Оеотеїгу апсі Еп§іпеегіп§
ОгарЬісз

2

В сього

2
3 сем естр

1.1.1
1.1.2
1.1.5
1.1.7
1.1.8
1.1.9
1. 2.1
1.2.2
1.2.6
1.2.7
1.3.10
2.3.8

Історія України / Нізіогу ої (Легате
Українська мова (за професійним спрямуванням) / ІЛсгаіпіап Ьап§иа§е (ргоїеззіопаї
сіігесііоп)
Основи правознавства / Вазісз ої .Іигізргисіепсе
Культурологія / Сиііигаї Зіисііез
Англійська мова (запрофесійним спрямуванням)/ Еп§1ізії Ьап§иа§е (ргоїеззіопаї
сіігесііоп)
Фізичне виховання / РЬузісаІ Тгаіпіп§
Вища математика / Ні§іїег МаїЬетаїісз
Фізика / РЬузісз
Електротехніка / Еіесїгісаі Еп^іпеетіп^
Інформаційні технології / Іпїогтаїіоп ТесЬпо1о§іез
Теорія та будова судна / ТЬеогу апсі Сопзігисііоп ої 8Ыр
Історія морського судноплавства / Нізіогу ої Магіїіте №уі§аїіоп

2
2
2
2
2
2
3
3
2
2
3
2
27

В сього
4 сем естр

1.1.6

О с н о в и економічної теорії / Вазісз ої Есопошіс ТЬеогу
Англійська мова (за професійним спрямуванням) / Еп§1ізй Ьап§иа§е (ргоїеззіопаї
1.1.8
сіігесііоп)
1.1.9 Фізичне виховання / Ріїузісаі Тгаіпіпе
1.2.1 Вища математика / Ні§іїег Маїіїетаїісз
1.2.2 Фізика / Ріїузісз
1.2.3 Основи теоретичної механіки / Вазісз оїТіїеогеїісаІ Месіїапісз
1.2.4 Основи екології та охорони навколишнього середовища / Вазісз оїЕсо1о§у апсі
Епуігоптпепіаі Ргоіесііоп
1.2.5 Радіотехніка і електроніка / Кабіоіесіїпісз апії Еіесігопісз
1.2.7 Інформаційні технології / Іпїогтаїіоп Тесіїпо1о§іез
1.3.1 Метеорологія і океанографія / МеІеого1о§у апії Осеапо§гаріїу
1.3.2 Навігація та лоція / Иауі§аІіоп апії 8аі1іп§ Оігесііопз
1.3.10 Теорія та будова судна / Тіїеогу апб Сопзігисііоп ої 8Ьір
1.3.19 Плавальна практика / 8іїірЬоагб Тгаіпіп§

В сього

2
2
1
2
2
2
2
2
3
3
2
2
10
35

5 сем естр

1.1.4
1.1.8

Соціологія / 8осіо1о§у
Англійська мова (за професійним спрямуванням) / Еп§1ізії Ьап§иа§е (ргоїеззіопаї сіігесііоп)

2
2

26
Фізичне виховання / РЬузісаІ Тгаіпіп§
Навігація та лоція / Иауі§аїіоп апд 8аі1іп§ Бігесїіопз
Морехідна астрономія / Иаиїісаі Азїгопоту
Електронавігаційні прилади / ЕІесЦіс Ыаущайоп О є у і с є з
Управління судном / Орегаїіоп обЗЬір
Технологія перевезення вантажів / Саг§о Тгапзрогїаїіоп ТесЬпо1о§у
Безпека життєдіяльності / Ьібе Забеїу
Морське право / Зеа Б а^
Суднові енергетичні установки та електрообладнання / ЗЬір Р о с у є г Ріапїз апсі
1.3.20
ЕІесПісаІ ЕцшртеШ
2.3.6 Г е о д езія і виконання п р ом ір ю в ал ь н и х р о б іт / О еосіезу апсі Е х е си їіо п о б 8 о и п сііп § \Уогкз

1.1.9
1.3.2
1.3.3
1.3.5
1.3.6
1.3.8
1.3.13
1.3.17

В сього

1
2
2
3
3
3
3
2
2
3
28

6 сем естр

1.1.3
1.1.9
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.6
1.3.12
1.3.13
1.3.14
1.3.15
1.3.18
2.3.5
1.3.21
1.3.19

О с н о в и філософських знань (філософія, релігієзнавство) / Вазісз об РЬіІозорЬісаІ
Кпо\УІе<3§е (РЬіІозорЬу, ЗШёу об Кеіщіопз)
Фізичне виховання / РЬузісаІ Тгаіпіп§
Навігація та лоція / Иауі^аїіоп апсі 8аі1іп§ Оігесїіопз
Морехідна астрономія / ЫаиПса1 Азїгопоту
Радіонавігаційні прилади і системи / Насію ЫаущаПоп О є у і с є з апсі Зузїетз
Управління судном / Орегаїіоп обЗЬір
Практика несення штурманської вахти / Ргасїісе обУауі§аїіопа1 \УаїсЬкееріп§
Безпека життєдіяльності / БіТе Забеїу
Охоронні заходи на судні / Зесигіїу Меазигез оп Воагб
О с н о в и охорони праці / Вазісз об ЬаЬог Ргоїесїіоп
Менеджмент морських ресурсів / Мапа§етепї об Магіпе Кезоигсез
Виконання багермейстерських робіт та гідромеханіка / Ехесиїіоп об Огеб§іп§
Орегаїіопз апсі НубготесЬапісз
Професійна англійська мова / Ргобеззіопаї Еп§1ізЬ
Плавальна практика / ЗЬірЬоагсІ Тгаіпіп§

2
15

В сього

39

2
1
1
1
3
2
2
2
2
2
2
2

7 сем естр

2.3.9

Плавальна практика / ЗЬірЬоагсІ Тгаіпіп§

27

В сього

27
8 сем естр

1.3.2
1.3.6

Навігація та лоція / ИауІ£аїіоп апсі 8аі1іп§ Бігесїіопз
Управління судном / Орегаїіоп об 8Ьір

1.3.7

Використання радіолокатора та засобів автоматичної радіолок ац ій н ої прокладки при
р озходж енні суден / ГІ5Іп§ К асі аг апсі Меапз об А и їош аїіс Яасіаг Р1оіїіп£ бог О Н ег^епсе об 8Ьірз

1.3.9
1.3.11
1.3.16
1.3.19
2.3.4
2.3.5
1.3.21

2
2
3

Комерційна експлуатація суден / Соттегсіаі Орегаїіоп об 8Ьірз
Навігаційні інформаційні системи / Иауі§аїіоп Іпбогтаїіоп Зузїетз
Охорона праці в галузі / ЬаЬог Ргоїесїіоп іп 8еа Тгапзрогї Іпбизігу
Глобальний морський зв'язок для пошуку та рятування / ОІоЬаІ Магіпе
Соттипісаїіопз бог ЗеагсЬ апсі Кезсие
Обладнання та автоматизація суден технічного флоту / Ециіртепї апсі Аиїотаїіоп
обТесЬпісаІ РІееї ЗЬірз
Виконання багермейстерських робіт та гідромеханіка / Ехесиїіоп об Огес1§іп§
Орегаїіопз апсі НубгошесЬапісз
Професійна англійська мова / Ргобеззіопаї Еп§1ізЬ

2
2
2
3

В сього

21

В с ь о г о з а т е р м ін н а в ч а н н я

180

1
2
2

27

Додаток 4
Реєстрація моніторингу освітньої програми
(назва освітньої програми)

Періоди проведення
моніторингу

Розгляд цикловою
комісією
(протокол №
від «__»____20__р.)

Розгляд Методичною
радою
МКТФ НУ «ОМА»
(протокол № від
« »
20 р.)

Підпис завідувача
відділенням

28

Додаток 5
Зміни до освітньої програми
(назва освітньої програми)

за результатами щорічного моніторингу
№
з/п

Стислий опис змін до освітньої
програми

Розгляд
Педагогічною радою
МКТФ НУ «ОМА»
(протокол № від
« »
20 р.)

Підпис завідувача
відділенням

