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Актуалізовано проблему удосконалення професійної підготовки майбутніх морських фахівців в умовах роз-

витку інформаційного суспільства. Як методологічну основу формування професійної компетентності майбут-

ніх морських фахівців в умовах інформаційно-технологічного освітнього середовища визначено цільові орієн-

тири морської освіти, принципи та підходи формування професійної компетентності майбутніх морських фахі-

вців. Охарактеризовано такі методологічні підходи: особистісно-орієнтований, аксіологічний, індивідуальний, 

системний, цілісний, синергетичний, компетентнісний, комплексний, діяльнісний, культурологічний, інформа-

ційний, праксеологічний. Виділені методологічні основи формування професійної компетентності майбутніх 

морських фахівців існують у взаємозв’язку й інтеграції і завдяки діяльності суб’єктів професійної підготовки 

(викладачів і студентів) працюють на досягнення основної мети – удосконалення професійної підготовки май-

бутніх морських фахівців. 
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В статье актуализирована проблема совершенствования профессиональной подготовки будущих морских 

специалистов в условиях развития информационного общества. Как методологическая основа формирования 

профессиональной компетентности будущих морских специалистов в условиях информационно-техно-

логического образовательной среды определены целевые ориентиры морского образования, принципы и под-

ходы формирования профессиональной компетентности будущих морских специалистов. Охарактеризованы 

такие методологические подходы: личностно-ориентированный, аксиологический, индивидуальный, систем-

ный, целостный, синергетический, компетентностный, комплексный, деятельностный, культурологический, 

информационный, праксеологический. Выделенные методологические основы формирования профессиональ-

ной компетентности будущих морских специалистов существуют во взаимосвязи и интеграции и благодаря 

деятельности субъектов профессиональной подготовки (преподавателей и студентов) работают на достижение 

основной цели – совершенствование профессиональной подготовки будущих морских специалистов. 

Ключевые слова: морские специалисты; профессиональная подготовка; методологические подходы; про-

фессиональная компетентность. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Система морської 

освіти в Україні є важливим елементом суспільно-

економічного життя і державного устрою, що спря-

мована на вирішення такого стратегічного завдання 

як забезпечення конкурентоспроможності у морсь-

кій галузі. Зростання професійного «людського 

капіталу» у морській галузі створює потенціал для 

економічного розвитку країни, що у свою чергу 

залежить від стану і якості професійної морської 

освіти. Отже перед професійною педагогікою пос-

тають питання підвищення ефективності професій-

ної підготовки майбутніх морських фахівців у за-

кладах вищої освіти, яке може бути вирішено шля-

хом формування чіткого уявлення про процес фор-

мування їх професійної компетентності, зокрема в 

умовах розвитку інформаційного суспільства. Реалі-

зація цього задуму передбачає визначення стратегії 

наукового пошуку, обґрунтування методологічних 

основ формування професійної компетентності май-

бутніх морських фахівців. 

Широкого дослідження набули питання методо-

логічних основ формування готовності майбутніх 

учителів до різних аспектів професійної діяльності 

(І. В. Гавриш, Є. М. Смирнова-Трибульська, В. І. Ша-

хов та ін.), а також інші характеристики майбутніх 

фахівців різних спеціальностей, а саме: навчально-

пізнавальної активності студентів у вищих аграрних 

закладах освіти (П. Г. Лузан), культури професійно-

го спілкування студентів вищих аграрних навчаль-

них закладів (С. М. Амеліна), професійної компете-

нтності майбутніх економістів (Н. М. Самарук), 

комунікативних умінь студентів економічного уні-

верситету (Т. Л. Шепеленко), інформаційної культу-

ри майбутнього соціального працівника (О. С. Пові-

дайчик), культури ділового спілкування майбутніх 

міжнародників-аналітиків (О. О. Рембач), психоло-

го-педагогічної компетентності викладача вищого 

навчального закладу (О. І. Гура), інформаційної 

культури у студентів ЗВО прикладного та декорати-

вного мистецтва (М. М. Близнюк) тощо. 

Деякі аспекти формування професійної компете-

нтності морських фахівців висвітлювалися у працях 

українських дослідники, зокрема: І. В. Сокол висві-

тлював формування професійної компетентності 

майбутніх судноводіїв у процесі вивчення фахових 

дисциплін, М. І. Шерман та В. О. Чернікова – пи-

тання формування іншомовної професійної компе-

тентності майбутніх судноводіїв засобами інформа-
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ційно-комунікаційних технологій, О. П. Попова – 

сутність професійної компетентності майбутніх 

судноводіїв, Н. Слюсаренко та Л. Ліпшиць – форму-

вання соціокультурної особистості майбутнього 

судноводія на засадах компетентнісного підходу,  

М. І. Шерман та О. М. Безбах – формування інфор-

маційної культури майбутніх інженерів-судноводіїв, 

О. Тимофєєва – сформованість соціально-

комунікативної компетентності в майбутніх судно-

водіїв, І. М. Смирнова – формування технічної ком-

петентності майбутніх фахівців судноводіння у 

процесі навчання технічних дисциплін, О. М. Соро-

ка – формування психологічної готовності майбут-

ніх фахівців морського транспорту до екстремаль-

них ситуацій професійної діяльності, О. В. Роменсь-

кий – формування комунікативної компетентності 

маубутніх моряків тощо.  

Питання формування професійної компетентнос-

ті і професійних якостей морських фахівців висвіт-

лювали С. В. Глікман (майбутніх судноводіїв),  

Л. Д. Герганов (рядового плавскладу), М. І. Бабише-

на (майбутніх суднових офіцерів), О. О. Дендерен-

ко, В. Ф. Теніщєва, В. О. Філоненко, Л. Г. Ходус 

(майбутніх морських фахівців) та ін.. Проте методо-

логічні основи формування професійної компетент-

ності майбутніх морських фахівців в умовах інфор-

маційно-технологічного освітнього середовища не 

набули ґрунтовного дослідження у вітчизняних та 

закордонних науково-педагогічних дослідженнях. 

Мета дослідження полягає у характеристиці ме-

тодологічних основ формування професійної компе-

тентності майбутніх морських фахівців в умовах 

інформаційно-технологічного освітнього середови-

ща. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. 

Вирішення поставленої мети здійснювалося на ме-

тодологічній базі, що включала філософські, психо-

логічні й соціологічні теорії системного аналізу  

(Е. Г. Юдін, В. М. Волкова, А. О. Денисов) та теорії 

цілісності процесу професійної підготовки спеціалі-

стів (В. П. Беспалько, Л. Н. Бородина, Ю. Г. Татур). 

Cпираючись на дослідження Є. М. Дорожкина та  

Е. Ф. Зеєра [1] та розуміючи методологію як вчення 

про організацію будь-якої діяльності [2], за методо-

логічну основу формування професійної компетент-

ності майбутніх морських фахівців в умовах інфор-

маційно-технологічного освітнього середовища 

нами було обрано: цільові орієнтири морської осві-

ти, принципи та підходи формування професійної 

компетентності майбутніх морських фахівців. 

Цільові орієнтири морської освіти можуть поді-

лені на глобальні і локальні. Перші визначаються у 

міжнародних документах. Зокрема у Міжнародній 

конвенції про підготовку і дипломування моряків та 

несення вахти (ПДНВ) 1978 року зазначається, що 

установам з підготовка моряків потрібно забезпечу-

вати чітке визначення цілей освіти й підготовки та 

пов'язаних із цим стандартів компетентності, яких 

необхідно досягнути, та встановлення рівнів знань, 

розумінь та професійних навичок, відповідних екза-

менам та оцінкам, які вимагаються Конвенцією.  

Другі визначаються на національному рівні, від-

повідними законодавчими документами, та поло-

женнями у кожному морському навчальному закла-

ді. Так у Херсонській державній морській академії 

визначаються такі цілі навчання фахівців річкового 

та морського транспорту: 1) формування загально-

наукового та природничо-наукового знання; 2) фор-

мування інтегральної фахової компетентності; 3) 

підвищення рівня фахової компетентності, забезпе-

чення конкурентоздатності на ринку праці; 4) задо-

волення потреб різних соціальних замовників [3]. 

У світі цілі морської освіти пов’язують із цілями 

сталого розвитку. Адже судноплавство має прямий і 

істотний вплив на сталий розвиток. Обсяги світової 

торгівлі зростають щорічно на 4%: найшвидше зро-

стання за п'ять років. Судноплавство сприяє глоба-

льній торгівлі завдяки транспортуванню 80% світо-

вої торгівлі за обсягом і 70% за вартістю найбільш 

фінансово ефективним і енергоефективним спосо-

бом [4]. Морський транспорт важливий з соціальної 

точки зору, оскільки він створює великі можливості 

для роботи більше 1,6 мільйонам мореплавців [4] і 

ще більше берегового обслуговуючого персоналу. 

Також судноплавство значно впливає як на морське, 

так і на повітряне середовище. Нарешті, у всіх зга-

даних аспектах країни, що розвиваються, відіграють 

вирішальну роль і постійно збільшують свою частку 

в судноплавстві [5].  

На думку ІМО, першою метою сталої морської 

освіти і навчання є належним чином підготовлені й 

освічені моряки з акцентом на підвищення кваліфі-

кації та оновлення освіти, а другою є підготовка та 

навчання морських фахівців, які не працюють у морі 

(юридичні, інженерні, суднові та портові робітни-

ки), особливо в країнах, що розвиваються [6]. Проте, 

наразі немає обговорення того, чи потрібно устано-

вам морської освіти і навчання вносити будь-які 

зміни до своїх навчальних планів або інших проце-

сів у світлі сталого розвитку. 

Цілі навчання майбутніх морських фахівців в 

Україні визначені у Стандарті вищої освіти України 

за  спеціальністю 271 Річковий та морський транс-

порт (бакалаврський рівень) [7]. Отже основними 

цільовими орієнтирами формування професійної 

компетентності майбутніх морських фахівців є на-

буття здобувачами вищої освіти компетентностей, 

необхідних для: зайняття посад осіб командного 

складу морських та річкових суден (за спеціалізаці-

ями); роботи на підприємствах, в установах та орга-

нізаціях, що забезпечують експлуатацію флоту, 

управління рухом суден та безпеку судноплавства; 

продовження навчання на другому рівні вищої осві-

ти. Професійна компетентність складається з пере-

ліку загальних, спеціальних (фахових) та фахових 

компетентностей, які є загальними для всіх спеціалі-

зацій. 

Крім ціннісних орієнтирів методологічним підґ-

рунтям формування професійної компетентності 

майбутніх морських фахівців виступають принципи. 

Вони визначають способи організації практичної 

освітньої діяльності з формування професійної ком-

петентності майбутніх морських фахівців. В основу 

відбору принципів формування професійної компе-

тентності морських фахівців покладено фактор мо-

жливості її реалізації в ситуаціях, що імітують мор-
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ську діяльність, посилюючи ефективність реалізації 

в навчальному процесі єдності всіх принципів. У 

наукових дослідженнях та методико-педагогічних 

працях запропоновані різні принципи професійної 

підготовки, вищої освіти, організації навчання мор-

ських фахівців та ін.. Зокрема Л. В. Ліпшиць визна-

чає, що модель формування соціокультурної компе-

тентності майбутніх судноводіїв міжнародних рей-

сів базується на принципах гуманістичної спрямо-

ваності освітнього процесу (поєднання цілей суспі-

льства та особистості, визнання останньої в якості 

суб’єкта освітнього процесу); діалогу культур (взає-

мозв’язок рідної та інших культур та базується на 

тому, що мова є віддзеркаленням тієї чи іншої куль-

тури); оптимальності навчання (оптимальний відбо-

ру змісту освітньої діяльності, що пов’язане з про-

никненням соціокультурної інформації у професій-

ну діяльність майбутніх судноводіїв); системності 

навчання (послідовний, виважений, науковий підхід 

до змісту навчальної діяльності майбутніх судново-

діїв у процесі соціально-гуманітарної підготовки; 

вибір форм, методів, засобів організації навчання та 

їх відповідність критеріям оцінювання результатів; 

забезпечує єдність внутрішніх зв’язків і відношень з 

навколишнім полікультурним середовищем, ціліс-

ність соціокультурної компетентності майбутніх 

судноводіїв); індивідуалізації навчання (переорієн-

тація навчального процесу на особистість майбут-

нього судноводія міжнародних рейсів, вибір опти-

мальної освітньої навчальної програми для майбут-

ніх фахівців відповідно до рівня сформованості їх 

соціокультурної компетентності; адаптування про-

грами й умов навчання до можливостей курсантів; 

актуалізація внутрішньої мотивації, особистісної 

зацікавленості, значущості, формування ціннісного 

ставлення до процесу навчання); опори на досвід 

того, хто навчається (життєвий, соціальний, побуто-

вий, досвід роботи у полікультурному середовищі); 

елективності навчання (передбачає надання частко-

вої свободи у виборі цілей, завдань, змісту, джерел, 

форм розвитку чи формування соціокультурної 

компетентності) [8]. 

В. В. Чернявський вважає, що зміст і методи на-

вчання фізики курсантів спеціальності «Річковий та 

морський транспорт» в умовах їх диверсифікації 

мають формуватися з дотриманням принципів фун-

даментальності, наступності, прикладної та профе-

сійної спрямованості освітнього процесу. є уміння 

роботи у галузі  інформаційно-комунікативних тех-

нологій, вирішення виробничих проблем у екстре-

мальних та аварійних ситуаціях, а також уміння, 

пов’язані з безпекою судноплавства та експлуатації 

суднового обладнання, комунікації  у багатонаціо-

нальних екіпажах та ін. [9]. 

М. К. Зорченко виділив такі дидактичні принци-

пи, що визначають мотивацію професійної діяльно-

сті курсантів в період плавальної практики: систем-

ності і цілісності в змісті програми плавальної прак-

тики, в поняттях і методах прикладних аспектів 

теоретичних знань, в об'єкті набуття практичного 

досвіду, в початковому стані «мотивації професійної 

діяльності», в задачах її подальшого розвитку з по-

зиції системності та цілісності знань; індивідуально-

сті, стимулюючого розвитку особистісних мотивів 

курсантів, які впливають на його поведінку і став-

лення до вибору професії, навчально-професійної 

діяльності, вибору місця роботи; саморозвитку осо-

бистості, що визначає готовність курсантів до само-

стійного вивчення професії, морського життя, люд-

ських відносин, англійської мови для самостійного 

застосування знань у професійній і навчальної дія-

льності; наступності і структурності в змісті гумані-

тарних, професійних знань для використання їх на 

практиці для пізнання майбутньої професії [10]. 

Спираючись на відомі теорії в цьому відношенні 

(Г. О. Бокарєва, С. У. Гончаренко, М. К. Зорченко, 

О. М. Касьянов, О. А. Комарова, Л. В. Ліпшиць,  

М. А. Рєпін, Е. А. Тіхонов) нами узагальнено такі 

принципи формування професійної компетентності 

майбутніх морських фахівців: 

• імітації професійно-виробничих ситуацій – ви-

користання у навчанні імітаційної підготовки для 

максимального наближення до реальних умов про-

фесійної діяльності спеціаліста, зокрема у екстрема-

льних ситуаціях; 

• тренажерного моделювання – наукова організа-

ція навчально-тренажерних центрів з використанням 

тренажерних технологій, систем моделювання і 

симуляцій, імітаційних фізичних моделей, 

комп’ютерного моделювання, а також методик мо-

делювання й аналізу ситуацій, що склалися в реаль-

них умовах на суднах; 

• інтегративності й професійної спрямованості – 

обумовлює інтегративний характер змісту морської 

освіти як з дисциплін гуманітарної, інженерно-

технічної, так і фізичної підготовки, включаючи 

психологічну готовність до діяльності в екстремаль-

них умовах мореплавання; 

• професіональної мобільності – спрямованість 

навчання на оволодіння здатністю швидко освоюва-

ти нове освітнє, професійне, соціальне і національне 

середовище, технології та знання; 

• соціальної обумовленості – опора на систему 

цінностей, норм і правил, що склалися в суспільстві, 

досвід професійної поведінки у морській галузі; 

• багатопрофільної орієнтації – освоєння нових 

видів діяльності з урахуванням специфіки завдань 

морської транспортної підготовки; 

• безперервності професійної освіти – забезпе-

чення «освіти через усе життя» і спрямованість 

професійної підготовки на постійне вдосконалення 

особистісного потенціалу та відтворення якісної 

робочої сили;  

• спадкоємності – пов'язування та координація 

планів підготовки морських фахівців різного рівня;  

• диверсифікації – забезпечення різноманіття 

освітніх послуг (формальна та неформальна освіта);  

• якості професійної освіти – орієнтація на задо-

волення потреб суспільства та ринку праці в квалі-

фікованих морських фахівцях і відповідність їх під-

готовки міжнародним стандартам;  

• особистісної спрямованості – задоволення пот-

реби особистості в різноманітті якісних освітніх 

послуг, надання свободи вибору їх і забезпечення 

пріоритету особистості в побудові своєї освітньої 

програми;  
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• гуманізації освіти як процесу і результату його 

переорієнтації на особистість з метою її соціального 

захисту в ринкових умовах;  

• випереджаючого характеру освіти – трансфор-

мація професійної підготовки майбутніх морських 

фахівців шляхом розвитку та впровадження іннова-

ційних форм, методів, технологій та засобів навчан-

ня, які дозволяють підвищити рівень адаптації випу-

скників до перспективних потреб ринку праці та 

зростання вимог до якості робочої сили з боку пра-

цедавців;  

• інтеграції освіти, науки і виробництва – здійс-

нення практико-орієнтованої підготовку морських 

фахівців, зокрема завдяки запрошенню висококва-

ліфікованих викладачів-практиків, укладання дого-

ворів співробітництва з високотехнологічними ком-

паніями, удосконалення організації виробничих та 

переддипломних практик. 

Крім того за умови здійснення формування про-

фесійної компетентності майбутніх морських фахів-

ців в інформаційно-технологічному освітньому се-

редовищі мають враховуватися такі принципи:  

• інформаційності – передбачає проектування і 

реалізацію структури, зв'язків, процесів та управ-

ління в системі ЗВО на основі сучасних інформацій-

но-комунікаційних технологій та інтелектуальних 

систем; 

• технологічності – спрямування навчання мор-

ських фахівців на вивчення сучасних технологій 

морської галузі (автономне судно, робототехніка, 

системи штучного інтелекту тощо) та інформаційно-

комунікаційних технологій; 

• суб’єктності – зміна ролі і функції викладача, 

перетворення його в фахівця-консультанта, тьютора, 

що додає нові зобов’язання й уміння у його викла-

дацькій діяльності;  

• інноваційності – відмова від традиційного ме-

тоду навчання і перехід до індивідуальної підготов-

ки морського фахівця засобами інформаційно-

комунікаційних технологій;  

• самостійності – збільшення долі самостійної 

роботи та її методичного і матеріально-технічного 

забезпечення, акценту на мотивованість у навчанні;  

• комп’ютеризації – підготовка навчально-

методичних матеріалів та контрольних заходів на 

основі врахування особливостей мережної техноло-

гії навчання майбутніх морських фахівців. 

Сукупність принципів, що визначають методоло-

гічні основи формування професійної компетентно-

сті морських фахівців, обумовлюють завдання вибо-

ру методологічних підходів. 

І. В. Сокол вибілив такі підходи до формування у 

майбутніх судноводіїв професійної компетентності 

під час вивчення фахових дисциплін: диференційо-

ваний, задачний, особистісно-діяльнісний, андраго-

гічний і системний. Диференційований підхід до 

навчання курсантів, на його думку, передбачає 

упровадження рівневого підходу до навчання, під-

силення ролі самостійної роботи та її організацію у 

типологічних групах. При задачному підході до 

вивчення фахових дисциплін формування знань і 

досвіду виконання професійних дій відбувається в 

такій послідовності: створення системи спеціальних 

задач і практичних завдань до кожного розділу на-

вчальної дисципліни; побудова викладу матеріалу у 

вигляді створення проблемних ситуацій, пов’язаних 

з майбутньою професійною діяльністю, на основі 

яких здійснюється постановка задач; організація 

навчальної діяльності курсантів, орієнтованої на 

розв’язання поставленої задачі разом із викладачем 

та розробка алгоритму розв’язування задач даного 

типу; залучення курсантів до самостійного 

розв’язування опрацьованого типу задач різних 

рівнів складності. Основні позиції особистісно-

діяльнісного, андрагогічного і системного підходів 

автором покладено в основу технології та педагогі-

чних умов формування професійної компетентності 

майбутніх судноводіїв [11]. 

О. М. Касьянов пропонує застосовувати у  на-

вчально-виховному процесу в цивільних морських 

вузах конструктивно-креативний підхід до форму-

вання готовності курсантів морських ЗВО до діяль-

ності в екстремальних ситуаціях, що проявляється в 

сукупності взаємопов'язаних зовнішніх і внутрішніх 

факторів при проектуванні тренажерно-про-

фесійного навчання з урахуванням специфіки мор-

ських професій і спрямованості креативної підгото-

вки курсантів цивільного морського ЗВО. Як підт-

верджує його дослідження застосування цього під-

ходу дозволяє сформувати у курсантів зацікавлену 

позицію розвитку професійного мислення, особисті-

сної готовності до саморозвитку, особистісних якос-

тей (відповідальність, дисциплінованість, старан-

ність, рішучість, мобільність) [12]. 

Ґрунтуючись на аналізі праць вітчизняних [13] та 

закордонних науковців, при вирішенні проблеми 

формування професійної компетентності майбутніх 

морських фахівців ми обмежили наше дослідження 

на таких методологічних підходах як особистісно-

орієнтований, аксіологічний, індивідуальний, сис-

темний, цілісний, синергетичний, компетентнісний, 

комплексний, діяльнісний, культурологічний, інфо-

рмаційний, праксеологічний. 

Спрямування професійної підготовки майбутніх 

морських фахівців на досягнення високого рівня про-

фесійної компетентності в особистісному і професій-

ному розвитку, насамперед, можливо за умови засто-

сування особистісного та аксіологічного підходів. 

Особистісно-орієнтований підхід базується на 

тому, що однією з властивостей особистості висту-

пає суб’єктність, підкреслюючи факт присутності 

суб’єктності у кожній особистості. Цей підхід ста-

вить у центр професійної підготовки особистість 

майбутнього морського спеціаліста та його освітню 

діяльність у пізнанні себе і своєї майбутньої профе-

сії, переорієнтує увагу професійної підготовки май-

бутніх морських фахівців з оволодіння професією на 

особистісний потенціал майбутнього фахівця. Роль 

педагога в процесі реалізації особистісно-

орієнтованого підходу змінюється: він позиціону-

ється як наставник і друг для студента, який спів-

працює з ним не з тільки навчальною метою, а й з 

метою виховання в ньому якостей, необхідних як 

для успішного кар'єрного і професійного зростання 

майбутнього фахівця так і для індивідуального роз-

витку. 
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Як зазначає К. П. Осадча, в епоху інформатизації 

та глобалізації важливість гуманістичної позиції у 

суспільстві не втрачається, а набуває нових рис і 

завдань. Залишаючи основною цінністю буття лю-

дину, сучасний гуманізм акцентує увагу на особис-

тості, яка здатна до самонавчання, самовиховання, 

самореалізації та самовдосконалення; наголошує на 

діалогічному способі розвитку будь-якої ідеї та діа-

логічній стратегії дій у міжособистісних взаєминах 

суб’єктів; спирається на розум і досягнення науко-

вого прогресу у вирішенні людиною поставлених 

завдань у досягненні щасті, свободи і прогресу в 

усіх сферах своєї діяльності [14]. 

У формуванні професійної компетентності май-

бутніх морських фахівців аксіологічний підхід 

спрямований на виховання універсальних цінностей, 

які б сприяли порозумінню людства. ЗВО в умовах 

мінливого суспільства має здійснювати підготовку 

фахівця, який є носієм гуманітарної культури, тобто 

людину, здатну зайняти усвідомлену позицію в рам-

ках своєї професії, уміє професійно працювати з 

інформацією, використовуючи гуманітарні способи 

її отримання та інтерпретації.  

Методологічною основою формування профе-

сійної компетентності майбутніх морських фахівців 

є необхідність орієнтації на індивідуальні особливо-

сті студентів, формування їх особистісних якостей, 

що визначають індивідуальний стиль діяльності, 

розробка і супровід індивідуальних програм навчан-

ня, тобто індивідуальний підхід. 

Парадигма системного підходу в освітньому 

процесі обумовлюється єдністю методологічних, 

навчальних, методичних, виховних та організацій-

но-управлінських підсистем ЗВО, що входять у 

свою чергу у структуру всієї морської освіти, а та-

кож стійких зв'язків між ними як елементами систе-

ми професійної підготовки майбутніх морських 

фахівців. Опора на системний підхід передбачає у 

процесі професійної підготовки майбутніх морських 

фахівців наявність таких взаємопов'язаних елемен-

тів: мети; суб’єктів (викладачі і студенти), здатних 

реалізувати намічені цілі; сучасного змісту морської 

освіти; інноваційних методів, засобів та організа-

ційних форм навчальної діяльності; інформаційно-

технологічного освітнього середовища; системи 

моніторингу якості освіти. Це створює необхідні 

передумови для формування високого рівня профе-

сійної компетентності майбутніх морських фахівців. 

Цілісний підхід дозволяє інтегрувати теоретичну 

і практичну підготовку, навчання, виховання і осо-

бистісно-професійний розвиток майбутніх морських 

фахівців, а також зміст, форми, методи, засоби та 

технології формування професійної компетентності 

майбутніх морських фахівців, узгоджуючи із націо-

нальними та міжнародними стратегіями морської 

освіти та галузі. 

З позиції синергетичного підходу всі системи мі-

стять підсистеми. Синергія (синергічність) означає, 

що максимальний ефект при формуванні професій-

ної компетентності майбутніх морських фахівців 

буде досягнутий тільки тоді, коли всі елементи про-

фесійної підготовки (підсистеми) будуть взаємодія-

ти з однією метою – удосконалення професійної 

підготовки майбутніх морських фахівців. Тоді ефек-

тивність від їх діяльності буде вагомою і сприятиме 

позитивному результату, адже чим більш організо-

вано і чітко працює система, тим більше ефект си-

нергетичності. Орієнтація на синергетичний підхід 

передбачає, що навчання студентів має вийти за 

рамки традиційного, коли викладач є тільки поста-

чальником знань, а студент – пасивним одержува-

чем знань. Потрібно зробити процес навчання нері-

вновагим і нелінійним. Синергетичний метод, що 

приводить до самоорганізації студента, буде набага-

то ефективніше в використанні, ніж методи, засно-

вані на лінійності плану навчання. 

Виділяючи системний, цілісний, синергетичний  

та диференційно-інтегральний підходи у формуван-

ні професійної компетентності майбутніх морських 

фахівців, ми визначити складові професійної компе-

тентності як стандартизовану сукупність актуальних 

загальних і спеціальних компетентностей та фахо-

вих компетентностей, що є загальними для всіх 

спеціалізацій спеціальності «Річковий та морський 

транспорт», яка дозволяє успішно вирішувати про-

фесійній завдання та застосовувати набуті компете-

нтності у професійній діяльності, здатність самос-

тійно приймати рішення та знаходити нестандартні 

рішення. 

Застосування компетентнісного підходу обумов-

лене переорієнтацією сучасної освіти з підходу на 

основі знань-умінь-навичок до представлення освіт-

ніх результатів у вигляді компетентностей. Це задає 

вектор подальших змін всієї системи професійної 

підготовки майбутніх морських фахівців. При орга-

нізації навчального процесу на компетентнісній 

основі у студентів формуються здатності застосову-

вати весь арсенал компетентностей для вирішення 

навчальних або практичних завдань і застосовувати 

це згодом у професійній діяльності. Реалізація ком-

петентнісного підходу передбачає, що викладання 

навчальних дисциплін в морському ЗВО має здійс-

нювати максимально можливий внесок у формуван-

ня професійної компетентності та сприяти форму-

ванню максимально можливої кількості компетент-

ностей майбутнього морського фахівця.  

Комплексний підхід дозволяє визначити інваріа-

нтні форми організації навчальної діяльності студе-

нтів, виділити їх цілі, завдання та дидактичні техно-

логії, серед яких важливе місце займають комп'юте-

рні інноваційні технології, що забезпечують умови 

для підготовки морських фахівців до професійної 

діяльності в високоавтоматизованої інформаційному 

середовищі [15].  

Діяльнісний підхід до формування професійної 

компетентності майбутніх морських фахівців обу-

мовлюється специфікою професійної діяльності 

моряків. Студенти у процесі професійної підготовки 

мають засвоїти рішення професійних завдань, зок-

рема в екстремальних умовах,  через оволодіння 

універсальними прийомами, способами, алгоритма-

ми майбутньої професійної діяльності, які в являють 

собою проекцію узагальненої структури практичної 

діяльності морських спеціалістів на конкретне про-

фесійне завдання. 

Виділяючи культурологічний підхід у форму-
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ванні професійної компетентності майбутніх морсь-

ких фахівців ми спиралися на те, що у вищому мор-

ському навчальному закладі третього тисячоліття 

освітній процес має базуватися на єдності широких 

фундаментальних і глибоко систематизованих спе-

ціальних знань, а студенти мають оволодіти основа-

ми правової, політичної, професійної культури, мати 

розуміння перспектив розвитку морської галузі, 

бути високоморальними та широко освіченими про-

фесіоналами з високим потенціалом саморозвитку і 

самореалізації, володіти цінностями загальнолюдсь-

кої культури. Тобто майбутні морські фахівці мають 

бути представниками певного соціуму (професійно-

го, національного) та носіями культурних цінностей 

і традицій, що залежить від формування у процесі 

професійної підготовки культурних аспектів його 

майбутньої професійної діяльності. 

Інформаційний підхід обумовлює акценти у фо-

рмуванні професійної компетентності майбутніх 

морських фахівців на інформаційних процесах у 

професійній діяльності. Вміння знаходити, обробля-

ти інформацію, оперувати нею і приймати на її ос-

нові рішення, є важливим у майбутній професійній 

діяльності студентів морських ЗВО. Це у свою чергу 

спонукає до здійснення професійної підготовки в 

умовах інформаційно-технологічного освітнього 

середовища, що включає великий арсенал програм-

но-апаратних засобів та інформаційно-

комунікаційних технологій. 

Як зазначають науковці [16], сутність праксеоло-

гічного підходу до організації професійної підготов-

ки фахівців полягає в пошуку, відборі та впрова-

дженні в освітню практику різноманітних засобів, 

необхідних для її здійснення з позицій категорій 

«раціональність», «ефективність», «технологіч-

ність», «естетичність», «валеологічність». Праксео-

логічний підхід до організації професійної підготов-

ки морських фахівців розглядається як методологія 

оптимізації діяльності суб'єктів освітнього процесу, 

що передбачає спільну стратегію розгляду успішної 

діяльності з позицій генерування нового науково-

професійного знання (гносеологічний аспект), зміни 

освітнього середовища (процесуальний аспект), 

досягнення якості продукту (результативний ас-

пект). Оптимізація професійної підготовки фахівців 

і її організації на основі праксеологічного підходу 

передбачає таку взаємодію суб'єктів освітньої прак-

тики, яка змінює механізми ресурсного забезпечен-

ня цього виду діяльності і передбачає нову якість 

одержуваного в результаті освітнього процесу про-

дукту. 

Важливим у цьому відношенні стануть критерії 

ефективності професійної підготовки майбутніх 

морських фахівців в умовах інформаційно-

технологічного освітнього середовища, які мають 

бути розроблені з урахуванням національних і між-

народних стандартів, вимог та потреб ринку праці 

до кваліфікованих спеціалістів морської галузі. 

Виділені методологічні основи формування про-

фесійної компетентності майбутніх морських фахів-

ців не є відокремленими одна від одної, а існують у 

взаємозв’язку й інтеграції, а завдяки діяльності 

суб’єктів професійної підготовки (викладачів і сту-

дентів) вони працюють на досягнення мети – удо-

сконалення професійної підготовки майбутніх мор-

ських фахівців. 

ВИСНОВКИ. Аналіз науково-методичних праць 

дозволив визначити методологічні основи форму-

вання професійної компетентності майбутніх мор-

ських фахівців, а саме: цільові орієнтири морської 

освіти, принципи та підходи формування професій-

ної компетентності майбутніх морських фахівців. Як 

цільові орієнтири формування професійної компе-

тентності майбутніх морських фахівців визначено 

набуття здобувачами вищої освіти компетентностей, 

необхідних для: зайняття посад осіб командного 

складу морських та річкових суден (за спеціалізаці-

ями); роботи на підприємствах, в установах та орга-

нізаціях, що забезпечують експлуатацію флоту, 

управління рухом суден та безпеку судноплавства; 

продовження навчання на другому рівні вищої осві-

ти. На основі узагальнення теорій щодо принципів 

професійної освіти як методологічне підґрунтя фор-

мування професійної компетентності майбутніх 

морських фахівців виділено такі принципи: імітації 

професійно-виробничих ситуацій, тренажерного 

моделювання, інтегративності й професійної спря-

мованості, професіональної мобільності, соціальної 

обумовленості, багатопрофільної орієнтації, безпе-

рервності професійної освіти, спадкоємності, дивер-

сифікації, якості професійної освіти, особистісної 

спрямованості, гуманізації освіти, випереджаючого 

характеру освіти, інтеграції освіти, науки і виробни-

цтва, інформаційності, технологічності, 

суб’єктності, інноваційності, самостійності, 

комп’ютеризації. Обґрунтовані методологічні під-

ходи (системний, цілісний, синергетичний, компе-

тентнісний, комплексний, діяльнісний) дозволили 

розробити методологію структурування професійної 

компетентності морських фахівців та стратегічну 

спрямованість процесу формування професійної 

компетентності майбутніх морських фахівців (осо-

бистісно-орієнтований, аксіологічний, індивідуаль-

ний, культурологічний, інформологічний, праксео-

логічний підходи).  

Перспективи подальшого розвитку цього вбача-

ються у обґрунтуванні критеріїв ефективності про-

фесійної підготовки майбутніх морських фахівців в 

умовах інформаційно-технологічного освітнього 

середовища. 
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Purpose.The article aims to characterize methodological bases of the future maritime specialists’ professional com-

petency formation under the conditions of information and technological educational environment. Methodology. The 

scientific methods of analysis, generalization, description and comparison have been used in order to define methodo-

logical bases of the future maritime specialists’ professional competency formation. Findings.As the methodological 

base of the future maritime specialists’ professional competence formation under the conditions of information and 

technological educational environment in the article such constructs are defined: benchmarks of maritime education, 

principles and approaches of the future maritime specialists’ professional competency formation. Global and local 

benchmarks of maritime education are presented. As benchmarks of future maritime specialists’ professional competen-

cy formation we define gaining of competencies by graduands of higher education establishments for: taking positions 

of ship’s stuff of river and marine vessels (according to speciality);factory, office and organization job, in the estab-

lishments and organizations which ensure fleet maintenance, ship’s movement control and safety of shipping; continua-

tion study. Based on the generalization of theories concerning principles of professional education as methodological 

basis of the future maritime specialists’ professional competency formation such principles are identified: simulation of 

professional industrial situations, simulators’ modeling, interactivity and professional direction, professional mobility, 

social conditioning, multispecialty orientation, continuity of professional education, heredity, diversification, quality of 

professional education, personal orientation, humanization of education, advanced nature of education, integration of 

education, science and industry, informativity, machinability, subjectivity, innovation, autonomy, computerization. The 

main methodological approaches are defined as follows: personality-oriented, axiological, individual, systemic, holistic, 

synergistic, competency, complex, active, cultural, informational and praxeological ones. Originality. The feature of 

the proposed methodological bases of the future maritime specialists’ professional competency formation is that closely 

reasoned methodological approaches have allowed to develop a methodology for structuring the professional compe-

tence of maritime specialists and strategic orientation of the process of forming the professional competence of future 

maritime professionals. Practical value. The research results can be used at preparing educational programs for the 

training of future maritime specialists. This material will be interesting for researchers in the field of theory and meth-

odology for professional education, training of future maritime specialists. Conclusions. The methodological founda-
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tions for the formation of the professional competence of future maritime professionals are interconnected and integrat-

ed and, through the activities of the subjects of training (teachers and students), work towards the goal of improving the 

professional training of future maritime professionals. 

Key words: marine specialists; professional training; methodological approaches; professional competency. 
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