Предметна комісія
англійської мови електромеханічного та суднобудівного відділень
Основна мета предметної комісії – розвиток у здобувачів освіти загально-морських та
професійних комунікативних умінь, формування загальних компетентностей підготовки за
освітньо-професійною програмою фахового молодшого бакалавра. Також метою комісії є
оволодіння здобувачами освіти англійською мовою спеціального вжитку як засобом спілкування і
здійснення в цьому процесі виховання, освіти і розвитку особистості, включаючи формування
його комунікативної компетенції. У результаті вивчення англійської мови здобувачі освіти
повинні вміти:
- спілкуватися на соціально-побутові та професійно-орієнтовані ситуації;
- сприймати на слух аудіо записи та відповідно реагувати на прослухану інформацію;
- читати інструкції та тексти професійного спрямування на англійській мові;
- уміти писати особисті та ділові листи.
Завдання комісії:
- розробляти навчально-методичне забезпечення для здійснення освітнього процесу;
- втілювати компетентнісний підхід в умовах комунікативного навчання англійської мови;
- постійно вдосконалювати педагогічну майстерність;
- формувати нові професійні компетентності.
Робота та досягнення
Викладачі займаються впровадженням компетентнісного підходу в умовах комунікативного
навчання, новітніх освітніх методик і технологій, особливо пов’язаних з дистанційним навчанням,
та активно їх використовують і поширюють у освітньому середовищі. Також викладачі працюють
над підготовкою до складання здобувачами освіти ДПА з англійської мови та підготовкою до
проходження курсантами третього курсу співбесіди у крюїнгових компаніях .
За останні 5 років викладачі досягли багато результатів:
- майже всі викладачі комісії є співаторами підручників для здобувачів освіти, викладачі
Головіна С.В., Черченко В.М., Гукова А.М. є співавторами двох підручників для курсантів ІІІ
курсу, на обидва підручники зареєстровані авторські права.
- викладачі комісії активно ведуть навчальні курси в системі дистанційного навчання
Moodle, постійно їх поповнюючи та вдосконалюючи;
- викладачі поширюють власний педагогічний досвід, виступаючи на засіданнях комісії,
педрадах, семінарах, методичних об’єднаннях, проводячи майстер-класи;
- викладачі створили багато статей, виступали на конференціях, мають публікації у збірниках
конференцій, у журналах видавничої групи «Основа», у наукових журналах тощо;

- викладачі виступають у якості наукового керівника здобувача освіти на студентських
конференціях (Соловйова Н.О., Головіна С.В., Мішукова Л.І.);
- викладачі постійно відвідують онлайн-семінари та отримують відповідні сертифікати
(Мішукова Л.І., Соловйова Н.О., Гукова А.М., Трішина Ж.І., Головіна С.В.).
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