
 

Циклова комісія судноводійних дисциплін 

 

Освітня діяльність: 

 Основна мета: сформувати у здобувачів фахової передвищої освіти 
компетентностей та вмінь, які необхідні для зайняття посад осіб командного складу 
морських та річкових суден,відповідно до Освітніх стандартів, Кодексу з підготовки і 
дипломування моряків та несення вахти (Розділ А-ІІ/1), IMO MODEL COURSE 7.03 

 

Завдання циклової комісії судноводійних дисциплін: 

- підвищення ефективності навчання, спрямованого на придбання компетентностей 
здобувачами фахової передвищої освіти і вміння їх продемонструвати; 
- підтримання ефективного функціонування, постійний розвиток і підвищення 
результативності навчально-методичної діяльності циклової комісії відповідно до 
вимог стандартів; 
- впровадження в освітній процес інноваційних технологій навчання; 
- моніторинг якості підготовки майбутніх фахівців; 
- якісне поліпшення організації навчально-методичної роботи; 

- щорічне підвищення кваліфікації викладацького складу; 
- здійснення плідної співпраці з морськими підприємствами для поліпшення 

діяльності викладацького складу. 
 

Досягнення: 

Циклова комісія працює над реалізацією компетентністного підходу під час 
підготовки судноводіїв, індивідуально диференційованого і особистісно-
орієнтованого підходу до навчання, підвищення якості та об’єктивності 
оцінювання навчальних досягнень кожного здобувача освіти.  

Для удосконалення освітнього процесу викладачі спеціальних дисциплін 
беруть участь у спільних засіданнях з викладачами предметної комісії англійської 
мови та спільних засіданнях з проектною групою з кафедри Управління судном та 
кафедри Судноводіння Херсонської державної морської академії. 

Викладачі беруть участь в підготовці та проведенні науково-практичних 
конференцій, нарад, семінарів, днів відкритих дверей, майстер-класів та інших 
заходів коледжу. 

Конкурс «Морська справа» 

      У 2019 році в  ХДМА за підтримки благодійного фонду Бориса Колесникова 
було проведено конкурс «Морська справа». За підсумками конкурсу були визначені 
тридцять переможців, серед яких курсант Морського коледжу ХДМА Сорокін К.А. (К 
131гр.) Переможці взяли участь в Міжнародному профільному форумі «Europort 2019» 



в Роттердамі, який пройшов з 5 по 8 листопада 2019 року. Учасники заходу зустрілися 
з провідними фахівцями, послухали лекції та відвідали майстер-класи. 

 

 

 У рамках співпраці з компанією «MarlowNavigation» для курсантів 
Херсонської державної морської академії запровадили спонсорську програму, яка 
передбачає щорічний відбір найкращих курсантів академії та Морського коледжу 
ХДМА для проходження плавальної практики з подальшим працевлаштуванням. 

2019 року 23 курсанти судноводійного відділення Морського коледжу 
ХДМА, отримали не лише персональні ноутбуки, оснащені спеціальними 
програмами для морських фахівців, а й унікальну можливість проходження 
практики в найбільшій компанії Європи. 

 

 

  



  Стратегічний партнер академії — крюїнгова компанія «MarlowNavigation» — 
щороку відбирає кращих курсантів Морського коледжу для проходження 
плавальної практики з  подальшим працевлаштуванням. 

 

 

У 2020 році 23 курсанти судноводійного відділення Морського коледжу 
ХДМА отримали можливість проходження практики в найбільшій компанії Європи 
- «MarlowNavigation». 

 


