
Предметна комісія англійської мови судноводійного відділення Морського 
фахового коледжу Херсонської державної морської академії 

Освітня діяльність 
Основна мета предметної комісії:   
- Впровадження компетентнісного та комунікативного підходів у викладанні 

іноземної мови.  
- Розвиток комунікативної компетентності, формування мовленнєвих 

навичок курсантів згідно з вимогами комунікативної методики у рамках 
компетентнісного підходу. 

- підготовка конкурентоспроможних морських фахівців згідно з постановами 
міжнародних конвенцій та вимогами крюінгових компаній.  

Завдання предметної комісії:  
- розробити підручники для курсантів 1 та 3 курсу, матеріали для 

самостійного вивчення навчального матеріалу  
- втілювати інноваційні підходи до організації дистанційного навчання  на 

заняттях з англійської мови згідно з вимогами комунікативної методики у рамках 
компетентнісного підходу, принципи самоосвіти у формуванні соціальних 
компетенцій,  принципи роботи в парах на занятті англійської мови згідно з 
вимогами комунікативної методики у рамках компетентнісного підходу, 
формувати в учнів стійку мотивацію до вивчення англійської мови; практичні 
вміння та навички в усіх видах мовленнєвої діяльності 

- Розвивати мовленнєву компетентність, культуру, критичне мислення 
Досягнення: 

  - викладачі займаються формуванням комунікативної компетентності, що 
формує мовленнєвий, соціокультурний і мовний розвиток майбутніх фахівців 
відповідно до їх вікових особливостей та інтересів на кожному етапі оволодіння 
іноземною мовою, працюють над проблемою реалізація змішаного навчання при 
комунікативному підході вивчення англійської мови у системі підготовки 
майбутніх морських фахівців 

-  за 5 років досягли високих результатів у  вивченні інноваційних освітніх 
методик і технологій,  активно їх використовують та поширують  у 
професійному середовищі, вносять пропозиції щодо вдосконалення освітнього 
процесу в навчальному закладі та  впровадженні комунікативної методики 
викладання англійської мови; 
- викладачі розробляють та проводить семінари, тренінги, майстер-класи щодо 
методики використання компетентністного підходу з метою підвищення фахової 
майстерності викладачів ПК англійської мови СВВ МФК ХДМА; 
- склали навчальний посібник для курсантів 1 курсу навчання; 
- підготували здобувачів освіти до участі у різноманітних конференціях 
(обласних, міжнародних), олімпіадах, які здобули призові місця.  



Фото досягнень 
у Всеукраїнському конкурсі 
від MM Publications Ukraine 
(30 квітня 2020р.) 
організаційний комітет 
відзначив мотиваційний лист 
Дмитра Жолобова (група К-
111) як один із найкращих. 
Викладач англійської мови  
Плетена О.О. 

Переможець обласної олімпіади з 
іноземної (англійської мови) у 2018, 

2019 рр. курсант групи СВВ Ілля 
Ріщук.   Викладач Петрушенко О.В. 

Навчальний посібник для 
курсантів 1 курсу (автори: 

Ланцева Т.В. , 
 Петрушенко О.В.,  

Путря Я.А., Якубець Є.А. 

   

 
 

 

 


