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СЕКЦІЯ № 1. 

ІННОВАЦІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 

РІЧКОВОГО ТА МОРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ 

 

УДК 378.016:502.51(26) 

ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МОРСЬКИХ 

ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Байрамова О.В. - кандидат філософських наук, кафедри гуманітарних 

дисциплін Дунайського інституту Національного університету «Одеська 

морська академія», м. Ізмаїл, Україна 

Сьогодні сучасний морський флот потребує фахівців, які виявляють 

свідоме ставлення до природи, вміють порівнювати, аналізувати, досліджувати, 

приймати правильні рішення і виконувати адекватні дії, усвідомлюючи їх 

наслідки для довкілля. Тому актуальність нашого дослідження зумовлена 

глобальною тенденцією загострення екологічних проблем у світі, а як наслідок, 

досягненням докорінних змін у ставленні людини до природи, формування 

екологічної свідомості. Шлях до високої екологічної культури лежить через 

ефективну екологічну освіту [1]. Окремої уваги потребують питання розвитку 

екологічної компетентності у майбутніх фахівців морської галузі. Сьогодні у 

зв‘язку з необхідністю реалізації екологічних принципів у галузі морської 

діяльності особливої актуальності набуває екологічна освіта майбутніх моряків, 

оскільки від сформованості екологічної компетентності фахівців морського 

флоту безпосередньо залежить збереження стану Світового океану, захист його 

від забруднення.  

Метою нашого дослідження є аналіз особливостей формування екологічної 

компетентності в процесі підготовки висококваліфікованого фахівця морського 

флоту.  

Морський торговельний флот є однією з найбільш розвинених галузей 

світової економіки. Специфіка роботи на суднах у морі потребує постійного їх 
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оновлення новим сучасним технічним обладнанням, поліпшення якості фахової 

підготовки морських фахівців на основі навчання моряків компетентно 

здійснювати професійну діяльність, дотримуючись вимог Міжнародної 

Морської Організації (IMO), Конвенції ПДНВ 78/95 з Манільськими 

поправками 2010 року. Глибоким опануванням екологічних знань, 

формуванням екологічного мислення, свідомості та культури мають бути 

охоплені всі здобувачі морських закладів вищої освіти.  

У морській галузі розвиток техніки з урахуванням нових екологічних 

вимог забезпечується International Maritime Organization (IMO) - агентством 

ООН, що координує міжнародне судноплавство і захист морського середовища. 

Безпосередньо з питань захисту морського середовища працює спеціалізований 

комітет IMO – Marine Environment Protection Commitee (MEPC). Формування 

екологічної компетентності у курсантів відбувається відповідно до основних 

документів ІМО з безпеки судноплавства та охорони навколишнього 

середовища: Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі 

(СОЛАС-74), Міжнародного кодексу з охорони суден і портових засобів 

(Кодекс ОСПС), Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків 

і несення вахти (ПДНВ 78/95), Конвенції про міжнародні правила 

попередження зіткнень суден у морі (МППСС-72), Міжнародної конвенції про 

запобігання забрудненню із суден (МАРПОЛ 73/78), Резолюції КБМ ІМО 

MSC.159 «Тимчасовий посібник з мір контролю над виконанням вимог по 

посиленню морської охорони», Міжнародного кодексу з керування безпекою 

(МКУБ). 

Але формування екологічної компетентності здобувачів морських ЗВО 

передбачає не тільки озброєння їх знанням змісту міжнародних конвенцій з 

охорони навколишнього середовища та запобігання забруднення моря, але й 

створення особливого внутрішнього світу, екологічно відповідального 

світогляду та поведінки. Набуття саме екологічної компетентності майбутніх 

моряків розглядається як важлива вимога стандарту спеціальності 271 Річковий 

та морський транспорт. Формуванню екологічної компетентності сприяє 
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реалізація принципів міждисциплінарності, інтегративності, системності, 

науковості, послідовності у організації освітнього процесу. У морських ЗВО 

необхідно створити таку екологічно-орієнтовану освітню платформу, яка буде 

зорієнтована на взаємозв‘язок професійної підготовки курсантів з конкретними 

завданнями науково-технічного прогресу.  Однією з вимог реалізації 

екологічно-орієнтованих освітніх стратегій є стимулювання проведення 

міждисциплінарних науково-дослідницьких пошуків еконапряму, проведення 

заходів із презентації екологічних проектів, участь у роботі міжнародних 

екологічних організацій (Global Nest, World Society for the Protection of Animals, 

World Wide Fund for Nature, European Environment Agency) [2]. 

Набуття фундаментальних природничих знань, а саме екологічних, для 

підготовки майбутніх фахівців морської галузі є основою для формування 

екологічно-компетентнісної особистості, яка здатна, керуючись здобутими 

знаннями, сформованими цінностями й досвідом, приймати в життєвих 

ситуаціях екологічно доцільні рішення. Екологічна компетентність є складовою 

професійної підготовки моряка, під якою розуміють:  

- здатність особистості приймати рішення і діяти з мінімальною шкодою 

для довкілля;  

- прояв екологічної культури особистості у її «зоні відповідальності» 

(тобто та частина довкілля, у якій кожна конкретна людина здійснює власну 

діяльність і тому може реально впливати на її стан);  

- характеристику, що дає змогу сучасній особистості відповідально 

врегульовувати життєві ситуації, підпорядковуючи задоволення своїх потреб 

принципам сталого розвитку;  

- здатність особистості до ситуативної діяльності у природному оточенні 

[3]. 

Формування екологічної компетентності, екологічної освіченості, активної 

життєвої позиції дозволяє здобувачу освіти війти на рівень свідомого 

відношення та особистої відповідальності за навколишнє середовище. 

Доцільним буде налагодження між морськими закладами вищої освіти України, 
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освітніми закладами Європи і США стійких зв‘язків та обмін досвідом, 

поширення кращих позитивних навчальних практик щодо екологічної освіти й 

виховання, створення системи інформаційних, тренінгових центрів, сумісних 

нових проектів, проведення науково-практичних конференцій із запрошенням 

до участі здобувачів вищої освіти.  

Таким чином, створення екологічного освітнього середовища дозволить 

поліпшити не тільки якість професійної підготовки, але й підвищити 

ефективність розвитку сучасного морського ЗВО, для якого збалансований, 

екологічно безпечний (гармонійний) розвиток повинен бути базисною, 

вихідною ідеєю, основою екологічної освіти згідно з міжнародними вимогами. 
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P.1-18. 

3. Дуля А. Дидактичні засади формування екологічної компетентності у 

випускників вищих навчальних закладах морського профілю. Людинознавчі 

студії. Педагогіка. 2015. Вип. 1(33). С. 19-30. 

 

УДК 531 

ІНТЕГРАЦІЯ БАЗОВИХ ЗНАНЬ З ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ  

«ФІЗИКА» В КУРС «ТЕОРЕТИЧНОЇ ТА ПРИКЛАДНОЇ МЕХАНІКИ» 

Биковець Н.П.- кандидат технічних наук, доцент Дунайського інституту 

Національного університету «Одеська морська академія» 

 

Освітня компонента «Фізика» – є базовою дисципліною для багатьох 

загально-інженерних та спеціальних дисциплін. Закони фізики, методи 

досліджень досить широко застосовуються при вивченні таких дисциплін як 



13 
 

«Електротехніка», «Теоретична та прикладна механіка», «Термогідродинамічні 

процеси», а також при вивченні спеціальних дисциплін, пов‘язаних з технічною 

експлуатацією судна, що викладаються в курсі підготовки бакалавра за 

освітньо-професійною програмою «Управління судновими технічними 

системами і комплексами». 

В свою чергу освітня компонента «Теоретична та прикладна механіка» є 

обов‘язковою фундаментальною загальнонауковою дисципліною природничо-

наукового циклу підготовки фахівця, яка вивчає засоби аналізу і синтезу 

механізмів та машин. 

При міждисциплінарному аналізі «Фізики» та «Теоретичної та прикладної 

механіки» був виявлений спільний для обох дисциплін перелік 

компетентностей та програмних результатів навчання, а саме: 

Загальні компетентності: 

ЗК 5. Здатність приймати та реалізовувати обґрунтовані управлінські 

рішення в рамках прийнятного ризику. 

ЗК 13. Здатність до подальшого навчання. 

Спеціальні (фахові) компетентності: 

СК 13. Критичне осмислення основних теорій, принципів, методів і понять 

сучасної морської інженерії. 

СК 14. Здатність збирати та інтерпретувати інформацію, обирати методи 

та інструментальні засоби, застосовувати інноваційні підходи для розв‘язання 

складних професійних задач у сфері морської інженерії. 

СК 15. Здатність обґрунтовувати власну точку зору та висновки, 

використовуючи основні теорії та концепції у сфері морської інженерії. 

Програмні результати навчання: 

ПРН 1. Знання та розуміння основних теорій, принципів, методів та 

понять, що  лежать в основі термогідродинамічних процесів, механічної та 

електромеханічної інженерії. 



14 
 

Відповідний зв‘язок можна продемонструвати на прикладі розрахунково-

графічної роботи з дисципліни «Теоретична та прикладна механіка», яку 

виконують здобувачі вищої освіти відповідно до навчального плану. Дана 

робота базується на вивченні кривошипно-шатунного механізму (КШМ) та 

його застосуванні у суднових установках. Кривошипно-шатунний механізм 

призначений для перетворення зворотно-поступального руху поршня в 

обертальний рух колінчастого вала, який забезпечує шарнірно зв‘язаний з ними 

шатун. Це досить складний механізм, який об‘єднує в собі три види рухів: 

поступальний, обертальний та плоский. Розв‘язок задачі базується на визначені 

основних величин, а саме: швидкості та прискорення при розгляді кінематики 

поршня, кривошипу та шатуна, кожному з даних елементів властивий різний 

рух; динамічної моделі приведених мас та сил інерції, що діють у КШМ. 

Розрахунок проводиться з врахуванням конструктивних особливостей типів 

двигунів, що використовуються у суднових установках, такими як MAN, 

Wartsila, Mitsubishi, які мають 6 або 8 циліндрів. 

Інтеграція базових знань з «Фізики» простежується при визначенні виду 

руху та основних величин, що характеризують даний рух. 

З точки зору підготовки фахівця морської галузі «Фізика» відіграє 

визначну роль у навчальному процесі, що чітко віддзеркалюється при 

застосуванні основних фізичних явищ і методів дослідження у практичній 

діяльності. 

Список використаних джерел: 

1. Освітньо-професійна програма «Управління судновими технічними 

системами і комплексами». URL: https://dinuoma.com.ua/wp-

content/uploads/2000/01/oppustsik.pdf.  

2. Козицький С. В., Швець О. І. Теоретична та прикладна механіка: 

методичні вказівки для виконання розрахунково-графічної роботи. – Одеса: НУ 

«ОМА», 2019 – 41 с. 
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УДК 621 

ОПТИМІЗАЦІЯ РОБОЧИХ ПРОЦЕСІВ ГОЛОВНИХ СУДНОВИХ 

ДВИГУНІВ ПРИ ТРИВАЛІЙ РОБОТІ НА МАЛИХ НАВАНТАЖЕННЯХ 

ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ РЕГУЛЬОВАНОГО ТУРБОНАДДУВА 

Генчев В.В.- старший викладач кафедри СЕУіС Дунайського інституту 

Національного університету «Одеська морська академія», м. Ізмаїл, Україна 

У даних тезах розглядаються питання можливого вирішення проблем, що 

виникають при тривалій експлуатації головних суднових двигунів на режимах 

малих потужностей, необхідність якої викликана виконанням вимог нової 

редакції Додаток. VI Міжнародної конвенції МАРПОЛ 73/78 по підвищенню 

енергоефективності судна і зниження викидів вуглекислого газу. При зниженні 

швидкості ходу судна до 0,7 від повної потужність головного двигуна 

знижується до 35% від номінальної. Тривала робота на такій потужності 

призводить до зниження моторесурсу двигуна. Дослідження показують, що 

ефективним засобом забезпечення оптимального робочого процесу в широкому 

діапазоні режимів двигуна є регульований турбонаддув. Його можна здійснити 

або установкою турбокомпресора з регульованим прохідним перетином 

соплового апарату турбіни, або використанням реєстрової системи наддуву. 

Проаналізовано ефективність застосування турбонаддува з регульованим 

сопловим апаратом, який дозволяє забезпечувати оптимальний коефіцієнт 

надлишку повітря в широкому діапазоні робочих режимів двигуна. В результаті 

в діапазоні потужностей 25 - 75% забезпечується знижений питома ефективна 

витрата палива, знижуються викиди вуглекислого газу і вуглеводневих сполук. 

Також проаналізовані результати чисельного моделювання робочого процесу 

головного двигуна при використанні наддуву з регульованим прохідним 

перетином соплового апарату турбіни, виконаний порівняльний аналіз 

параметрів, взятих з стендових випробувань і експлуатаційних показників 

двигуна при використанні реєстрової системи наддуву. У заключній частині 

зроблено висновки про ефективність використання розглянутих методів 
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оптимізації робочих процесів головного двигуна при тривалій роботі на 

режимах малих потужностей. Використання регульованого турбонаддува 

дозволяє істотно поліпшити роботу двигуна на режимах малих потужностей. 

Параметри робочих процесів відновлюються практично до значень, що 

відповідають режиму експлуатаційного повного ходу. 

Обмеження викиду СО2 відповідно до нової редакції Додаток. VI 

Міжнародної конвенції МАРПОЛ 73/78 [1] буде вирішуватися на стадії 

проектування та будівництво нових суден шляхом забезпечення необхідного 

рівня конструктивного коефіцієнта енергоефективності EEDI. 

У публікаціях [2] - [4] було показано, що при зниженні експлуатаційної 

швидкості ходу судна до оптимальної за питомою подорожнього витраті 

підвищується енергоефективність судна (експлуатаційний індикатор 

енергоефективності EEOI зменшується на 35 -40%). Крім того, на цю ж 

величину знижується викид оксидів азоту і сірки, що припадає на тонна-милю 

транспортної роботи судна. Підвищення експлуатаційної енергоефективності 

судна за рахунок зниження швидкості ходу судна при високій вартості палива 

забезпечує також максимум річного прибутку судна. Переважна більшість 

морських транспортних судів обладнано одним головним малооборотним 

двигуном з ізобаричним наддувом. 

Аналіз експлуатаційних даних показує, що судна морського флоту в 

масовому порядку експлуатуються на швидкостях навіть нижче 70%, при цьому 

двигуни тривало працюють на потужностях менше 35%. При цьому більшість з 

них має двигуни з механічним приводом ТНВД і гідромеханічним приводом 

випускних клапанів. Для таких двигунів здійснити оптимальну настройку фаз 

подачі палива, газорозподілу і регулювання турбокомпресора при роботі на 

експлуатаційних режимах мінімальної потужності важко. Крім того, не всі 

регулювання дизеля можуть проводитися без узгодження з заводом-

виробником і класифікаційним товариством, що видав міжнародне свідоцтво за 

викидами оксидів азоту. 
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Досвідчені дослідження показали, що ефективним засобом забезпечення 

оптимального робочого процесу в широкому діапазоні режимів двигуна є 

регульований турбонаддув, який можна здійснити або установкою 

турбокомпресора з регульованим прохідним перетином соплового апарату 

турбіни, або використанням реєстрової системи наддуву. Обидва варіанти 

можуть бути реалізовані в двигунах з електронним управлінням, наприклад, на 

малооборотних двигунах фірми «МАН Дизель і Турбо» серії МЕ. 

Зміна прохідного перетину турбіни (VTA - Variable Turbine Area) 

виконується шляхом установки соплового апарату з поворотними лопатками на 

будь-який з вироблених серійно турбокомпресорів (ТК). Управління 

проводиться гідравлічними приводами. 

Соплової апарат регулюється таким чином, щоб в широкому діапазоні 

робочих режимів двигуна забезпечувався оптимальний коефіцієнт надлишку 

повітря. В результаті в діапазоні потужностей 25 - 75% забезпечується 

знижений питома ефективна витрата палива, знижуються викиди вуглекислого 

газу і вуглеводневих сполук. 

Простіший варіант оптимізації - реєстрова система наддуву (TC Cut-Out 

system) - може бути реалізований на дизелях (в тому числі що знаходяться в 

експлуатації) при наявності двох-трьох ТК. Суть методу полягає в тому, що при 

зниженні потужності двигуна по черзі відключають ТК. Це можна виконати 

вручну, шляхом встановлення заглушок на вході газу в турбіну і виході повітря 

з компресора. Метод є трудомістким, тому застосовується при тривалому 

використанні режимів малих потужностей. Переналагодження системи наддуву 

вимагає зупинки двигуна. Як і при аварійному відключенні, ротор ТК може 

перебувати в корпусі не більше 3000 год роботи при мастилі підшипників і 

подачі повітря на ущільнення. 

У двигунах з електронним управлінням фірми «MAN Diesel and Turbo» 

серії МЕ використовується реєстровий наддув. Включення / вимикання ТК 

здійснюється автоматично за допомогою пневмокерованих заслінок. Перехід на 
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роботу з одним ТК здійснюється при зниженні потужності двигуна менше 50% 

від номіналу. 

Отримані результати показують істотне поліпшення роботи дизеля на 

малій потужності при зменшенні прохідного перетину турбіни в два рази - 

зростають обороти турбокомпресора і, як наслідок, тиску наддуву, стиснення, 

згорання. Внаслідок поліпшення робочого процесу в циліндрах і підвищення 

заряду повітря при малій потужності зі зменшеним f знижуються питомі 

витрати палива і температура відпрацьованих газів, що, безсумнівно, призведе 

до збільшення ресурсу дизеля при тривалій роботі на малих потужностях. Крім 

того, при регульованому немає необхідності включати електропривідні 

повітродувки для забезпечення продувки циліндрів на малій потужності. 

Останнє дозволяє істотно зменшити витрату електроенергії (на 200 -300 кВт-

год) і тим самим підвищити енергоефективність судна. 

Список використаних джерел: 
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УДК 377.331.5:656.61 

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ НАВИЧОК СУДНОВИХ МЕХАНІКІВ 

З ВИКОРИСТАННЯМ МОЖЛИВОСТЕЙ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ 

НАВЧАННЯ У МОРСЬКИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ. 

Герганов Л.Д.
1
, Борисова В.І.

2
 

1 
професор кафедри інженерних дисциплін Дунайського інституту 

національного університету «Одеська морська академія», 
2
 магістрант Інституту професійно-технічної освіти НАПН України 

Розгляд нових підходів, щодо реформування вищої морської освіти в 

Україні, які відображені у основних національних документах дало змогу 

визначити специфічність морської професійної освіти, а саме: її 

професіоналізацію, яка означає перехід від теоретичної академічної освіти до  

професійної освіти, зміст якої пов‘язано з практичною діяльністю майбутнього 

фахівця; посиленням міждисциплінарних зв‘язків спеціальних та 

загальнотехнічних курсів; впровадженням в систему освіти менеджменту 

якості; включенням роботодавців до вирішення питань якості підготовки 

фахівця. Ситуація, яка виникла на світовому рівні у зв‘язку з введенням дій для 

боротьби з пандемією, вищі навчальні заклади морської галузі повинні були за 

короткий термін у спішному порядку перейти до навчання за дистанційною 

формою. Однак, як свідчить річний досвід роботи навчальних закладів в on — 

line режимі, якість освіти занадто знизилась, особливо з практичних розділів 

навчальної програми.  

Однією з причин такого стану є те, що дистанційну форму навчання 

розглядали як допоміжний елемент у системі підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації фахівців морського профілю при впровадженні 

технологій змішаного навчання де традиційне (класичне) навчання поєднується 

з дистанційним, мобільним,  навчання fase of fase, віртуальна та доповнена 

реальність. За думкою В. В. Олійника, мережева технологія дистанційного 

навчання — це основна педагогічна технологія освіти ХХІ ст., тому, що вона 

має великі потенційні можливості, а змішані технології  навчання, 
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передбачають обгрунтоване й органічне поєднання елемнтів різних технологій в 

єдине ціле і їх застосування в навчанні, слід розглядати як етап переходу від 

технологій нижчого порядку до вищого. У свою чергу, К. Л. Бугайчук виділив 

такі ознаки змішаного навчання: належність до формального навчання в рамках 

діяльності освітніх установ; цілеспрямований процес здобуття знань, умінь та 

навичок у рамках певних навчальних дисциплін, частина якого реалізується на 

відстані; використання інформаційно — комунікаційних технологій (ІКТ) та 

технічних засобів навчання (ТЗН) (мультимедійні пристрої, мобільні телефони, 

планшети, проектори та ін.); використання ІКТ, окрім зберігання та доставки 

навчальної інформації, також для реалізації контрольних заходів і організації 

освітньої взаємодії; самоконтроль студента (курсанта) за часом, місцем, 

маршрутами та темпом навчання.  

Важливим при такому підході є створення інформаційно — творчого 

освітнього середовища для  самоактуалізації та саморозвитку особистості,  

шляхом впровадження відповідних організаційно-педагогічних умов для 

професійної освіти майбутніх морських фахівців, включенням засобів 

інформаційно-телекомунікаційних технологій у освітнє середовище.  

До впровадження дистанційної форми навчання, проведені міжкафедральні 

семінари, вибрані середовища для електронного навчання — навчальна 

платформа Googll education. Для засвоєння матеріалу теоретичного курсу вся 

навчальна та навчально — методична література була переведена  у 

електронний вигляд і надана студентам для особистого використання.  

Дистанційну освіту фахівців морського флоту можливо використовувати як 

частину складової морської професійної освіти, що призначена для оволодіння 

не тільки теоретичним знанням, але й практичними вміннями і навичками 

моряків, що знаходяться на значній відстані від базового навчального закладу, 

та здобувають освіту до подальшої професійної діяльності на суднах морського 

транспорту. 

Дистанційну освіту морських фахівців цілісну комплексну освітню 

діяльність, що реалізує одночасно професійно—практичну та освітню цілі. 
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Характерною ознакою такого навчання є відповідність змісту навчання 

сучасним тенденціям розвитку впровадження ІКТ на суднах морського 

транспорту; очікуванням судновласників на поповненням суден кваліфікованим 

персоналом; потребами моряків, у оволодінням професійними вміннями і 

навичками управління судновим обладнанням на основі використання ІКТ 
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У зв'язку з розвитком світової економіки, зумовленої швидким 

економічним зростанням окремих країн, в даний час спостерігається стійке 

підвищення попиту на послуги транспортного флоту, який щорічно збільшує 

обсяги морських перевезень. В Україні морський флот має особливі пріоритети, 

виконуючи функції економічного, політичного і військового характеру. 

Географічне положення країни, що має 1355км морського кордону і по річці 

Дунай 170км, зобов'язує розвивати морський флот і його інфраструктуру, при 

цьому особливу увагу необхідно приділяти кадровій підготовці фахівців 

морського профілю. 

Незважаючи на те, що технічний прогрес істотно поліпшив комфортність 

умов праці та побуту моряків, морські професії, в силу різних причин, 

залишаються одними з найбільш складних професій [2]. Фахівці морських 

професій (судноводії, судномеханіки, електромеханіки та ін.) працюють в 

специфічних складних умовах, обумовлених тривалим відривом від свого 

близького звичного соціального оточення і середовища. «Соціальні обмеження 

і незручності, відносна ізоляція від усього звичного, життєво необхідного 

вимагають від людини великих психічних витрат і істотно впливають як на 

характер діяльності всього екіпажу, так і кожного його члена окремо» [2]. 

Сучасний стан розвитку техніки та інноваційних технологій вносить 

докорінні зміни в професійну підготовку фахівців вищої ланки морського 

профілю, яка повинна розвиватися на якісно іншому рівні. Необхідно 

враховувати ряд умов, висунутих технологізацією всіх професійних дій і 

процесів: підвищення вимог до теоретичної підготовки в морських вузах; 

підвищення вимог до обсягу практичної підготовки та рівнем сформованості 

професійних компетенцій; підвищення вимог до комплексу особистісних і 

професійно важливих якостей майбутнього фахівця морського профілю, що 

відповідають сучасним моральним і професійним цінностям. 

Конкурентоспроможному фахівцю нового покоління необхідно володіти 

переліком професійних компетенцій, вміннями в області професійної діяльності 
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на рівні світових стандартів і набором професійних якостей, з певної 

спеціальності. 

За величезний період становлення українського торгового флоту 

накопичено багатий досвід підготовки всіх категорій фахівців морських 

спеціальностей від рядового до командного складу. Тому, в умовах сучасних 

соціально-культурних відносин, пред'являються високі вимоги до якості 

підготовки фахівців. 

У зв'язку із зростанням відповідальності і складності розв'язуваних 

професійних завдань, підвищуються вимоги до ділових, професійних і 

індивідуально-особистісних якостей фахівців морської галузі. 

Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті визначила, 

що головною метою української системи освіти є створення умов для розвитку і 

самореалізації кожної особистості, забезпечення високої якості освіти 

випускникам середньої та вищої школи [3]. 

Поняття «професійно важливі якості» за своєю сутністю і змістом ширше, 

ніж поняття «компетенція» і «компетентність». 

Компетенція – коло повноважень. Компетентність – сформована якість 

суб‘єкта, тобто здатність виконувати роботу відповідно до прийнятих 

стандартів, тобто не тільки володіти певним набором знань, умінь і навичок, а й 

здатність їх застосувати; «професійно важливі якості» - це будь-які властивості 

людини, значимі для успішної діяльності в певній професії, також фізичні 

якості, що відповідають вимогам до людини будь-якої певної професії і 

сприяють успішному оволодінню цією професією. 

Система професійно важливих якостей співвідносна (але не тотожна) з 

поняттям «професійна компетентність», тоді як «компетенції» співвідносяться з 

«вимогами професії» і з системами професійних завдань, які повинна або може 

вирішувати людина, тобто - це завдання, що входять в його компетенцію. 

Однак компетентність людини може виявлятися не тільки в його професійній 
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діяльності, а й в інших сферах життя, тому не всяка компетентність є 

професійно значущою. Разом з тим, не всяка система професійно - важливих 

якостей людини утворює деяку компетентність. 

З цього випливає, що обсяги понять «професійно важливі якості», 

«компетенція» і «професійна компетентність» не збігаються, але перетинаються 

по деякому безлічі системних характеристик людини, як суб'єкта трудової 

діяльності [1]. 

Отже, «компетенції» - це стандарти робочої поведінки. Сфера застосування 

- конкретне робоче місце в конкретній організації. «Професійно важливі якості» 

- якості ефективного працівника. Сфера застосування - «всюди» і «завжди» [4]. 

Для вивчення структури професійно важливих якостей в освітньому 

процесі в системі вищої освіти спеціалістів морського профілю важливо 

вивчити і зрозуміти всі особливості вимог до якостей особистості яка 

навчається з урахуванням майбутньої професії. Але особистість, 

індивідуальність людини характеризуються великою кількістю ознак і якостей. 

1. Мотиви, цілі, завдання, потреби, інтереси, відносини, ціннісні орієнтації 

людини, психологічні позиції. 

2. Професійні домагання, професійна самооцінка, самоусвідомлення себе 

як професіонала. 

3. Емоції, психічні стани, емоційний образ. 

4. Задоволеність людини працею, його процесом і результатом [5]. 

Для забезпечення успішного судноводіння, зокрема, і всієї діяльності 

судна, в цілому, необхідна злагоджена робота всієї команди, в яку входять різні 

фахівці, що забезпечують управління судном і прокладання його курсу, що 

займаються питаннями технічного обслуговування за різними напрямками. 

Фахівці морського профілю виконують свої обов'язки досить інтенсивно в 
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період, як правило, досить тривалих (до 6 місяців) рейсів, в періоди (1-3 місяці) 

між якими вони відпочивають. Все це обумовлює досить складний графік 

роботи: потрібно бути готовим під час перебування в рейсі працювати 

практично без вихідних. Також необхідно враховувати, що робота фахівця 

морського профілю організована не за традиційним робочим часом, а по вахта, 

коли графік роботи і відпочинку змінюється щодня. Істотним мінусом є тривалі 

періоди розлуки з рідними. 

Все це висуває підвищені вимоги до адаптаційних можливостей організму, 

викликає стомлюваність і навіть може спровокувати розлад здоров'я. Тут 

можуть проявлятися анти- професійно важливі якості. Адже професійна 

діяльність відбувається в обмеженому просторі і, як правило, в не дуже 

численному колективі. Якщо при роботі на березі контакти з товаришами по 

службі цілком можна обмежити тим часом, коли фахівець знаходиться на 

робочому місці, то в рейсі це зробити не вдасться, весь екіпаж змушений 

розділяти і побут, і дозвілля. Тому для фахівців морського профілю важливі 

комунікативні якості, що дозволяють їм успішно адаптуватися до вимог всього 

колективу, в загальному, і кожного, зокрема. Конфлікти в таких умовах 

допускати не можна, так як те, що на суші можна просто списати на поганий 

характер, в морі може стати джерелом загрози безпеці всього екіпажу. 

Зрозуміло, діяльність всіх цих фахівців дуже суттєво різниться, неоднакові 

і вимоги до їх підготовки. Проте, робота в складі суднових екіпажів зазвичай 

характеризується рядом спільних особливостей. 

Ланкою, що поєднує їх і змушує тісно взаємодіяти, є наявність єдиного 

об'єкта діяльності - судна. А це означає, що для всіх типів суден необхідна 

людина-професіонал, що володіє специфічними, властивими для його професії 

професійно важливими якостями. Тому що специфіка діяльності на морі диктує 

високі вимоги до професійної підготовленості і вишколі кожного фахівця, а 

сама професійна діяльність справляє зворотний вплив на фахівців як суб'єктів 
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діяльності, розвиваючи їх знання, вміння, навички та здібності, формуючи 

певні професійно важливі якості професіонала. 

Відомо, що в складних нестандартних ситуаціях, що виникають на судні, 

вимоги до психічних властивостей особистості різко підвищуються. Це 

обумовлює необхідність у відборі молодих людей - майбутніх фахівців 

морської галузі, відповідних за психологічними показниками вимогам для 

роботи на суднах, і відсів невідповідаючих.  
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УДК 378.6 

ЗАСТОСУВАННЯ ТРЕНАЖЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС 

ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СУДНОВОДІЇВ ДО УПРАВЛІННЯ 

РЕСУРСАМИ НАВІГАЦІЙНОГО МІСТКА 

Даниленко О.Б.- доктор педагогічних наук, доцент  Дунайського інституту  

Національного університету «Одеська морська  академія», Ізмаїл, Україна 

Надійність і безпека судноводіння суттєво залежить від готовності  

майбутніх судноводіїв до управління ресурсами навігаційного містка, 

досягнення якої передбачає формування у них компетентності здійснення 

ефективної організаційно-управлінської діяльності. Ця компетентність охоплює 

здатність організувати професійну діяльність в умовах ієрархічної системи 

управління; урахувати вплив чинників екстремальних ситуацій на діяльність 

фахівців морського транспорту, а також вплив психофізичних аспектів 

«людського фактору» в умовах довгострокового рейсу. Ефективне управління 

ресурсами навігаційного містка залежить від уміння капітанів суден 

застосовувати стилі лідерства, здатності до професійної і соціальної взаємодії в 

багатонаціональних екіпажах на основі норм моралі, права, поваги і 

толерантності, психологічної готовності впливати на формування соціально-

психологічного клімату команди судна та адаптуватися до нових соціальних 

умов, аналізувати і оцінювати власні можливості. Водночас традиційна система 

підготовки майбутніх судноводіїв має обмеженні можливості і ресурси для 

якісної підготовки керівної ланки команди суден і не забезпечує дотримання 

вимог «Міжнародної конвенції про підготовку, дипломування моряків і несення 

вахти 78/95» щодо стандартів підготовки членів екіпажів суден. Подолати цю 

ситуацію можна шляхом застосування в освітньому процесі спеціальних 

тренажерних технологій і комплексів. 

Різноманітні аспекти застосування тренажерних технологій у підготовці 

майбутніх фахівців з навігації й управління суднами представлено у 

публікаціях [1], [2], [3], [4], [5]. Водночас особливості і методика підготовки 
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майбутніх судноводіїв до управління ресурсами навігаційного містка із 

застосуванням тренажерних комплексів не були предметом окремого 

дослідження  

Управління ресурсами навігаційного містка передбачає колективну 

скоординовану роботі офіцерів на містку в різних умовах при маневруванні в 

нормальних і аварійних ситуаціях. З метою зниження ризиків прийняття 

помилкових управлінських рішень, розвитку навичок формування суднової 

команди та її злагодженої взаємодії, а також правильної оцінки ризиків і дій в 

стресових ситуаціях у закладі освіти морського спрямування обладнано 

спеціальний інтерактивний кабінет для навчання курсантів маневрування 

судном та несення безпечної навігаційної вахти, у якому встановлено 

повномасштабний тренажер навігаційного ходового містка «Navi – Trainer 

5000» (NTPro5000). Він укомплектований десятьма комплектами навчальних 

спеціалізованих штурманських місць. Застосування цього тренажерного 

комплексу дозволяє проводити психофізичні тренування з курсантами для 

формування і розвитку у них відповідних компетенцій управління ресурсами 

навігаційного містка шляхом створення ситуацій, максимально наближених до 

реального функціонування соціотехнічної системи судна, а також ситуацій 

підвищеного ризику для суднової команди. 

В результаті проведеного дослідження встановлено, що ефективність 

тренажерної підготовки залежить від рівня знань, умінь і навичок майбутніх 

судноводіїв, отриманих ними до початку тренажерного етапу навчання. 

Застосування тренажерних комплексів сприяє активації психічних пізнавальних 

процесів курсантів, покращенню пам‘яті, уяви та мислення. Заняття на 

тренажерах знижують кількість помилкових дій курсантів та дозволяють 

значно ефективніше, ніж це дозволяють звичайні методи, сформувати в 

майбутніх судноводіїв компетентність управління ресурсами навігаційного 

містка. 
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ВІДРОДЖЕННЯ ОКЕАНІВ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ: СТІЙКА 

ЕКОНОМІКА – СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМОК SD4 IMO 

Данилян А.Г.- старший викладач кафедри СЕУіС, Тірон-Воробйова Н.Б.- 

кандидат технічних наук, доцент кафедри ЗНД , Дунайський інститут 

Національного університету «Одеська морська академія», м. Ізмаїл, Україна 

Стратегічний план International Maritime Organization (IMO) SD4 визначив 

шляхи та інструментарій розвитку до 2030 року відродження Світового океану 

від його деградації, знищення фауни і флори. IMO, будучи структурним 
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підрозділом Організації Об‘єднаних Націй (ООН), спирається на сили 

прогресивної світової громадськості в розробці своїх планів і їх реалізації, 

отримуючи від ООН незначну частину свого фінансування, а велика частина 

бюджету формується за рахунок добровільних внесків учасників, які входять до 

складу IMO. 

Розглядаючи структурний фінансовий звіт IMO за період 2018-2019 рр., 

стає очевидним розуміння сфери впливу і фінансового здоров‘я цієї організації 

на світові проблеми. Фінансовий результат роботи ІМО за 2019 рік склав 21 547 

287 фунтів стерлінгів (GBP) проти 18 989 088 (GBP) за 2018 р. Збільшення 2 

558 199 (2018 р. 18 989 088) від відкритого балансу 1 січня 2019 року. Це 

говорить про наступні можливості: 

1. Високе співвідношення вказує на здатність «сутності» погасити свої 

короткострокові зобов‘язання. 

2. Високе співвідношення є хорошим показником платоспроможності. 

3. Cash Ratio (валютне співвідношення) є індикатором ліквідності 

організації шляхом вимірювання кількості грошових коштів, касових 

еквівалентів і інвестованих коштів в поточних активах для покриття поточних 

зобовʼязань. 

За неповними даними фінансовий результат ІМО за 2020 р. склав: 23 700 

065 (GBP), загальні доходи по роках варіюються від 57 859 425 (GBP) за 2018 р. 

до 60 501 704 (GBP) за 2019 р. [1]. 

Завдяки донорам, їх добровільним внескам, ІМО здійснює цілеспрямовану, 

ефективну політику щодо забезпечення неухильного та сталого управління по 

відродженню довкілля Світового океану в важких умовах пандемії Сovid-19. 

Було б несправедливим вважати, що успіх роботи полягає тільки в донорських 

внесках, ні, ‒ це далеко не так, незаперечний авторитет Організації ІМО 

дозволяє їй брати участь у всіх сферах Світового морегосподарського 

комплексу, демонструючи свою ефективність найбільшого міжнародного 

менеджера. 
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Розглядаючи стратегічний напрям SD4 ІМО, ми звертаємося до Програми 

ООН, проголошеної у вересні 2019 р. щодо цілей стійкого розвитку народів 

усієї планети, розрахованої на десятиліття (2020-2030 рр.). 17 цілей, визначених 

цією Програмою, повинні реалізувати цей сталий розвиток. SD4 ІМО є 14 

метою відродження океанів в умовах пандемії, не випадково в умовах боротьби 

з Сovid-19 реалізація програми ускладнюється на тлі загальної рецесії світової 

економіки. Наше життя та здоровʼя цілком залежить від життя і чистоти 

океанів, на думку ЮНЕСКО, океани є нашим порятунком у боротьбі з 

пандемією; бактерії, які виявлені в глибоководних його районах, здатні 

створити новий вид експрес-тесту і високоефективні препарати в боротьбі з 

вірусними захворюваннями [2]. 

Океани займають 99 % всієї площі нашої планети, заселені фауною, 

флорою здатної прогодувати більш 3,5 млрд. людей, але запаси продукції, що 

видобувається з року в рік виснажуються, і щороку людство втрачає 50 млрд. 

доларів. Глобальне потепління різко погіршило стан океанів, збільшуючи 

закислення вод, знижуючи показник pH, що негативно відбивається на молоді 

промислових риб. Тільки за останні роки чисельність особини тріски 

скоротилася в 12 разів. Збільшення середньої температури поверхні землі на 1,5 

0
С призведе до парникового ефекту, а це значить, що високорозвинені істоти 

будуть знищені. Прискорювачами парникового ефекту є СО2, СО, метан, гази 

які наповнюють повітряний океан планети за рахунок життєдіяльності людини, 

його інтенсифікації праці і виробничих процесів [3]. 

Програми ООН з навколишнього середовища і «Принципи сталого океану» 

Глобального договору ООН передбачають до 2030 року реалізувати 90 

трильйонів доларів, тим самим покінчив з убогістю, хворобами, війнами та 

згубними процесами середовища проживання людини, відродивши чистоту 

океанів. У цій Програмі провідну роль контролю і управління відводять ІМО, 

як ексклюзивному міжнародному менеджеру всіх водних ресурсів планети. 

Висновки. Високий рівень авторитету Організації ІМО в ООН і всієї 

світової громадськості не раз було доведено її успішною фінансовою 
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діяльністю, де кожен отриманий і зароблений долар нею був примножений і 

витрачений на поліпшення чистоти повітряного океану і водних ресурсів. 

Наведені цифри фінансового результату і досягнення спільного сумарного 

доходів в період 2018-2019-2020 рр. багатопланової роботи ІМО наочно 

ілюструють її здатність бути лідером в світовому морегосподарському 

комплексі. 

У наведених тезах були проаналізовані основні напрямки по локалізації 

шкідливих викидів в атмосферу, очищенню океану і використанні його ресурсів 

в боротьбі зі шкідливими вірусами, пандемією Сovid-19. 
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Україна 

Діяльності людини сьогодні майже не можлива без інформаційних 

технологій. Кожна сфера потребує переробки величезної кількості інформації і 

в інформаційному обслуговуванні. Комп'ютер – це найбільш універсальний 

засіб обробки інформації в даний час, що дозволяє управляти величезними 

https://www.un.org/ru/coronavirus
https://www.un.org/sw/coronavirus
https://www.bbc.co.uk/editorialguidelines/guidance/feeds-and-links
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потоками інформації. Ці технології обробляють інформацію, зберігають 

практично будь-які її обсяги, передають відомості в короткі терміни на будь-які 

відстані і полегшують прийняття рішень. Широко використовуються 

інформаційні технології і в судноводінні. Вони дозволяють значно підвищити 

ефективність і безпеку експлуатації суден, одночасно знижуючи навантаження 

на судноводіїв, особливо в складних умовах плавання. 

Можливість здійснювати моніторинг здоров‘я та перебування екіпажу на 

судні разом з своєчасним інформуванням на головні монітори, дозволить 

знизити до мінімуму нещасні випадки на судні, а також попередити зникнення 

мореплавців з борту. 

Метою є розробка нової інформаційно-комп‘ютерної системи на водному 

транспорту, яка стане невід‘ємним елементом глобальної інтегрованої 

навігаційної системи інформаційної взаємодії на судні, що значно знизять 

ризики втрати здоров‘я та життя на судні. 

На судах часто відбуваються нещасні випадки - вони є невід'ємною 

частиною роботи в морі. Найбільш поширені з них пов'язані з людьми, які 

опинилися за бортом, впали на палубі, в машинному відділенні, трюмі або з 

будь-яких інших конструкцій на судні під час виконання робіт. Крім того, на 

палубі і в машинному відділенні є велика кількість механічного та 

електричного обладнання, яке повинно використовуватися з особливою 

обережністю. З розвитком технологій в даний час морякам доводиться 

стикатися зі складними і небезпечними механізмами практично кожен день. 

Міжнародна Морська організація інформує, що головна причина більшої 

частини морських катастроф - не механізм, а «людський фактор». Несвоєчасна 

реакція і помилки моряків часто призводять до аварій на судах, людських жертв 

і техногенних катастроф. Граничний рівень тривожності, хронічний стрес, 

недолік на сон – психологічні фактори, які провокує помилки на роботі в морі. 

Проблема пошуку зниклих безвісти моряків і рибалок актуальна, а 

прохання про допомогу від родичів надходять досить часто. Самі ж випадки 

пропажі людей носять воістину глобальний характер, а масштаб проблеми, на 
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жаль, залишається невідомим. В останні роки все частіше зустрічаються 

тривожні заголовки в ЗМІ і повні надії пости родичів в соціальних мережах 

«Допоможіть знайти. Пропав моряк ». Трагедії відбуваються по всій земній 

кулі, і в бурю, і в штиль, не дивлячись на вік, посади і досвід роботи. 

Для запобігання таких ситуацій стала необхідність контролювати 

працездатність моряків, слідкувати за їх перебуванням. Подібні системи 

контролю за людиною вже використовуються в інших галузях: медицині,  

Головне завдання - розробити архітектуру, створити програмне 

забезпечення й апаратно реалізувати систему для моніторингу основних 

фізіологічних показників моряків, їх перебування на судні, враховуючи 

особливості середовища на судні. Система має задовольняти таким вимогам: 

- підтримувати велику кількість осіб, що контролюються; 

- працювати без наявності мережі Іnternet; 

- використовувати наявну безпровідну локальну комп‘ютерну мережу; 

- зберігати дані та результати їх обробки; 

- споживати якомога менше енергії та простору; 

- надавати можливість перегляду даних для певних осіб. 

- обмежувати втручання в роботу користувача 

Вчені почали розробляти спеціальні браслети (Мал. 

1), які здатні моніторити стан людини. Вся інформація 

буде виходити на монітори ЦПУ через Wi-Fi. Браслети 

дають можливість контролювання місця знаходження 

людей в аварійних і екстремальних ситуаціях і їх 

своєчасної евакуації з аварійного відсіку. Вони 

допоможуть фіксувати момент покидання судна екіпажем по трапу або за борт, 

контролювати пересування відвідувачів. Також браслети мають можливість 

контролювати стан здоров'я екіпажу в режимі реального часу. Тим самим, 

можна попередити гіпертонічний криз, інфаркт, інсульт, критичне зміна цукру 

в організмі і так далі. 

мал. 1. Смарт браслет 
моніторингу 
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Більшість цих пристроїв має можливість передачі даних через Блютуз 

(Bluetooth), проте зазначений протокол має істотне обмеження - максимальна 

кількість пристроїв, під‘єднаних до одного сервера, становить 7. Це робить 

неможливим його використання для моніторингу більш ніж 7 осіб одночасно. 

Через це було пропонується технологія Wi-Fi, яка не має обмеження за 

кількістю під‘єднаних пристроїв. Крім того, радіус покриття становить близько 

100 м (залежно від реалізації точки доступу), чого цілком достатньо для 

більшості морських суден. Також радіус покриття може бути легко збільшений 

встановленням додаткових точок доступу. Отже, основною додатковою 

функцією смарт-браслета з погляду реалізації поставленого завдання є 

наявність вбудованих засобів Wi-Fi. Таку функцію, наприклад, має смарт-

браслет Garmin Forerunner. 

Для створення сервера достатньо мати портативний комп‘ютер, з 

можливістю приєднатися до мережі Wi-Fi, а також може працювати в режимі 

точки доступу, що дозволяє відмовитися від додаткового роутера. Обмін 

даними між пристроями відбувається через мережу Wi-Fi та протокол TCP/IP. 

Пропонується, що програмна реалізація інформаційної системи має 

складатися з трьох окремих частин (апаратна реалізація та загальна структура 

системи моніторингу показані на мал. 2 та мал. 3.): 

1. клієнтський додаток для браслету, що надсилає дані на сервер; 

2. візуальний інтерфейс для моніторингу даних членів екіпажу; 

3. веб-сервер для приймання даних від клієнтів, їх обробки та збереження, 

контролю за подальшим доступом до них. 
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Мал. 1.Структура програми обробки даних 

Сервер має реалізувати інтерфейс для взаємодії з клієнтами та складатися з 

наступного функціонала: 

- забезпечує маршрутизацію запитів, перевірку прав доступу клієнта до 

запитаних даних, запуск необхідної логіки та відповідь клієнтові; 

- зосереджує в собі всю функціональну логіку - обробку фізіологічних 

даних (частота серцевих скорочень, варіабельність ритму серця, рівень фізичної 

активності, температура тіла) для визначення рівня втоми та стресу у людини; 

- можливість зберігати в зручному вигляді об‘єкти в базі даних; 

- мати модуль обробки GPS даних та прив‘язки їх до схеми судна чи карт 

супутникової навігації; 

- забезпечувати можливість вбудування в існуючі інформаційні системи і 

мережі судна 

Обробка отриманих фізіологічних 

даних виконується в окремому потоці 

виконання, щоб не блокувати 

приймання нових вхідних запитів під 

час обробки попередніх. Систему 

можна використовувати для контролю 

доступу в приміщення і до обладнання, 

а також передачі вахти і виконання обходів. Крім того, вона автоматично 

сигналізує при випаданні людини за борт корабля.  
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Система повинна забезпечувати моніторинг довільної кількості моряків у 

зоні радіусом до 100 м (або більше - за наявності додаткового обладнання), 

збереження й обробку даних щодо їх фізіологічного стану без необхідності 

підключення до Інтернету, також повинна терміново інформувати про 

відсутність зв‘язку з браслетом та встановлювати геолокаціїні данні 

знаходження носія браслету з технологією GPS. Подібна система вже 

перебувала у тестовому випробуванні під час навколосвітніх гонок яхт Volvo 

Ocean Race. 

Така інформаційна система також може бути застосована для тривалого 

моніторингу інших груп користувачів, у т. ч. спеціального призначення, для 

яких неможливе чи, з огляду на специфіку виконуваних робіт, недоцільне 

підключення до зовнішніх мереж. 

Впровадження систему моніторингу за екіпажем не потребує величезних 

витрат, коштуватиме власнику судна відносно не великі гроші, порівняно з 

людським життям 
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ВИКОРИСТАННЯ ДОПОВНЕНОЇ ТА ЗМІШАНОЇ РЕАЛЬНОСТІ ЯК 

ОДНОГО ІЗ ЗАСОБІВ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ МОРСЬКОЇ ОСВІТИ НА 

ПОЧАТКУ XXI СТОЛІТТЯ  

Задорожня О.І. - аспірант Комунального вищого навчального закладу 

«Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради, Херсон, 

Україна 

Морська освіта та професійна підготовка, як особлива сфера освіти, не може 

бути захищена від впливу технологічних змін. Саме тому сьогодні 

використання високих технологій та великі інвестиції в експлуатацію суден 

висувають нові вимоги до підготовки кваліфікованих спеціалістів [1]. 

Нині заклади освіти при підготовці майбутніх моряків значну увагу 

приділяють навчанню курсантів «на перспективу», для того, щоб їх знання були 

актуальними, а навички – затребуваними. Але заклади освіти мають обмежені 

можливості для організації курсантам плавальної практики на кожному судні 

окремо. Тому на допомогу приходять сучасні освітні технології, які повинні 

зробити процес навчання більш ефективним за рахунок включення в програми 

підготовки інтерактивних та аудіовізуальних технологій [2]. 

Такими технологіями виступають віртуальні тренажери для підготовки 

плавскладу. Роботa на тренaжерaх вчить курсaнтів не просто виконувaти 

операцiї, а й дає можливість курсантам навчитися швидко реaгувати та 

приймати рішення в нестaндaртних ситуaціях.  

Тренажер повинен відтворювати процес управління технологічним 

обладнанням у відповідності до вимог нормативно-технічної документації. 

Застосування віртуальних тренажерів має безліч переваг. Ними можуть 

користуватися одночасно необмежена кількість курсантів, які мають доступ до 

мережі Internet. Тренажери дозволяють неодноразово й безпечно змоделювати 

аварійні ситуації та скорегувати поведінку людини в ній [6]. 
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У багатьох випадках результат діяльності курсанта залежить від того, 

наскільки візуально інформативно та цікаво побудовано процес передавання 

знань, якою мірою реалізовано його потреби в освіті та якими засобами 

досягнена його подальша направленість на підвищення рівня своїх знань. 

Одним із останніх досягнень нaуки і техніки є «доповненa реaльність» 

(Augmented reality, AR).  

Доповнена реальність (augmented reality, AR) – результaт введення у поле 

сприйняття будь-який сенсорних дaних з метою доповнення даних про 

оточення і поліпшення сприйняття інформaції. До технологій доповненої 

реaльності відносяться ті проекти, які спрямовані на доповнення реальності 

віртуaльними об‘єктами [5]. 

Термін «доповнена реальність», ймовірно, був зaпропонований 

дослідникaми корпорації Boeing Томом Коделом (Tom Caudell) у 1990 році. 

Існує кількa інших визначень доповненої реaльності. Зокремa, дослідник 

Рональд Азума (Ronald Azuma) у 1997 році визначив її як систему, яка: 

1. суміщає віртуальне і реальне; 

2. взаємодіє у реальному часі; 

3. працює з 3D. [3]. 

Пол Мілграм (Paul Milgram) і Фуміо Кішіро (Fumio Kishino) у своїй 

концепції визначають доповнену реальність як частину змішаної реальності, 

яку також називають гібридною реальністю (hybrid reality) рис. 1. 

Рис. 1. Складові змішаної реальності. 

У 1994 році вони запропонували цю концепцію. Але, починаючи з 2016 

року, компанія Microsoft почала активно використовувати термін «змішана 

реальність» для просування на ринку свого продукту HoloLens. І тепер деякі 

експерти (і постачальники обладнання) визначають терміни наступним чином: 
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Доповнена реальність (AR) — проектування будь-якої цифрової 

інформації (зображення, відео, текст, графіка і т.д.) поверх екрану будь-яких 

пристроїв. В результаті реальний світ доповнюється штучними елементами і 

новою інформацією. Може бути реалізована за допомогою додатків до 

звичайних смартфонів і планшетів, окулярів доповненої реальності, 

стаціонарних екранів, проекційних простроїв та інших технологій. 

Змішана реальність (MR) — проектування тривимірних віртуальних 

об‘єктів чи голограм на фізичний простір. Дозволяє переміщуватись навколо 

віртуального об‘єкту, оглядати його з усіх боків і, за потребою, всередині. 

Вимагає, як правило, спеціального обладнання (окулярів чи шоломів) [3]. 

Херсонська державна морська академія має багатий досвід використання 

тренажерів-симуляторів при підготовці фахівців морського профілю. Тому дана 

технологія зайняла своє місце в ніші навчального процесу цього закладу освіти. 

В академії створено центр «Віртуально-реальне судно ХДМА» – це повноцінне 

симуляційне судно, яке містить 19 лабораторій, основна мета яких – 

проведення навчання на манекенах та тренажерах доповненої та змішаної 

реальності з використанням ситуацій, які моделюються згідно створених 

сценаріїв та програм з метою формування у майбутніх фахівців морського 

профілю професійних компетентностей [4]. Усі курсанти на початку 

проходження першої плавальної практики проходять обов‘язкову тренажерну 

підготовку, після проходження якої вони отримують необхідні знання та 

навички з питань безпеки життєдіяльності на борту судна, використання 

рятувальних засобів та отримують відповідні сертифікати міжнародного зразка. 

Отже, головною метою використання технологій доповненої та змішаної 

реальності є забезпечення нової якості професійної підготовки майбутніх 

фахівців морського профілю. Нові технології доповненої та змішаної 

реальності доцільно розглядати як механізм професійного розвитку майбутніх 

морських фахівців. Завдяки моделюванню професійних (реальних) ситуацій 

курсанти мають змогу набути практичних навичок, не ставлячи під загрозу 

життя екіпажу, відпрацювати екстрені ситуації на воді без ризику для життя та 
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технічного обладнання. Таке навчання забезпечує високий рівень 

сформованості професійної компетентності майбутніх фахівців.  
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УДК 656.052;629.5.051  

ОЦІНКА ДОСТОВІРНОСТІ ПОДАННЯ БАЗИ ДАНИХ 

СУДНОВОДІЇВ В ІНТЕГРОВАНІЙ СИСТЕМІ ХОДОВОГО МІСТКА 

Квасников П. К.- асистент кафедри Навігації і управління судном, 

Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська 

академія», м. Ізмаїл, Україна 

У даній статті розглянуті можливі варіанти оцінки достовірності уявлення 

бази даних суднового фахівця в інтегрованій системі ходового містка, виходячи 

з вимог Міжнародної Морської Організації (ІМО), викладених у Резолюції  

MSC 64 (67). 

Інтегрована система ходового містка (ІСМ) у вимогах ІМО визначена як 

комбінація систем, які взаємопов'язані для централізованого доступу до 

інформації від датчиків з робочих місць. Ця система повинна забезпечувати 

виконання як мінімум двох операцій з наступного переліку: 

- реалізація безпечного в експлуатаційному плані переходу судна; 

- підтримання стійкого зв'язку судна за напрямками "судно-берег" і "судно-

судно"; 

- управління судновими пристроями і механізмами при виконанні 

операцій, в тому числі вантажних; 

- підтримання заданого рівня безпеки та охорони праці суднового екіпажу. 

Такий широкий спектр системних вимог до ІСМ передбачає наявність в її 

складі великої кількості датчиків інформації, причому кожен датчик є 

технічною системою, яка здатна виконувати або контрольні, або керуючі 

функції. При цьому не виключені варіанти використання датчиків, які 

одночасно виконують як контрольні, так і керуючі функції. 

Функціональна інтеграція датчиків інформації, передбачена вимогами 

Резолюції ІМО MSC 64 (67), дозволяє розглядати сформований комплекс як 

складну систему, до якої висуваються дуже високі вимоги надійності. 
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Оцінка надійності будь-якої складної системи за заданими показниками 

працездатності окремих елементів, як правило, пов'язана з досить серйозними 

обчислювальними труднощами. Обчислювальні труднощі у визначенні 

показника надійності ІСМ в першу чергу можуть бути обумовлені великим 

числом можливих станів системи. 

Загалом, показники надійності будь-якої складної системи, як правило, є 

функціями показників надійності її елементів. Однак, якщо взяти до уваги 

особливості експлуатації на судні ІСМ (формування бази даних в ергатичній 

системі управління безпечною експлуатацією судна), то для оцінки ступеня 

достовірності інформації, яка надходить до судноводія від системи індикації 

ІСМ, йому досить оперувати тільки граничними значеннями показників 

надійності складної системи. Тому далі доцільно розглянути варіант 

визначення граничних значень показників надійності ІСМ як складної, 

утвореної в результаті об'єднання ряду більш "простих" інформаційних і 

керуючих систем. 

Далі можна вважати, що кожна з "простих" систем, що входять до складу 

інтегрованої системи ходового містка, є відновлюваною та може перебувати 

тільки в двох граничних станах - нормальна робота або відмова. Причому 

відмова однієї "простої" системи не викликає змін в роботі інших "простих" 

інформаційних або керуючих систем (вимога Резолюції ІМО MSC.64 (67)), а 

сам термін "відмова" далі слід трактувати з позиції і технічного, і 

інформаційного збою однієї або декількох "простих" систем. 

При функціонуванні інформаційної системи типу ІСМ, яка, за своєю 

суттю, повинна бути невід'ємною частиною ергатичної системи управління 

безпечною експлуатацією судна, завжди існує ймовірність руйнування або 

недостовірного відображення інформаційної бази даних. Такі невідповідності 

при відображенні інформації здатні призвести до серйозних помилок у 

вихідних результатах, збільшення часу на вирішення задачі з управління і, 

нарешті, до неможливості взагалі вирішення задачі управління судновим 

фахівцем. Саме тому для зменшення ймовірності невідповідності бази 
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фіксованих даних реальному стану судна, що йдуть судновому фахівцю від 

системи відображення ІСМ, передбачаються варіанти резервування "простих" 

контролюючих та керуючих систем, використовуваних в якості датчиків 

інформації. 

Варіанти резервування визначаються вибором стратегії дублювання 

елементів бази даних і структурою сполучення простих систем з програмним 

забезпеченням ІСМ. 

Крім того, варіанти резервування, при наявності відмови хоча б однієї з 

"простих" систем, що входить до складу ІСМ, повинні подавати судновому 

фахівцю відповідне аварійне повідомлення. 

Особливості використання ІСМ при вирішенні основних завдань, 

пов'язаних із забезпеченням безпечної експлуатації судна, дозволяють виділити 

кілька найбільш прийнятних, з практичної точки зору, стратегій дублювання 

елементів бази даних, здатних забезпечити фахівцю контрольованою за 

достовірною інформацією. До таких стратегій в першу чергу можна віднести: 

- використання деякого числа "простих" резервних систем, які, відповідно 

до пріоритетів при руйнуванні основної бази даних, дозволяють формувати 

копії такої бази і таким чином підтримувати достовірність інформації, що 

відображається; 

- організацію поновлення і підтримки достовірності поточної бази даних, 

за рахунок її передісторії, тобто за рахунок зберігання попередніх масивів 

інформації, а так само змін цих масивів; 

- використання змішаної стратегії - створення копій бази даних і 

зберігання заданого числа передісторій відображається. 

У висновку можна відзначити, що при будь-якій структурі сполучення 

"простих" інформаційних і керуючих систем з програмним забезпечення ІСМ 

дозволяють істотно спростити розрахунки достовірності інформації, що 

відображається, необхідної судновому фахівцю для управління безпечною 

експлуатацією судна в складній ергатичній системі "судно - судновий 

фахівець". 
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ДОСЯГНЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗА УМОВ 

НАВЧАЛЬНОГО ПІДХОДУ «ОСВІТА, ТЕХНОЛОГІЇ ТА 

САМОРОЗВИТОК» 

Конон Н.М.- асистент кафедри судноводіння, Дунайський інститут 

Національного університету «Одеська морська академія», Ізмаїл, Україна 

На сучасному етапі розвитку індустрії морських перевезень спостерігається 

активна динаміка технологічного прогресу, направленого на підвищення 

безпеки, ефективності та економічної вигоди за рахунок зменшення людських 

ресурсів. У подібних умовах підвищується рівень вимог до компетентності 

моряків, що знаходить відображення під час відбору плав составу. Крюїнгові 

компанії спеціалізуються на відборі моряків для їх подальшого 

працевлаштування. З кожним роком комплекс необхідних мінімальних 

критеріїв зазнає змін та становиться більш вимогливим. Нижче наведений 

перелік стандартних вимог: 

- Наявність вищої освіти за відповідною спеціальністю; 

- Наявність робочих документів, підтверджень та сертифікатів, візи США, із 

запасом валідності як мінімум на півтора року від моменту подачі документів;  

- Наявність досвіду на даній посаді та на відповідному типі судна; 
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- Характеристики з попередніх місць роботи; 

- Достатнє знання англійської мови; мінімальний необхідний рівень 

залежить від посади та перевіряється за результатами тесту та співбесіди; 

- Позитивні результати при проходженні співбесіди із капітаном/механіком 

наставником, а також проходження тестів, що підтверджують рівень знань 

(компетентність); 

- Відсутність проблем із здоров‘ям; 

- Відсутність судимості та ін. 

Робота у морі – це постійне підтвердження кваліфікації на різних етапах 

професійного шляху кожного моряка: отримання вищої освіти, отримання 

робочих документів та сертифікатів, проходження відбору для 

працевлаштування, іспит знань та вмінь у реальному рейсі, періодичні 

перевірки у морі (портові, класові, аудити та ін.), а також періодичне оновлення 

документів і супроводжуючі іспити. 

Таким чином, на основі відомих фактів щодо морської професії, 

міжнародних конвенцій та резолюцій, вимог судновласників щодо підготовки 

екіпажу, тестів та іспитів пов‘язаних із підтвердженням кваліфікації, а також 

беручи до уваги невпинний розвиток на морському міжнародному флоті, 

з‘являється необхідність відповідної оптимізації навчального процесу. 

Не дивлячись на різноманітність навчальних дисциплін та об‘єм викладеної 

інформації у закладі вищої освіти, для розуміння важливості навчального 

процесу, здобувачам вищої освіти вже на перших роках навчання треба 

продемонструвати області використання цієї інформації. 

По-перше, сучасний освітній процес повинен формуватися відповідно до 

потрібного рівня кваліфікації за такими методами та підходами, які б дали 

змогу здобувачам вищої освіти набути не тільки усіх необхідні теоретичні 

знання, але і практичні навички їх використання. Наприклад, засвоєння 

матеріалу за навчальними дисциплінами «Навігація та лоція», «Управління 

судном», «МПЗЗС», «ГМЗЛБ» було б більш інформативним та прикладним, 

якщо б їх проводили одразу у «вахтовому» режимі на симуляторі містку судна. 
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Таким чином, здобувачі вищої освіти отримають глибоке розуміння саме де і як 

ці знання використовуються під час їх майбутньої професії. 

По-друге, масштаби розвитку морських технологій сьогодення вимагають 

від майбутніх фахівців підготовки для безпосередньої роботи із будь-яким 

обладнанням та за будь-яких умов. Для заміни екіпажу судна у порту дається 

декілька годин, при цьому судно не припиняє працювати і не може відкласти 

вже заплановані операції (вантажні, баластні, паливні і т. п.). Іншими словами, 

новий член екіпажу починає працювати невідкладно, не маючи часу на 

адаптацію та навчання, саме тому «морська підготовка» повинна бути 

впровадження на самому початку навчання. Крім того, бажано ознайомити 

здобувачів вищої освіти з обладнанням різних виробників, що 

використовуються на судах міжнародного флоту.  
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Рисунок 1 – Блок-схема спрощеного алгоритму постійного оновлення 

навчального підходу 

По-третє, майбутнім фахівцям необхідно прививати звичку самостійно 

знаходити необхідну існуючу та нову інформацію. Оскільки професія моряка є 

різностороння, вона є творчою. Саморозвиток – необхідна складова постійного 

підвищення кваліфікації. У сучасному світі дізнатись про новини у морській 

індустрії можна майже у будь-якому куточку планети, тому тяга до розширення 

знань є завжди доречною.  

Три вищезазначені пункти можна об‘єднати у навчальному підході «Освіта, 

технології та саморозвиток», який базується, в першу чергу, на вимогах до 

фахівця у реальному часі. Методика підготовки кваліфікованих фахівців 

морської індустрії повинна постійно оновлюватися. Спрощений алгоритм 

зображений на схемі на рисунку 1. За таких умов, майбутній фахівець не тільки 

буде більш кваліфікованим, але буде захищений від стресу, що провокується 

наступними факторами: 

1. Недостатністю знань, практичних та теоретичних. 

2. Відсутністю здорової оцінки та розуміння майбутньої професії, а саме 

обов‘язків та стилю роботи; 

3. Невмінням вирішувати декілька питань водночас; 

4. Відсутністю досвіду виконання задач у команді; 

5. Невмінням дотримуватись субординації та ін. 

Узагальнюючи викладену інформацію, нестача кваліфікаційної підготовки є 

ключовим деструктивним фактором у формуванні професійного шляху моряків. 

Таким чином, за умови інноваційних підходів у освітньому процесі та 

відповідних високих вимог до майбутніх фахівців, можна досягти професійної 

компетенції на гідному рівні, підвищуючи затребуваність українських 

професіоналів на ринку праці морської галузі. 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ МОРСЬКОЇ ОСВІТИ МАЙБУТНІХ СУДНОВИХ 

ФАХІВЦІВ 

Коротченков М.П.- старший викладач кафедри навігації і управління 

судном 

Дунайського інституту Національного університету, Ізмаїл, Україна 

    Проблеми пов'язані з розвитком в регіоні системи морської освіти, 

вимагають комплексного підходу до їх вирішення. Це обумовлено, з одного 

боку, специфікою морської освіти і різноманіттям факторів, що впливають на її 

розвиток, з іншого, переважанням відомчого підходу у сфері управління 

системою морської освіти. 

Відмітна особливість підготовки морських фахівців полягає в тому, що вона 

регламентована не тільки вимогами національних освітніх стандартів, але й 

нормами Міжнародної морської організації (ІМО), що забезпечують підготовку 

моряків відповідно  міжнародним стандартам. 

Вимоги ІМО засновані на компетентісний підхід, при якому тренажерна та 

практична підготовка майбутніх моряків на суднах є невід'ємною частиною 

навчання морського фахівця. Виникаючі у зв'язку з цим проблеми, пов'язані з 

проведенням плавальної практики, забезпеченням якісної тренажерної 

підготовки фахівців, потребують консолідації зусиль та прийняття узгоджених 

рішень. З цієї точки зору застосування програмно-цільового методу управління 



51 
 

системою морської освіти є найбільш доцільним. Розробка і реалізація цільових 

програм дозволить подолати відомчі бар'єри та забезпечити ефективне 

використання людських, матеріальних, фінансових та інших ресурсів для 

підвищення якості морської освіти. Сильними сторонами системи морської 

освіти є багаторічний досвід і традиції в підготовці кадрів для морської 

діяльності, наявність висококваліфікованого професорсько-викладацького 

складу, володіння інтелектуальним потенціалом в галузі морської науки. 

стратегія розвитку системи морської освіти які повинна бути націлена на 

підвищення якості морської освіти, включаючи такі напрями: 

 створення умов, що сприяють залученню кваліфікованих кадрів до роботи 

у сфері морської діяльності; 

 удосконалення форм і методів професійної орієнтації молоді на морські 

професії, 

 формування системи безперервної морської освіти, що забезпечує 

підготовку кадрів для всіх видів морської діяльності,  

 розвиток інноваційних процесів у сфері морської діяльності на основі 

інтеграції освіта – наука – виробництво; 

 модернізація матеріально-технічної бази освітніх закладів морського 

профілю, створення умов для проходження плавальної практики курсантів; 

 впровадження програмно-цільового методу управління розвитком системи 

морської освіти. 

        Зараз у світовому судноплавстві сформувався міжнародний ринок 

праці, на якому в умовах жорсткої конкуренції Україна займає позицію 

провідної морської держави, оскільки за даними статистики вона входить до 

першої десятки країн за кількістю морських офіцерів. Характерними ознаками 

вітчизняних фахівців морської галузі вважається високий професіоналізм, 

витривалість, комунікабельність. Проте в сучасних умовах глобальний ринок 

праці висуває вимоги бути здатним до прийняття управлінських рішень. Крім 

цього традиційна система підготовки майбутніх суднових фахівців до 

професійної діяльності потребує суттєвого оновлення, оскільки у зв'язку з 
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появою нових викликів, вимог і загроз у сфері судноплавства в сучасних 

умовах. Все це потребує ретельного аналізу результатів навчання – знання, 

уміння, навичок, здібності мислення, ціннісні орієнтації, а також професійні 

властивості майбутніх морських фахівців , які вони спроможні 

продемонструвати після завершення навчання у вищих морських навчальних 

закладах.  

       В основі формування стратегії розвитку морської освіти повинні лежать 

принципи безперервності, наступності, перспективності, комплексності. 

Принцип "освіта через все життя" вельми актуальне для морських професій 

в силу їх унікальність, складність підготовки морських фахівців. Проблеми, які  

сьогодні існують у підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації 

плавскладу і керівників, диктують необхідність вдосконалення системи 

безперервної освіти ,оновлення змісту програм і форм навчання  майбутніх 

фахівців та проведення атестації моряків.  

Існуючи проблеми в системі освіти моряків вимагають як законодавчого, 

так і нормативного врегулювання. Світовий досвід передових морських 

навчальних закладів показує недостатність курирування морської освіти тільки 

Міністерством освіти і науки України. Удосконалення національної морської 

освіти можливе лише в тісній співдружності з судноплавними компаніями та 

провідними вітчизняними та світовими морськими освітніми закладами . 

Комплексне вирішення питань освіти, дипломування та працевлаштування 

моряків неможливе без системної спрямованої діяльності органів законодавчої 

та виконавчої влади всіх рівнів. 
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УДК:083.74 

ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ СТАНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ  

Крамаренко В.В.- старший викладач кафедри «Навігація і управління 

судно» Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська 

академія», Ізмаїл, Україна 

Сьогодні немає жодної сфери життєдіяльності людини, що не була б 

пов‘язана з інформацією. Обмін інформацією відбувається і в неживому світі 

(взаємодія механічних елементів, включених певним чином в одну систему), і в 

тваринному світі (наприклад, взаємодія ватажка зі зграєю), і в кібернетичних 

системах. Особливо велику роль відіграє інформація у розвитку суспільства. 

Комунікація та інформація є феноменом соціального життя та суспільних 

відносин, за яких людина і розвивається як людина. Зміни інформаційно-

комунікаційних технологій змінюють світ і людину. Інформаційні та 

комунікаційні процеси визначають ефективність усіх сфер буття сучасної 

людини, суспільства і держави – політично, фінансово-економічної, соціальної, 

культурно-освітньої, безпекової та ін. 

Першими інформаційно-комунікаційними технологіями можна вважати 

глиняні таблички Межиріччя 3100 року до н. е., що є першими зафіксованими 

джерелами інформації [2, с. 37]. Невдовзі інформацію почали отримувати й 

передавати як через довговічніші відображення – на папірусі та папері, в 

мармурі та металі. З винайденням друкарського верстата інформаційний обмін 

посилився. Після того, як німецький коваль Йоганн Ґутенберґ налагодив масове 

виробництво Біблії по всій Німеччині та Франції, нова технологія друку 

трансформувала не лише комунікації, але й війну, політику та світ [3, с. 113]. За 

допомогою нової технології свої ідеї зміг поширити Мартін Лютер, 

започаткувавши протестантську Реформацію, що змінила мапу Європи. 
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Друкарська технологія також сприяла появі газет, коли у 1605 році 

німецький друкар на ім‘я Йоганн Каролус почав видавати щотижневу підбірку 

«рекомендованих новин» [2, с. 38]. Цим було започатковано нову професію та 

нову ринкову модель продажу інформації, з якою могла ознайомитись велика 

кількість людей. Суттєво змінилась швидкість передачі інформації після того, 

як 1844 року Семюел Морзе успішно випробував свій телеграф. За допомогою 

нової науки про електроенергію телеграф сприяв і тому, що інформація могла 

вже долати великі відстані. Це, а потім винайдення радіо і телефону, поклало 

початок революції інформаційних технологій.  

Як і друкарський верстат у минулому, телеграф, радіо і телефон 

перетворилися на новітній інструмент військових конфліктів. Ці інформаційні 

технології зумовили величезне зростання досяжності та масштабу війни, а 

також сприйняття конфліктів громадськістю та можливості маніпулювання 

інформацією. Ці тенденції посилились після винайдення телебачення та 

Інтернету, які створили нове відчуття культурної ідентичності та одночасно й 

«картинку» військової перемоги та поразки. З кожним кроком інформаційні 

технології змінювали політику, підриваючи одні сили й водночас сприяючи 

іншим. По суті, саме прогрес в інформаційних технологіях є основним 

рушійним фактором розвитку людської цивілізації. 

Загалом в історії розвитку інформаційних технологій можна виокремити три 

інформаційні хвилі: це винахід друкарського верстата, мас-медіа (телефон, 

телеграф, радіо) та Інтернету. Сьогодні, за інформаційного суспільства, 

інформація в суспільстві стає головним ресурсом, а комп‘ютерні технології 

збільшують можливості поширення інформації. Практично безмежними стають 

можливості пізнання інформації та суттєво змінюється становище людини. 

Особливого значення набувають ефективна особистість, тобто людина, яка 

обізнана з інформаційними технологіями, а також високопродуктивний 

колектив, що використовує у своїй діяльності комп‘ютерні технології [1, с. 19]. 
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У XXІ ст. вперше в розвитку людського суспільства інформація стає 

пріоритетним ресурсом. Соціально-економічний розвиток суспільства багато в 

чому визначається тим, наскільки ефективно використовується інформація як 

ресурс, наскільки широко застосовуються сучасні інформаційні технології у 

різних соціально-культурних структурах (наукова й освітня діяльність, 

промислове виробництво, фінансова діяльність, охорона здоров‘я, торгівля, 

діяльність різних органів влади тощо). Своєю чергою ефективність фахівців 

різних сфер насамперед визначається сформованістю у них інформаційної 

компетентності. 
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Мазур Т.М.-  старший викладач Дунайського інституту  Національного 

Університету  «Одеська морська академія», Ізмаїл, Україна 

Одним з ключових елементів Міжнародної конвенції по відвертанню 

забруднення з судів(МАРПОЛ 73/78) є облік скидань, пов'язаних з 

відвертанням забруднення довкілля. Дії останніх років з поліпшення захисту 
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довкілля привели до введення строгіших стандартів через нові міжнародні 

правила і поправки до існуючих інструментів ІМО. В результаті нормативна 

база створила нові вимоги по веденню обліку для судновласників, що значно 

збільшує робоче навантаження екіпажу на борту і підриває експлуатаційну 

ефективність, а також накладає додатковий адміністративний тягар щоденного 

паперового документообігу на суднових офіцерів. Посилення вимог викликало 

сильні відгуки моряків і стало джерелом дебатів серед професіоналів 

судноплавної галузі. 

На 74-ій сесії Комітету ІМО по захисту морського середовища(MEPC 74) 

були прийняті поправки до Додатків I, II, V, VI МК МАРПОЛ і Технічному 

Кодексу по NOx, що відносяться до застосування електронних журналів 

реєстрації, які були схвалені в якості альтернативи журналам, що ведуться в 

паперовому виді(hard copy record books). Прийняті поправки набули чинності з 

1 жовтня 2020 року 5. 

 Наступні суднові журнали можуть вестися в електронному вигляді:  

Журнал нафтових операцій, Частина I і II(МАРПОЛ, Додаток I, Правила 17.1 і 

36.1); Журнал вантажних операцій(МАРПОЛ, Додаток II, Правила 15.1); 

Журнал операцій із сміттям Частина I і II(МАРПОЛ, Додаток V, Правило 10.3); 

Журнал озоноруйнуючих речовин (МАРПОЛ, Додаток VI, Правило 12.6); 

Журнал реєстрації параметрів суднового дизельного двигуна (МАРПОЛ, 

Додаток VI, Правило 13.5.3); Журнал реєстрації переходу на інше паливо 

(МАРПОЛ, Додаток VI, Правило 14.6); Журнал реєстрації параметрів 

двигуна(Технічний Кодекс по NOx, пункт 6.2.2.7). Електронний судновий 

журнал (Electronic Record Book -ERB) операцій означає пристрій або систему, 

схвалені Адміністрацією і використовувані для електронної реєстрації 

необхідних відомостей про скидання, перекачування і інші операції, як це 

передбачено Додатками МАРПОЛ 73/78, замість журналу операцій на 

паперовому носії 2. 

Комітет ІМО по захисту морського середовища(MEPC) розробив 

керівництво по використанню електронних журналів обліку для підвищення 
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ефективності ведення обліку. При веденні журналів нафтових операцій, 

вантажних операцій з нафтою, операцій із сміттям та інших журналів Конвенції 

МАРПОЛ 73/78 паперових версій виникають певні труднощі, пов'язані із 

заповненням і правильним веденням оперативних записів. Електронний запис 

може сприяти збереженню записів компаніями/судами і понизить 

адміністративне навантаження, пов'язане з оформленням документів. 

Процедури, пов'язані з використанням електронний суднових журналів, мають 

бути задокументовані в судновій системі управління безпекою(СУБ) 3. 

Відповідно до вимогам МК МАРПОЛ 73/78 електронна версія журналу 

повинна зберігати усі записи, зроблені впродовж мінімального періоду, 

вказаного в кожному Додатку до МАРПОЛ 73/78 1. Також має бути 

можливість створювати паперові копії перевірених записів, які капітан може 

завірити в якості істинної копії за запитом відповідних органів, а також 

забезпечувати автоматичне резервне копіювання даних у своїй системі в 

автономне сховище. Коли ERB використовується як альтернатива офіційної 

паперової версії суднових журналів на борту судна, Адміністрація прапора 

повинна схвалити програмне забезпечення для ведення електронних записів і 

випустити «Декларацію електронного суднового журналу МАРПОЛ». Копія 

цієї декларації повинна зберігатися на борту судна4.  . 

Ефективні електронні записи знижують риски невідповідностей, затримок і 

всіляких штрафів з боку портової влади, що виникає при наступних обставинах: 

неправильні і некоректні записи (мал.1); втрата журналів нафтових операцій, 

поводження із сміттям, по стічних водах і тому подібне; не задокументовані 

операції з нафтовими сумішами; невідповідності між записами в журналі 

нафтових операцій і фактичною продуктивністю сепаратора нафтовмісних вод; 

а також фальсифіковані записи в журналах4.  



59 
 

 

Мал. 1. Програма ERB вказує на некоректні записи  

Також доступ обмежений авторизованими користувачами з діючими 

обліковими даними. Електронний журнал нафтових операцій забезпечує 

прозору, надійно збережену електронну книгу нафтових операцій, що дозволяє 

легко витягати архівні дані для судів і берегових користувачів . Усі дані, що 

передаються з судна береговим користувачам, зашифровані, що виключає 

несанкціоновані маніпуляції із записами або їх витягання з бази. Кожен запис в 

електронному журналі упевняється електронним підписом виконавця, який 

формується в цьому програмному сервісі(мал.2). 

   

Мал. 2. Електронний підпис для журналу нафтових операцій 

Вимоги по веденню електронних журналів : паперові копії як і раніше 

вважаються офіційними записами; записи мають бути надруковані у форматі, 

встановленому Міжнародною конвенцією по відвертанню забруднення з судів;  

кожен роздрукований запис має бути підписаний відповідальним; кожна 
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роздрукована сторінка повинна мати порядковий номер і підписуватися 

капітаном судна; будь-які виправлення або доповнення мають бути внесені в 

електронний журнал; друкарські копії мають бути доступні за запитом 

інспекторів контролю держави прапора або порту.  

Але, попри те, що ERB вводиться в МАРПОЛ, все ще можуть бути держави 

порту, які не хочуть використати ERB. Отже, перед переходом на повністю 

цифровий формат, слід ретельно розглянути варіант заміни паперової книги 

записів залежно від району плавання судів і портів заходу. Перш ніж вибрати і 

використати ERB в якості офіційного суднового журналу, необхідно 

перевірити: чи усі відповідні держави порту приймають ERB МАРПОЛ, чи 

схвалена конкретна угода MARPOL ERB Адміністрацією прапора судна і чи 

видана судну «Декларація електронної книги записів МАРПОЛ». 

Список використаних джерел: 

1. Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов 

(МАРПОЛ 73/78), Книги 1 и 2, -СПб.: ЗАО «ЦНИИМФ», 2017г. -824с. 

2. МАРПОЛ. Сводное издание 2017 года. Дополнение сентябрь 2020. 

[Електронний ресурс] /–Режим доступу до ресурсу:  

https://docplayer.ru/205253065-Marpol-svodnoe-izdanie-2017-goda.html  

3. Guidelines for use of MARPOL Electronic Record Books (―ERBs‖) 

[Електронний ресурс] /–Режим доступу до ресурсу: 

https://www.ukpandi.com/news-and-resources/articles/2020/guidelines-for-use-of-

marpol-electronic-record-books/ 

4. MARPOL Electronic record books - option available from 1 October 2020 

[Електронний ресурс] /–Режим доступу до ресурсу: 

https://www.dnv.com/news/marpol-electronic-record-books-option-available-from-1-

october-2020-184631  

5. Resolution MEPC.312(74) Guidelines for the Use of Electronic Record 

Books under MARPOL [Електронний ресурс] /–Режим доступу до ресурсу: 

https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/KnowledgeCentre/IndexofIMOResolution

s/MEPCDocuments/MEPC.312(74).pdf  

https://docplayer.ru/205253065-Marpol-svodnoe-izdanie-2017-goda.html
https://www.ukpandi.com/news-and-resources/articles/2020/guidelines-for-use-of-marpol-electronic-record-books/
https://www.ukpandi.com/news-and-resources/articles/2020/guidelines-for-use-of-marpol-electronic-record-books/
https://www.dnv.com/news/marpol-electronic-record-books-option-available-from-1-october-2020-184631
https://www.dnv.com/news/marpol-electronic-record-books-option-available-from-1-october-2020-184631
https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/KnowledgeCentre/IndexofIMOResolutions/MEPCDocuments/MEPC.312(74).pdf
https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/KnowledgeCentre/IndexofIMOResolutions/MEPCDocuments/MEPC.312(74).pdf
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УДК 656.61;159.9 

НАСТАВНИЦТВО ФОРМУЄ СУДНОВОДІЯ 

Мітін Ю.О.- старший викладач кафедри Навігаціїї і Управління судном  

Дунайского інституту Національного університету «Одеська морська 

академія», Ізмаїл, Україна 

Ми часто замислюємось над тим, чи не змінилася роль судноводія за ці 

роки. Обладнання на сучасному навігаційному містку сучасного торгового 

флоту, безумовно, далеке від того, що існувало, коли я вперше вийшов у море; 

але чи змінилася його фактична роль? Безумовно, основні принципи 

навігаційного спостереження не змінилися. Як представник капітана, штурман 

повинен стежити за безпекою, щоб забезпечити безпеку екіпажу, судна та 

навколишнього середовища та допомогти безпечно та ефективно дістатися до 

пункту призначення. 

Щоб виконати це неабияке завдання на сьогодні, судноводії мають доступ 

до безлічі технічно вдосконаленого обладнання. Вони також мають власний 

досвід, на який можна звернутися, і, якщо потрібно, досвід капітана. Але звідки 

цей досвід? Є потреба поговорити про наставництво: тема така стара, як саме 

мореплавання. Очевидно, що без мудрості, набутої на основі досвідчених знань 

та переданої наставництвом, судноводії не можуть ефективно виконувати своє 

завдання; яким би вдосконаленим не було їх обладнання. 

Досвідчені знання - це знання, отримані з досвіду, про які було зроблено 

відображення. Іноді ви описуєте це як те, звідки береться «відчуття» моряка; 

коли ти щось робиш, тому що це здається правильним. 

Навігаційне обладнання не може відчувати, і тому ми покладаємось на те, 

що навігатор інтерпретує отриману інформацію, виходячи зі своїх отриманих 

знань. 

Можна навести простий приклад - ви є штурманом на судні, спостерігаючи 

ціль приблизно на 40 ° по вашому правому борту на відстані десяти миль. Ясна 

ніч з хорошою видимістю, і ви можете побачити інше судно. Допомога 
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автоматичного радіолокаційного планування (ARPA) повідомляє, що ціль буде 

проходити попереду вас на сім кабельтов (0,7 миль), згідно з постійними 

наказами капітана, щоб тримати принаймні милю відстані від усіх інших суден. 

Комп‘ютерна система запропонувала невелику зміну курсу на правий борт, що 

дасть вам пройти безпечно в одну милю. Зупиніться на хвилину і уявіть себе у 

тому ж навігаційному положенні - на іншому судні. Тепер у вас є судно на 

вашому лівому борту, за яким ви спостерігаєте. Воно буде проходити у вас за 

кормою на відстані 0,7 милі. Занадто близько, і трохи страшно! 

Що б ви зробили в цій ситуації ? Напевно подивився через плече з правого 

борту, щоб переконатись, що нас ніхто не наздоганяє (досвідчене знання!), А 

потім змінив свій курс на правий борт, достатній для того, щоб привести інше 

судно на носову частину (зміна близько 45 °). Потім я йшов би за ним назад, 

проходячи під його кормою на відстані до однієї милі, відповідно до постійних 

наказів мого вчителя. 

Просте рішення. Проте ми спостерігали нещасні випадки та  промахи, які 

траплялися саме за таких обставин. Чому? На мою думку, це пов‘язано з 

відсутністю досвідчених знань у штурмана, особливо в їх здатності уявити і 

поставити себе на інше судно, щоб розглянути те, що бачить інший судноводій. 

По суті, їм потрібно дотримуватися цілісного погляду, а не концентруватися на 

негайному вирішенні, яке надається комп‘ютерами. Але це може бути важко: 

навігаторів бомбардують дедалі з великою кількістю технічної інформації, але 

їм потрібно розвивати здатність все це засвоювати, а потім приймати 

раціональне рішення. 

То як судноводій може отримати досвідні знання і від кого? Коли ми пішли 

на море в 1980 році, курсанту доводилось отримати 24 місяці морського 

плавання, перш ніж отримати свій перший сертифікат про компетентність. 

Значну частину цього часу довелося витратити на навігаційні вахти із 

сертифікованим штурманом, вивчаючи роботу та отримуючи ці найважливіші 

досвідчені знання. Сьогодні потреба в морському часі набагато менше: зараз 

багато країн просять лише 12 місяців. 



63 
 

Найкращий спосіб навчити судноводія - це наставництво. Досвідчений 

старший офіцер витрачає час, щоб допомогти молодшому персоналу отримати 

інформацію, розбити її та визначити, що важливо, перш ніж приймати рішення 

до подальших дій. 

Наставництво працює в обох напрямках. Молодші офіцери часто набагато 

краще розуміють сучасне навігаційне обладнання, ніж їх начальство, і вони, в 

свою чергу, можуть передавати свої знання. Наприклад, коли я здійснюю 

плавання, мені подобається радар, встановлений у відносному русі, з 

орієнтацією на північ, кільця дальності та відносні сліди. Це незвичні 

налаштування, але такі, яких я дізнався від досвідчених мореплавців. Іноді ми 

стикаємось із незнайомим радаром чи системою електронної картографії і 

мусимо зателефонувати до помічника, щоб показати нам налаштування. 

Зазвичай це молодший офіцер, який знає і незмінно готовий допомогти нам. 

Всі ми любимо новітні технології і не сумніваємось, що вони допомогли 

запобігти численним аваріям. Однак ми також впевнені, що їх використання 

повинно поєднуватися з міцною основою досвідчених знань. Хоча частина 

цього походить з навчального закладу, більшість має походити від старших 

колег через мистецтво наставництва. 

Отже, тим з нас, хто є досвідченим судноводієм, треба ділитися своїм 

досвідом за допомогою традиційної манери наставництва. Як судноводії, ми 

зобов‘язані передати те, що знаємо, тим, хто йде за нами. Адже вони теж  

мають повне право на наші безцінні досвідчені знання: те, що буде стійко 

стояти до кінця їхньої навігаційної кар'єри. 

Список використаних джерел: 

1.URL:https://www.nautinst.org/resourcelibrary/publications/navigator.html 
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УДК  621 

ВИКОРИСТАННЯ ТРЕНАЖЕРУ TRANSAS TechSim ERS 5000  

ДЛЯ РОЗВИТКУ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК ПРИ ПІДГОТОВЦІ 

ФАХІВЦІВ МОРСЬКОГО І РІЧКОВОГО ТРАНСПОРТУ. 

Палагін О. М. - кандидат технічних наук, доцент кафедри СЕУ і С 

Дунайського  інституту Національного університету  «Одеська морська 
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Особливості та специфіка професійної підготовки фахівців морської галузі 

України обумовлені процесом інтеграції в світовий освітній простір. Специфіка 

роботи на морському флоті вимагає єдності підходів при вирішенні завдань 

щодо забезпечення безпеки мореплавства. Нині професія моряка стає все більш 

затребуваною і необхідною[1]. На засіданні ―круглого столу‖ в Одеському 

регіональному філіалі Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків  

було зазначено про важливість постійно підтримувати на міжнародному рівні 

всю систему освіти і професійної підготовки українських моряків, а також 

висувати особливі вимоги до того, щоб дипломи української системи освіти і 

підготовки моряків відповідали їх кваліфікації і знанням[2].  

Зараз поставлена проблема удосконалення морської освіти в Україні. Низка 

впроваджених інноваційних технологій допомагають вирішити поставлену 

проблему . 

Вимоги Конвенції до компетентності моряків сформовані у розділах А-ІІІ/1 

– А-ІІІ/2 Кодексу ПДМНВ.[3] При цьому у таблицях Кодексу прописані 

компетентності, що прямо вказують на використання тренажерів у якості 

інструменту розвитку практичних навичок при підготовці моряка Згідно 

Кодексу тренажери можна використовувати в якості апарату оцінки отриманих 

навичок при дипломуванні. Моделювання аварійних ситуацій в навчальному 

процесі являє собою особливу складність. Аварійна ситуація, як правило, 

характеризується несподіваністю виникнення, незвичністю умов, дефіцитом 
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інформації, необхідністю швидкого прийняття рішень, загрозою 

катастрофічних наслідків[4].  

Саме тренажерна підготовка курсантів, майбутніх офіцерів річкового та 

морського транспорту є важливим етапом переведення набутих професійних 

знань на рівень умінь та навичок. Вона формує готовність курсантів до 

адекватних дій в умовах реального судна та сприяє зниженню аварійних 

ситуацій на морі. Тренажерна підготовка є головною складовою всієї системи 

навчання морських фахівців. Проблема підвищення її ефективності є 

комплексною і включає в себе як вирішення суто технічних, так і методичних, 

педагогічних і, що важливо, психологічних проблем. 

Мета використання тренажерів полягає у створенні умов, максимально 

наближених до фрагментів реального функціонування соціотехнічної системи 

та забезпеченні ситуацій підвищеного ризику для проведення психофізичного 

тренування із закріплення відповідних умінь індивідуального виживання. 

Моделювання аварійних, надзвичайних та кризових ситуацій в навчальному 

процесі являє собою особливу складність. Такі ситуації, як правило, 

характеризується несподіваністю виникнення, незвичністю , дефіцитом 

пізнавальних процесів курсантів, зокрема їх відчуттів, сприйняття, пам‘яті, 

уяви та мислення, а також удосконаленню професійно значущих психологічних 

властивостей. Саме тому викладачами академії приділяється значна увага етапу 

теоретичного вивчення модульованої тренажером аварійної  ситуації.  

Тренажерна підготовка у ДІНУ ОМА забезпечує високий рівень 

психологічної підготовки, що є результатом набутих навичок при проходженні 

різноманітних аварійних ситуацій на тренажері TRANSAS Tihs Sim ERS 5000. 

Кафедра СЕУ і С для навчання своїх здобувачів вищої освіти використовує 

тренажер-імітатор TRANSAS Tihs Sim ERS 5000 [6], який імітує машинне 

відділення танкеру продуктовозу. За допомогою цього тренажеру-імітатору 

здобувачі вищої освіти отримують наступні навички, котрі відповідають 

стандарту вищої освіти для спеціальності 271 «Річковий та морський 

транспорт» 2019 р.[5]: 
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- знання конструкції об‘єктів суднових технічних засобів і систем, 

принципу їх роботи та розуміння процесів, що в них відбуваються; 

- знання обов'язків, пов'язаних з прийомом вахти, під час несення вахти та 

з передачею вахти; 

- уміння виконувати пуск та зупинку головної рухової установки та 

допоміжних механізмів та пов‘язаних з ними систем; 

- уміння здійснювати паливні та баластні операції із забезпеченням 

безпеки судна; 

-  знання вимог до сепараторів та до іншого подібного обладнання, уміння 

здійснювати його експлуатацію та морського середовища. 

Навчальна програма передбачає обов‘язкове проходження лабораторних і 

практичних занять по різним дисциплінам на цьому тренажері. Заняття на 

тренажері дозволяють здобувати практичні навички та розуміння алгоритму дій 

для запуску суднових механізмів і систем, які забезпечують життєдіяльність 

судна. Така підготовка дозволяє майбутнім фахівцям швидше орієнтуватись в 

реальних умовах при проходженні плавпрактики на суднах світового флоту. 

Саме завдяки тренажерній підготовці морських фахівців є можливість 

мінімізації проблеми помилкових дій представників плавскладу та підвищення 

рівня безпеки і надійності міжнародного морського судноплавства, а також 

успішність професійної діяльності моряків у екстремальних умовах. Крім того, 

навчання на тренажерах-імітаторах дозволяє значно ефективніше, ніж це 

дозволяють звичайні методи, сформувати компетентності майбутніх фахівців. 

До завдань тренування на спеціалізованих тренажерах входить також 

формування у курсантів культури безпеки, навичок грамотного виконання 

професійних завдань, підвищення рівня стресостійкості, а також психологічної 

установки на перемогу небезпечної ситуації, психоемоційної стійкості, 

інстинкту самозбереження, професійної звички до ризику.  
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У статті розглянуті деякі особливості проведення дистанційних лекцій з 

технічних дисциплін при порівнянні їх з аудиторними лекціями. 
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У літературі, що стосується методики підготовки і проведення лекцій, 

можна зустріти безліч найменувань видів лекцій. До них відносяться: вступна, 

академічна, оглядова, установча, заключна і деякі інші. [1] 

Так само визначені конкретні вимоги до лекцій і функції (навчальна, що 

виховує, розвиває), які повинні реалізовуватися при проведенні аудиторних 

занять. Особливо слід виділити серед загальноприйнятих вимог до лекцій: 

аргументованість і доказовість, а також проблемний із зазначенням шляхів їх 

вирішення. 

З технічних дисциплін лекції в основному носять інформаційний характер. 

Даються визначення, основні поняття, послідовне пояснення матеріалу і логічні 

докази. Тому для курсантів важливо конспектування. 

Конспектування є основною роботою курсантів на лекції засобом 

концентрації їх уваги і розумових здібностей студентів. [2] 

Організація і проведення дистанційного навчання має ряд особливостей [3] 

При проведенні дистанційних лекцій бажано максимальне їх наближення до 

вимог і методикам аудиторних лекцій. По ряду причин повне їх виконання 

ускладнене. 

До таких причин належать: відсутність візуального контакту з курсантами у 

аудиторії, тобто відсутній живий зворотний зв'язок. В результаті викладач не 

бачить, встигають або не встигають курсанти конспектувати, як курсанти 

реагують, розуміють чи не розуміють інформацію, яку подають, або виникають 

труднощі. 

В результаті викладач не може регулювати темп лекції, корегувати подачу 

матеріалу, уточнювати і роз'яснювати окремі моменти 

Особливо слід звернути увагу на способи виконання вимоги 

аргументованість і доказовість. У гуманітарних і технічних дисциплінах воно 

виконується різними методами і способами. Наприклад, в предметі «Історія» за 

допомогою ілюстрації хронології подій, їх аналізу та оцінки. У дисципліні 

«Географія» за допомогою демонстрації графічних матеріалів - карт, 
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фотографій або малюнків. У дисциплінах з економіки за допомогою, 

наприклад, діаграм зростання або падіння прибутку з наступним аналізом.  

Всі ці приклади можна віднести до демонстрації статичних ілюстрацій. 

Тобто заздалегідь заготовлених і незмінних в процесі лекції. 

У фізико-математичних і технічних дисциплінах часто застосовується 

динамічна демонстрація, тобто поетапно змінюється малюнок, наприклад, 

схема, в процесі подачі навчального матеріалу. Це викладач виконує на дошці. 

Аналогічно при доказах або обґрунтуванні будь-чого. Наприклад, при аналізі 

розподілу струмів і напруги при якомусь способі з'єднання записує перший 

математичний вираз. Потім відповідно до електричного ланцюга 

обґрунтовується і з опорою на відповідний електричний закон записується 

наступне математичний вираз і т.п. Тобто у процесі лекції відбувається 

демонстрація зображень які змінюються.   

При організації проведення дистанційних лекцій від платформи, що містить 

освітній контент, залежить якість освоєння матеріалу. [1] 

Проведемо аналіз застосовуваних програм щодо організації дистанційного 

навчання з технічних дисциплін. 

Classroom - програма створена для шкіл. Дозволяє розміщувати навчальний 

матеріал, в тому числі з ілюстраціями, завдання, перевіряти виконання завдань, 

проводити контроль знань за допомогою тестування. 

На думку автора, тестування не дає достовірний результат про рівні знань 

курсантів. [4] 

Zoom і Meet - були розроблені для організації та проведення відео- 

конференцій. Розраховані на різну кількість учасників. Переваги та недоліки 

цих платформ широко висвітлені в інтернеті. 

Ці платформи стали широко застосовуватися для дистанційного навчання, 

так як однієї з технологій для організації такого навчання є проведення відео 

конференції c демонстрацією статичних ілюстрацій, але при цьому виникає ряд 

проблем. 
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У Meet можлива демонстрація тільки одного документа, відкритого на 

робочому столі. Документи, відкриті заздалегідь і розміщені на панелі завдань 

Meet не бачить. Таким чином швидкий перехід від одного документа до іншого 

неможливий. Необхідно припинити презентацію (демонстрацію), закрити один 

документ, відкрити інший і почати презентацію. При демонстрації практично 

втрачається зв'язок з аудиторією. 

Zoom на відміну від Meet «бачить» панель завдань і дозволяє вибрати з неї 

будь-який документ. При демонстрації матеріалу лектор бачить панель при-

присутність і може звернутися до будь-якого з них. Таким чином частково 

підтримується зворотний зв'язок і можливість регулювати темп лекції, 

корегувати подачу матеріалу, уточнювати і роз'яснювати окремі моменти. Але 

обидві платформи демонструють тільки статичний матеріал.  

Можна, звичайно, підготувати відеоролик і продемонструвати його, але це 

інша методика подачі навчального матеріалу, зі своїми гідності-ми і 

недоліками, що відрізняється від класичної лекції. 

У Zoom і Meet можна імітувати роботу викладача на дошці підготувавши 

спеціальні презентації. Особливість таких слайдів в тому, що вони містять 

мінімум тексту, а показують послідовність подачі матеріалу. 

Наприклад, розглядається розподіл струмів і напруг в якийсь ланцюга. 

Демонструється перший слайд, на якому два поля і на одному зображена схема 

ланцюга. Викладач пояснює суть теми. За цей час курсанти можуть 

перемалювати схему. Демонстрація наступного слайда. На ньому збережена в 

тому ж місці схема, але в іншому полі з'явилася перша математична запис. 

Викладач за схемою пояснює і показує до якого ділянки вона відноситься і на 

підставі чого записана. Демонстрація наступного слайда. При низькому 

положенні схеми і першої формули під нею з'являється друга з подальшими 

поясненнями викладача. Таким чином йде імітація аудиторного заняття. 

Недоліком є відсутність візуального контакту і відповідно зворотний зв'язок. 

Тому викладачеві треба періодично спілкуватися з аудиторією. У Zoom це 

простіше. 
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Є ще один спосіб максимально зблизити методики дистанційної та 

аудиторного лекцій. Для цього слід використовувати додаток DroidCam. Ця 

програма погодить роботу камери смартфона з Zoom, що дозволяє передавати в 

Zoom креслення на аркуші паперу схеми, запис математичних виразів, процес 

побудови векторних діаграм і т.п., при одночасних аудіо повідомленнями і 

зверненнях до курсантів. Таким чином здійснюється максимальне наближення 

до методики аудиторних лекцій за винятком візуального контролю, але контакт 

з курсантами підтримується періодично через індивідуальні звернення 

викладача до курсантів. Ці звернення можуть бути сформульовані так щоб 

стимулювати роботу, концентрувати увагу курсантів на ключових питаннях 

теми. 

Список використаних джерел: 
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3. Зиновьев С.И. Учебный процесс в советской высшей школе. М.: Высшая 
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Згідно з поправками VI розділу конвенції MARPOL 73/78, що вступили в 

силу з 1 січня 2015 року, було впроваджено нові правила щодо гранично 

допустимого складу сірки (S) у паливі в спеціальних зонах контролю викидів 

сірки (SECA). Відтепер максимально допустимий вміст сірки у паливі, яке 

використовується судновими механізмами (головний двигун, дизель-

генератори або котел) у SECA не повинен перевищувати 0,1%. 

Суднові малооборотні двигуни та циліндрові мастила в основному 

призначені для експлуатації на високосірчаному мазуті (HFO) з високим 

вмістом сірки (S). Під час горіння S перетворюється до триоксиду сірки SO3. 

SO3 та вода від горіння та наддувочного повітря утворюють сірчану кислоту 

(H2SO4). Коли температура втулки опускається нижче точки роси сірчаної 

кислоти та води, корозійна суміш конденсується на дзеркало втулки. 

Високолужні мастила (масла з високим вмістом BN) нейтралізують кислоту і 

запобігають корозії поршневих кілець і поверхні дзеркала втулки.  

  

Рис. 1. Графік залежності зносу втулки від подачі циліндрового масла 
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При роботі на паливі з менше ніж 0,1% S, такі як дистиляти, ULSFO, СПГ, 

метанол, етан або зріджений газ, у камері згоряння утворюється лише невелика 

кількість сірчаної кислоти. Лужні присадки циліндрового масла не вступають в 

реакцію повністю и осідають на поверхнях втулки, поршня та поршневих 

кілець. Ці відкладення можуть порушувати масляну плівку і заважати рух 

поршневого кільця, який можуть призводити до мікрозахоплення та появі 

додаткових сил тертя між деталями ЦПГ, що збільшує ризик зносу (рис. 1).  

При переході на циліндрове масло з іншим рівнем BN необхідно 

розрахувати коефіцієнт ACC відповідно до нового рівня BN, помножуючи  

попередній коефіцієнт ACC на співвідношення між новим маслом BN і 

попереднім відомим маслом BN. 

Qцм = ACC * %Sfuel = FRF * %Sfuel 

Qцм - подача циліндрового масла; 

FRF – коефіцієнт подачі масла; 

%Sfuel  - вміст сірки у паливі; 

Важке паливо з високим вмістом сірки (HFO) зазвичай оброблюється при 

високих температурних режимах для зменшення в‘язкості до необхідного 

експлуатаційного значення (13-14 сСт) перед входом до ДВЗ. Дистилятні види 

палива та ULSFO підтримуються при достатньо низьких температурних 

режимах щоб виключити можливість надмірного падіння в‘язкості. 

Судячи з цього, зміна HFO на MDO або ULSFO означає зміну 

температурного режиму палива перед надходженням його до паливної 

апаратури ДВЗ. Слід зазначити, що температурний перепад при переході з HFO 

на ULSFO нижчий, чим пре переході на MDO.  

При проведені переходу від одного типу палива до іншого треба 

переконатися, що паливна апаратура ДВЗ захищена від можливих різких 
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температурних перепадів. У іншому випадку це може викликати надмірний 

знос або клин прецизійних пар (голка форсунки – розпилювач, та плунжер 

паливного насосу - втулка). 

На сучасних суднах проблеми сумісності двох різних видів палива стаються 

доволі часто. Природа їх несумісності полягає у поганому змішуванні палив з 

великим вмістом ароматичних вуглеводнів – асфальтенів (зазвичай характерно 

для HFO) з паливом більш аліфатичного або парафінового типу (MDO або 

USLFO). 

Список використаної літератури: 
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2.  The International Convention for the Prevention of Pollution from Ships 
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GMDSS ( Global Maritime Distress and Safety System) є невід'ємною 

частиною загальної стратегії Міжнародної морської організації (IMO - 
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International Maritime Organization) в частині виконання положень Міжнародної 

Конвенції по охороні людського життя на морі (SOLAS - International 

Convention for the Safety of Life at Sea). 

За період існування GMDSS з 1999 р. удосконалювалися як суднові засоби 

зв'язку, так і наземні сегменти. Розвиток цифрових технологій і бурхливий 

розвиток супутникових систем зв'язку пропонує подальшу досконалість 

системи в цілому. План модернізації по тому, що передивляється розвиток 

існуючих інструментів IMO, експлуатаційних стандартів і керівництва  

розрахований до 2021 року з прийняттям поправок до SOLAS в 2022 році і 

набиранням чинності їх з 2024 року. Згідно останньої редакції поправок до Глав 

конвенції SOLAS передбачаються гнучкіші вимоги до її підсистем. Зокрема, це 

стосується використання визнаних IMO систем мобільного супутникового 

зв'язку, підсистем прийому інформації по безпеці мореплавання (MSI - Maritime 

Safety Information) з широким вживанням цифрових методів передачі і прийому 

інформації. 

Які зміни пропонує Комітет з безпеки IMO? 

• Будуть змінені Глава III і Глава IV Міжнародної Конвенції SOLAS. В главі 

IV будуть викладені всі нові вимоги до організації і технічних аспектів  

радіозв'язку. В главі III залишаться лише вимоги до радіоустаткування 

рятувальних шлюпок і плотів. 

• Забезпечення додаткових супутникових систем. З моменту створення 

GMDSS система Inmarsat була єдиним постачальником супутникових послуг 

зв'язку. З 2019 р. офіційним постачальником послуг GMDSS є система 

супутникового зв'язку Iridium (США), що має глобальне покриття. Свою заявку 

подала також регіональна система Thuraya (Об'єднані Арабські Емірати).  

• Пропонується нове визначення морського району А3: «Морський район 

A3 означає район, за винятком морських районів А1 і А2, в межах зони 

визнаної рухливої супутникової системи зв'язку, що забезпечує зв'язок з 

судном, включаючи постійну можливість сповіщення про лихо». Таким чином, 
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морський район A3 відрізнятиметься для кожної з систем супутникового 

зв'язку, що входять в GMDSS. При цьому морський район А4 не 

передивляється, а буде різним для суднів, що використовують різних 

провайдерів рухливих супутникових послуг, і не розглядатиметься як морський 

район в разі супутникового провайдера з глобальним обхватом  (супутникова 

система Iridium). 

• Система обміну даними на VHF діапазоні (VDES - VHF Data Exchange 

System). Система обміну даними об'єднує функції обміну даними, прикладних 

специфічних повідомлень і AIS (Automatic Identification System), в діапазоні 

VHF (156.025-162.025 МГц). VDES охоплює як земний, так і супутникові 

компоненти. 

• Впровадження системи NAVDAT (Navigational Data). Для забезпечення 

вибору джерела інформації по безпеці мореплавання (MSI) модернізована 

GMDSS повинна включати засоби здобуття MSI на різних радіочастотах. 

Одним з таких засобів може бути комбінований приймач, здатний здійснювати 

прийом MSI як по аналогових каналах служби NAVTEX, так і по цифрових 

каналах перспективної системи NAVDAT на виділених  частотах в MF і HF 

діапазонах. При цьому використання цифрової технології в системі NAVDAT 

дозволить підвищити швидкість передачі даних до 18 кбіт/с (порівняно з 

NAVTEX – 50 біт/с) і в перспективі замінить NAVTEX. 

• Маршрутизація сповіщень про лихо і пов'язану з ними інформація. 

Відповідно до Правила Iii/6.2.2 SOLAS для установки на рятувальні засоби 

потрібні пристрої - покажчики місця розташування. Це можуть бути як 

радіолокацій відповідачі SART (Search and Rescue  Transponder), що працюють 

в сантиметровому діапазоні, так і передавачі автоматичної ідентифікаційної 

системи (AIS-SART). Для цілей пошуку і порятунку можуть використовуватися 

також текстові повідомлення і чаттехнології. Відповідно до резолюції A.1001 

системи голосового зв'язку можуть комутуватися з телефонною мережею 

загального користування, а суднові системи – підключатися до мережі передачі 

даних. 
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• Радіозв'язок в HF-діапазоні. Короткохвильовий зв'язок залишатиметься 

необхідним для морського району А4, забезпечуючи можливість зв'язку судів, 

які працюють за межами зони свого супутника (наприклад, регіональні) або не 

знаходяться на обслуговуванні супутникової системи, що охоплює район їх 

експлуатації. Це також поважно для підтримки MF/HF систем зв'язку, 

зважаючи на необхідність мати резервну систему в разі збоїв в роботі 

супутникового зв'язку. NBDP буде виключена як обов'язкова система, проте 

може бути дозволено для здобуття MSI, якщо судно не має іншого 

устаткування, придатного для цієї мети. Гнучким рішенням для забезпечення 

HF радіозв'язку може бути використання адаптивних систем, що здійснюють 

автоматичне сканування частот і встановлення зв'язку (ALE – Automatic Link 

Establishment) як для забезпечення радіотелефонною, так і для 

радіотелеграфного зв'язку і передачі даних. ALE знімає необхідність вибору 

частоти оператором залежно від умов поширення радіохвиль. 

• Координація робіт по модернізації GMDSS з впровадженням стратегії 

електронної навігації. Основою стратегії електронної навігації є нові цифрові і 

комунікаційні технології, включені в SOLAS і забезпечуючі обмін даними в 

напрямах «судно-берег» і «берег-судно»: глобальні навігаційні супутникові 

системи (GNSS),  автоматична ідентифікаційна система (AIS), електронна 

картографічна навігаційно-інформаційна система (ЕКНІС, англ. Electronic Chart 

Display and Information System – ECDIS). З реалізацією стратегії електронної 

навігації розглядаються такі аспекти, як: необхідність інтеграції навігаційних 

систем і систем зв'язку, відображення MSI на графічних дисплеях, 

функціональність забезпечення зв'язку «берег-берег», загальна архітектура 

берегової системи зв'язку (CSSA – common shore-based system architecture), 

питання використання устаткування, якість програмного забезпечення 

устаткування, забезпечення людино-машинного інтерфейсу. Важливою 

властивістю технологій, що розробляються в рамках стратегії електронної 

навігації, є можливість збору циркулюючою в системах обміну даними 
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інформації і її відображення на суднових дисплеях інтегрованої навігаційної 

системи. 

Список використаної літератури: 
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https://www.itu.int/dms_pub/itu-r/oth/0a/0E/R0A0E0000B40001PDFR.pdf 
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ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ МОРСЬКОЇ ГАЛУЗІ 

Романцова П.С. - асистент кафедри навігації і управління судном  

Дунайського інституту Національного університету  «Одеська морська 

академія», м. Ізмаїл, Україна  

Ми звикли до нових технологій і постійного доступу до інформації, яку 

вони привносять в наше життя. Це значно впливає на підприємства, що 

працюють в основних галузях - сільському господарстві, енергетиці, 

морському, гірничодобувному, транспортних секторах. Виробники змушені 

оптимізувати технологічні і бізнес-процеси, повинні відстежувати товари від 

виробництва до кінцевої точки призначення, постачальники повинні 

отримувати максимум інформації про товари, які вони доставляють. Дані, що 

генеруються такими передовими інтелектуальними технологіями як Інтернет 

речей (IoT), змінюють роботу цілих галузей, стаючи новим орієнтиром. 

 Інтернет речей (IoT) - це ще одна технологія, завдяки якій можливе 

підключення бортового обладнання до берегових систем для аналізу даних з 

метою підвищення продуктивності судна. Уже зараз технологія робить судна 

швидшими, безпечнішими і економічними.  

http://docs.imo.org/
https://www.itu.int/
https://www.iala-aism.org/technical/connectivity/vdes-vhf-data-exchange-system/
https://www.itu.int/dms_pub/itu-r/oth/0a/0E/R0A0E0000B40001PDFR.pdf
https://www.navdat.org/
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Дослідження, проведене «Inmarsat Maritime» в 2018 році, виявило, що 60% 

співробітників судноплавних компаній вважають себе «відстаючими» або 

«початківцями» в сфері IoT технологій, тільки 35% визначили себе як «лідери», 

а 5% - як «прогресивні» користувачі Інтернету речей. Однак ці невтішні 

результати незабаром зміняться: згідно з дослідженням, 47% операторів суден 

вже використовують IoT для моніторингу витрати палива, а велике число 

компаній планують інвестувати в технології IoT для контролю експлуатаційних 

витрат або прокладання курсу [1]. 

Безліч працюючих моряків, які бажають підключити IoT-рішення з 

віддалених місць, складає ще одну змінну, характерну для морської галузі: 

можливість комунікації є питанням добробуту в рамках Конвенції про працю в 

морі, а також має важливе значення при виборі роботодавця. Сьогодні 25% 

підприємств морської галузі отримують переваги в плані охорони здоров'я і 

безпеки за допомогою IoT-рішень, а 56% очікують цього в майбутньому. Дане 

дослідження показує, що «здоров'я і безпека» є другим найбільш часто 

цитованим драйвером для прийняття рішень щодо впровадження технологій 

IoT [2]. 

Двоїсте ставлення до нових технологій в морській галузі сьогодні 

характеризується готовністю деяких гравців займатися віддаленою 

діагностикою та автоматизацією процесів, в той час як інші інвестують не 

більше ніж в дотримання нормативних вимог. 

З 1970-х років навички, що формуються в морському секторі, розмиваються 

під тиском проникаючих в нього нових технологій, незважаючи на зусилля 

регулюючих органів по гармонізації технологічних стандартів: фаза 

обов'язкових інформаційних електронних картографічних систем є одним із 

прикладів того, як регулювання «заморожує» технічний прогрес до тих пір, 

поки не будуть встановлені всі наслідки його впливу на безпеку в морі. 

У морській галузі окремі особи або невеликі команди всередині компанії-

власника можуть мати значний вплив на прийняття рішень на основі IoT, але 
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морська галузь сама ж і формує «відстаючі» тенденції: відсутність навичок - це 

найбільш часто згадуваний бар'єр для впровадження IoT-рішень.  

Стрімкий розвиток і впровадження нових технологій в морську галузь не 

повинна залишати в стороні і навчальні заклади, які забезпечують підготовку 

кадрів для роботи в цих галузях. Важливим завданням ВНЗ на сьогоднішній 

день є безперервний моніторинг тенденцій розвитку нових технологій і 

розробка нових програм навчання стосовно до них. Завдяки діджиталізації 

кількість завдань і функцій офіцера торгового морського флоту зростає з 

кожним днем і як наслідок відбувається скорочення морських екіпажів, тому 

такі спеціалізації як навігація або експлуатація енергетичних установок є лише 

базою в сучасному трудовому полі. Наявність сучасних навігаційних 

інформаційних систем значно прискорює обробку і систематизацію великого 

обсягу даних, але все ще вимагає контролю оператора. 

Таким чином, можно зробити висновок, що діджиталізація морскої галузі є 

складним процесом, який потребує адаптації як від операторів суден, так і від 

навчальних закладів, які готують морських спеціалістів. 
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УДК 656.612:005.336.1 

ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК НЕОБХІДНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ У 

ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ МОРСЬКИХ АГЕНТІВ 

Рудніченко М.Д., кандидат технічних наук, доцент, Петров І.М., кандидат 

технічних наук, професор  Національного Університету   

«Одеська морська академія». 

Аналіз діяльності морських агентів показує, що в нових економічних 

реаліях не враховується її комплексність, системність. Тому системи 

обслуговування флоту повинні розглядатися як ергатичні, точніше, як сервісні 

ергатичні системи (СЕС). Для забезпечення якісного та ефективного їх 

функціонування треба враховувати специфічні вимоги до діяльності морських 

агентів як операторів СЕС [1].  

Як відомо, будь-яка діяльність − це психічна (внутрішня) і фізична 

(зовнішня) активність людини. Професійною діяльністю (ПД) вважається 

«будь-яка оплачувана форма зайнятості, при якій індивід має постійну роботу» 

[2]. Від непрофесійної її відрізняє те, що працівник має: освітній і 

кваліфікаційний рівень; дохід для життєзабезпечення; певний соціальний 

статус. ПД завжди цікавила вчених. Так, з 50 рр. XX ст. вивчалися поведінка в 

екстремальних ситуаціях, психофізіологічні особливості операторів в авіації і 

космонавтиці, спортсменів. На жаль, дослідження в області психології праці 

берегових працівників морського транспорту не проводилися. 

Працюючи в рамках СЕС і будучи її головним по відношенню до техніки 

ергатичним елементом, агент-оператор пов'язує в єдине ціле агентський процес, 

локальну екосистему, професійне і соціокультурне середовище [3]. Облік 

макрофакторів СЕС, пов'язаних з наданням агентського сервісу, відповідає 

впроваджуваєму в останні роки симбіотичному підходу інтегративного 

характеру до проектування і діяльності систем, в тому числі СЕС, що постулює 

баланс технічних, соціальних, організаційних аспектів [4]. Діяльність агента 

проявляється спочатку у формі вчення, а потім − праці. Результатом служать 



82 
 

знання, навички (рухові, розумові, сенсорні, поведінкові) і, завдяки їм, вміння / 

компетентність. В процесі ПД особистісні властивості оператора 

опосередковано переносяться на агентську послугу. Завдяки такій ПД 

оператора СЕС може бути досягнута максимально можлива ефективність 

функціонування СЕС.  

Після початку ПД в агентській компанії, стаючи оператором СЕС, агент 

безперервно розширює свої початкові компетенції. Зміни, що відбуваються, 

відображаються в отримавшей розвиток трансформаційної теорії навчання. У 

порівнянні з класичною концепцією, згідно з якою графік розвитку ПК являє 

собою монотонно зростаючу криву, в трансформаційної концепції цей графік 

відображає змінюючі один одного періоди зростання рівня компетентності з 

періодами стабілізації і навіть спаду (рис. 1).  

Поясненням служить психологічна структура поведінки оператора СЕС на 

різних етапах освоєння їм професії морського агента. 

 

Рис. 1. Зміна рівнів професійної компетенції під час навчання агента 



83 
 

 

Рис. 2.  

На базі трансформаційної концепції нами уточнена відома в інженерній 

психології методика аналізу кривих навчання (АКН). На рис. 2 тривалість 

навчання виражена на осі X групами психофізіологічних показників, що АКН-

грами навчання агента розрахунку дісбурсментських рахунків відображають 

обсяг (кількість пред‘яв) завдання. Подібні АКН-грами допомагають виявляти 

завдання, більш трудомісткі і більш прості для даного оператора, визначати і 

фіксувати тимчасові рамки в формуванні характерних психічних образів. 

Для формалізації діяльності агента-оператора в СЕС з урахуванням 

психосоціальних і трудових факторів може бути використана математична 

модель Зігеля-Вольфа [5]. В кінцевому рахунку, ефективність функціонування 

СЕС залежить від можливості дій оператора, які часто характеризуються 

крайнім дефіцитом часу на прийняття рішень і їх реалізацію. Тоді вважається, 

що, виконуючи ергатичні функції в стресовій ситуації, оператор напружує всі 

свої функціональні можливості людського організму, які мають своє 

індивідуальне порогове значення Мп .  

Коли рівень напруженості (стресу) перевищить пороговий рівень Мп,, СЕС 

переходить в хаотичний стан. Напруженість i-операції Mi зі складу виконуваних 

ергатичних функцій може бути розрахована за формулою,  
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де T – необхідний час на виконання ергатичній функції; iT , iT  – час на 

виконання завершальних і попередніх операцій по i-ергатичній функції.  

Хронометруючи і аналізуючи час виконання агентами конкретних 

ергатичних функцій, що характеризуються підвищеною напруженістю, нами 

встановлено, що для морських агентів, що раніше пройшли професійний відбір 

та знайшли досвід, Мп  лежить в інтервалі [1,65’2,55] (рис. 3).  

         

Рис. 3. Графік залежності середнього часу виконання  

i-ергатичної функції від напруженості 

Як видно з рисунку, оператори СЕС, які мають поріг Мп  ≥ 2,1, 

характеризуються меншою професійною придатністю, ніж ті, у кого Мn ≤ 2,1.  

ВИСНОВКИ. Вимоги до морського агенту еволюціонували від 

кваліфікаційного підходу до компетентнісного. Провідна роль для агента-

оператора СЕС належить соціальним факторам, рисам характеру. Їх відсутність 

не компенсується ні високою освітою, ні досвідом роботи. Більшої 

професійною придатністю характеризуються оператори СЕС з рівнем 

напруженості Мп   менше 2,1.. 
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УДК 656.6 

ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ ПЛАВАННЯ СУДНА ЗА ДОПОМОГОЮ 

ВДОСКОНАЛЕННЯ ІСНУЮЧИХ ТА РОЗРОБЛЕННЯ НОВИХ МЕТОДІВ 

ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕРГАТИЧНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 

СУДНОМ. 

Рябущенко О.Г.-асистент кафедри навігації і управління судном 

Дунайського інституту Національного університету  «Одеська морська 

академія», м.Ізмаїл, Україна 

    Однією з вимог Міжнародної морської організації (IMO) до систем 

управління рухом судна є необхідність забезпечення стабілізації судна на 

заданій траєкторії і певному курсі. У зв'язку з цим розробка сучасних 

автоматизованих систем, що забезпечують рух судна по заданій траєкторії, 

утримання на заданому курсі в умовах, що змінюються, погодних факторів, 

обмеженості маневру і інтенсивності руху, оперативна автоматична корекція 

обраного шляху і швидкості руху є пріоритетними завданнями [1]. Чітке 

рішення задачі управління рухом судна, яке забезпечує синтез управління. 

   За даними Allianz Global Corporate & Specialty AG причиною більшості 

нещасних випадків на морі є людський чинник. Згідно презентації університету 

Clamber University of Technology (Гетеборг, Швеція) людський чинник - 

головна причина морських аварій по всьому світу. Навіть незважаючи на 

значне зниження показника втоми вахтового складу, за допомогою 
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впровадження нових технологій, таких як електронна картографія, супутникова 

навігація, вдосконалення систем управління судами і енергетичними 

установками, загальні втрати все ще залишаються досить великими, тому що 

людині властиво помилятися. Отже, відсоток аварійності на морі завжди 

матиме місце до тих пір, поки біля керма стоятиме людина]. Загальна схема 

управління може бути виражена наступними поняттями:  блок сенсорного 

управління, який виконує обов'язки по спостереженню за навігаційною 

обстановкою за допомогою безперервного прийому інформації з таких 

навігаційних систем, як радар і АИС у поєднанні з інфрачервоною камерою;  

автономна навігаційна система призначена головним чином для того, щоб 

стежити за тим, щоб судно дотримувалося запланованого маршруту в межах 

допустимих відхилень від заданих параметрів. Відхилення можуть бути 

викликані несприятливими погодними умовами або для уникнення зближень з 

об'єктами на занадто близьких дистанціях або для виконання яких-небудь 

національних вимог за правилами плавання. Мета інтелектуального управління 

визначає дії інтелектуальної підсистеми, що управляє, яка інтегровано управляє 

ресурсами, технологіями (засобами реалізації процесів виробництва), 

структурами, зв'язками і стосунками. Через ці три канали виявляється дія на 

об'єкт управління. 

  Судноплавство є самим інтернаціональним серед усіх світових індустрій. В 

той же час воно є одним з найбільш небезпечних та пов‘язано з підвищеним 

ризиком для моряків, а також з великою вірогідністю нанесення суттєвої шкоди 

навколишньому середовищу та сторонам морського бізнесу . Незважаючи на 

запровадження сучасних передових технологій і судноплавстві, суднового 

обладнанні та підвищення вимог до підготовки персоналу морських суден, 

багаторічні зусилля міжнародних та відчізняних вчених, відповідно до 

офіційної статистики аварійних подій Міжнародної морської організації (ІМО) 

рівень в світовому торговельному флоті аварійності в останні роки радикально 

не змінюється]. 
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  Основні причини загибелі суден світового торговельного флоту у 2006-

2020 р.р є потеря плавучості та посадка на мілину. Іншими словами, це 

безпосередній вхід судна в небезпечну область навігації (НОН) та критичний 

вплив на судно зовнішнього навколишнього оточуючого середовища .Причини 

стабільності фактичної статистики аварійних подій на водному транспорті, 

перш за все, пов‘язані з відсутністю раціонального системного підходу до 

інтеграції навігаційних технологій для підвищення ефективності управління 

ВТЗ на судноплавних шляхах, зокрема в ЗПРП. Проблемна ситуація не 

змінюється, оскільки відсутні якісні зміни в механізмах існуючої інтеграції, яка 

одночасно збільшує обсяг технічних засобів автоматизації процесів збору, 

обробки та передачі даних и, тим самим, покладає підвищену відповідальність 

на особу, що приймає рішення.  

   Шкоду, нанесену вантажу на судна в усьому світі, зібрати практично 

неможливо. Це багатомільйонні цифри в фінансовому підрахуванні. Але ці 

статистичні цифри не показують повної картини втрат. Втрати людському 

життю  та здоров‘ю важко оцінити. З цього приводу виправданими є будь-які 

витрати, направлені на зменшення ризику таких інцидентів.  

  У зв‘язку із суттєвим розвитком морської індустрії, кількісним та якісним 

ростом світового морського торговельного флоту, з метою підвищення рівня 

безпеки судноплавства у 1993 р. ІМО прийнято Міжнародний кодекс з 

управління безпечною експлуатацією суден і запобігання забрудненням 

(МКУБ) та в Міжнародну конвенцію з безпеки людського життя на морі 1974 

року, з поправками, (Конвенція СОЛАС) була внесена окрема ІХ глава 

«Управління безпечної експлуатацією суден». Україна є державою-стороною 

Міжнародної морської організації (ІМО) та стороною більшості морських 

міжнародних конвенцій, прийнятих цією організацією. Для реалізації вимог 

Конвенції СОЛАС та МКУБ, а також інших міжнародних вимог щодо безпеки 

на морському транспорті та з метою їх впровадження в галузь морського та 

річкового транспорту України Міністерством транспорту у 2004 році наказом 
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№ 904 затверджено «Положення про Систему управління безпекою на 

морському та річковому транспорті». 

 Протягом останніх 40-50 років суднобудівна індустрія була направлена на 

удосконалення конструкцій і надійності суден, їх систем та механізмів для 

зменшення аварійності і підвищення ефективності і продуктивності 

судноплавства. Очевидним є удосконалення конструкцій корпусів суден, їх 

остійності, енергетичних установок та навігаційного обладнання. Сучасне 

обладнання є технологічно досконало та дуже надійне, відмічається значний 

розвиток технологій систем навігації та зв‘язку, впровадження цифрових 

технологій. Тем не менш рівень морської аварійності до цього часу є високим. 

Чому ж це має місце? Слід враховувати, що надійність суднових механізмів та 

апаратури є тільки частиною безпеки. Морські навігаційні системи – це 

системи, в яких ключовим фактором є людина, і дії людини є в домінуючому 

ступеню вирішальними під час аварійної ситуації, а будь-яка похибка людини 

може мати суттєві наслідки. Багаторічні статистичні дані свідчать про те, що 

значна кількість морських аварій пов‘язані з т.з. «людським фактором»). 

Незважаючи на активний розвиток технологічних можливостей на цей час 

відсутній комплексний повноцінний зв‘язок між технологіями, електронною 

навігацією, процедурами, персоналом та його кваліфікацією. Розробники та 

виробники навігаційного та радіообладнання орієнтуються на різного роду 

користувачів морської індустрії. Для повноцінного використання цього 

обладнання та забезпечення надійної комунікації користувачам  необхідно 

використовувати однакові морські навігаційні параметри та інші дані, для чого 

необхідні скоординовані та уніфіковані системи. Враховуючи цей фактор ІМО 

для вирішення цих питань головним завданням визначила стратегічний підхід  

до комплексного використання існуючих та перспективних навігаційних 

засобів та систем, в першу чергу електронних ергатичних засобів. ІМО 

визначено Стратегію «електронної навігації» (‖e-Navigation‖), яка повинна 

сприяти зменшенню кількості похибок і пов‘язаних з ними аварій шляхом 
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розробки стандартів для системи, направленої на підвищення безпеки, 

ефективності судноплавства та збереження світового океану. ‖e-Navigation‖ – 

це гармонізований збір, інтеграція, обмін, подання і аналіз морської інформації 

на борту ВТЗ та на берегу за допомогою електронних засобів усіх необхідних 

послуг для забезпечення безпеки судноплавства, морської охорони та захисту 

морського середовища, а також послуг, пов‘язаних з логістикою та 

обслуговуванням ВТЗ в портах. Відповідно до Стратегії ІМО визначені основні 

цілі ‖e-Navigation‖, які були в максимально можливому ступеню враховані 

автором під час підготовки цієї роботи та практичного запровадження 

результатів досліджень,:  підтримувати безпечний рух ВТЗ, враховуючі 

гідрографічну, метеорологічну і навігаційну інформацію та ризики;  

підтримувати контроль та управління рухом судна за допомогою берегових 

служб;  підтримувати систему зв‘язку, включаючи передачу інформації між 

суднами, судном і берегом, між береговими службами і іншими користувачами; 

 забезпечувати можливість підвищення ефективності перевезень та логістики; 

 підтримувати високий рівень реагування на аварійні ситуації, а також роботи 

пошукових та рятувальних служб;  продемонструвати встановлений рівень 

точності, цілісності та безперервності, які відповідає системам з особливими 

вимогами щодо безпеки;  об‘єднувати і відтворювати інформацію бортових і 

берегових систем за посередництвом інтерфейсу оператора, що дозволить 

максимально підвищити  рівень безпеки судноплавства і мінімізувати ризик 

виникнення невірного тлумачення інформації користувачем;  об‘єднувати і 

відтворювати інформацію бортових і берегових систем для управління 

робочого навантаження користувачів, а також забезпечувати роботу 

користувача і процес прийняття рішень;  забезпечувати можливість 

нарощування функцій й бути доступною для усіх потенційних морських 

користувачів. Структурно ‖e-Navigation‖ складається з сегментів навігаційної 

безпеки на борту судна, на берегу та радіозв‘язку  Бортовий сегмент включає 

навігаційні системи, які отримують сигнал від інтегрованих зовнішніх сенсорів, 
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які підтримують інформацію, стандартне використання інтерфейсів, всебічні 

системи управління охоронними зонами і сигналами лиха. Ключові елементи 

такої системи передбачають активне залучення моряка в процесі навігації для 

виконання його обов‘язків найбільш ефективним способом, запобігаючи при 

цьому відволікання та перевантаження.  Загальна конструкція системи ‖e-

Navigation‖  Береговий сегмент включає управління рухом суден і відповідні 

послуги, поліпшені шляхом підвищення якості їх надання, координації і 

передачі всебічних даних в форматах, які могли б найбільш легко розуміти та 

опрацьовані береговими операторами для підтримки безпеки й ефективності 

роботи суден. 

-  Судновий бортовий сегмент навігаційної безпеки  

-  Сегмент радіозв'язку 

-  Береговий сегмент навігаційної безпеки. 

    Сегмент радіозв‘язку включає безпосередній цифровий радіозв‘язок, 

створення інфраструктури, що забезпечує безперервну передачу інформації на 

борту судна, між суднами, між судном і берегом, а також між береговими 

владами і іншими сторонами для різних цілей в інтересах судноплавства . 

   Ключовий фактор успіху ‖e-Navigation‖ заключений в інтеграції 

технологій, зручності використання і зменшення людського факторі в навігації. 

Останнім часом інтенсивно запроваджуються регіональні системи забезпечення 

безпеки судноводіння відповідно до нових вимог міжнародних інструментів: 

Конвенції СОЛАС , резолюцій ІМО, директив Європейського союзу та Ради 

ЄС, інших міжнародних і національних вимог. У зв‘язку з цим у світовому 

морському флоті в рамках розробки системи ‖e-Navigation‖ в останні роки 

цілеспрямовано впроваджуються різноманітні технічні засоби та системи : 

 - автоматизована інформаційна система (АІС - AIS); 

 - супутникова система зв‘язку INMARSAT; 
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 - система управління рухом суден (СУРС - VTS) в режимі обміну 

сповіщеннями «судно-беріг»; 

 - річкова інформаційна служба (РІС - RIS); 

 - система відображення електронних карт та інформації для судноводіння 

(EKHIC - ECDIS);  − Глобальні технічні навігаційні системи, що входять до 

комплексної системи електронної навігації: глобальні навігаційні супутникові 

системи (GPS, ГЛОНАСС, Galileo);  глобальна система мобільного зв‘язку 

GSM; глобальна морська система зв‘язку у разі лиха та для забезпечення 

безпеки (ГМЗЛБ Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS)), тощо. 

Швидкий зв‘язок GMDSS, який включає цифровий вибірковий виклик (ЦВВ), 

забезпечується у вказаних районах незалежно від умов проходження радіохвиль 

завдяки високому рівню автоматизації процесів передачі та прийому сповіщень. 

На виконання цих вимог Міністерство інфраструктури України встановлено 

обов‘язковий стандарт щодо наявності апаратури GMDSS на усіх суднах 

загальною місткістю більше ніж 150 р.т., які можуть здійснювати плавання у 

відкритих морських водах з урахуванням зон дії берегових радіостанцій: УКХ-

діапазону  
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Kongsberg Digital, BW LNG і Alpha Ori Technologies уклали партнерство по 

цифровізації, щоб реалізувати цифрові можливості, які підвищують 

ефективність і зменшують вплив на навколишнє середовище танкерів СПГ 

(LNGC) і плавучих сховищ і регазифікаційних установок (FRSU). Угода 

охоплює кілька проектів, включаючи використання загальної платформи 

управління даними і розробку морського цифрового двійника і моделей 

цифрової обробки. Метою партнерства є прискорення темпів впровадження 

технологій, необхідних для майбутніх танкерів СПГ і FSRU, по рахунок 

використання технології інфраструктури даних Kongsberg Digital, Vessel Insight, 

разом з цифровими додатками Alpha Ori SMARTShip TM, а також досвіду 

експлуатації і активів BW для пілотування морських суден. цифровий двійник і 

система підтримки прийняття рішень в реальному часі. 

Був запущений пілотний проект з розробки та тестування морського 

цифрового двійника, спрямований на підвищення експлуатаційної якості, 

скорочення викидів і витрат, а також підвищення безпеки. Морський цифровий 

двійник буде розроблений для BW Magna FSRU з впровадженням 

інфраструктури даних Vessel Insight, цифрової платформи Kognifai і морських 

симуляторів від Kongsberg Digital, а також додаткових експертних додатків від 

Alpha Ori. Пілотний проект буде спрямований на ілюстрацію прикладу переваг 

Компанія ZeroNorth, що займається морськими технологіями, уклала 

партнерські відносини з постачальником послуг логістики і логістики Youredi, 

щоб оптимізувати судноплавні операції і мінімізувати викиди за рахунок більш 

ефективної інтеграції даних. 

Youredi, що має досвід гармонізації ланцюжка поставок і обміну 

повідомленнями про логістику, допоможе ZeroNorth одночасно інтегрувати 

декількох клієнтів у міру розширення. Технологія і послуги iPaaS, якими 

управляє Youredi, допоможуть ZeroNorth розширити можливості управління 

ресурсами і управляти складними і трудомісткими проектами інтеграції. Це 

дозволить ZeroNorth зосередитися на розвитку своєї платформи і послуг і 

масштабування свого бізнесу у відповідності зі стратегією. 
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 Ця співпраця є прекрасним прикладом цифровізації логістичної галузі, де 

сторони мають свої власні області знань і підтверджений послужний список. 

Оптимізація процесу логістики, спростить клієнтам, так і постачальникам 

послуг операції платформі. Партнерство з рішенням Youredi допомагає 

підтримувати інтеграцію.для галузі. Поряд з пілотним проектом Alpha Ori і 

Kongsberg Digital домовилися забезпечити інтеграцію Vessel Insight з додатками 

Alpha Ori і спільну пропозицію таких інтегрованих послуг клієнтам по всьому 

світу. Це означає, що клієнти Vessel Insight отримають повний доступ до всіх 

програм Alpha Ori, а Alpha Ori продовжить розробку чудових, орієнтованих на 

користувача додатків, в той час як Kongsberg Digital забезпечує доступ до 

повних, контекстуалізувати даними з судів. 

Мета цього партнерства - стати лідером в галузі за рахунок скорочення 

викидів і підтвердження операційної ефективності за рахунок цифровізації. 

Ці ініціативи по Компанія ZeroNorth, що займається морськими 

технологіями, уклала партнерські відносини з постачальником послуг логістики 

і логістики Youredi, щоб оптимізувати судноплавні операції і мінімізувати 

викиди за рахунок більш ефективної інтеграції даних. 

Youredi, що має досвід гармонізації ланцюжка поставок і обміну 

повідомленнями про логістику, допоможе ZeroNorth одночасно інтегрувати 

декількох клієнтів у міру розширення. Технологія і послуги iPaaS, якими 

управляє Youredi, допоможуть ZeroNorth розширити можливості управління 

ресурсами і управляти складними і трудомісткими проектами інтеграції. Це 

дозволить ZeroNorth зосередитися на розвитку своєї платформи і послуг і 

масштабування свого бізнесу у відповідності зі стратегією. 

 Ця співпраця є прекрасним прикладом цифровізації логістичної галузі, де 

сторони мають свої власні області знань і підтверджений послужний список. 

Оптимізація процесу логістики, спростить клієнтам, так і постачальникам 

послуг операції платформі. Партнерство з рішенням Youredi допомагає 

підтримувати інтеграцію і допомагає скоротити інформаційний розрив між 
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судном і берегом і дозволять більше орієнтуватися на дані при прийнятті 

рішень. 

Компанія ZeroNorth, що займається морськими технологіями, уклала 

партнерські відносини з постачальником послуг логістики і логістики Youredi, 

щоб оптимізувати судноплавні операції і мінімізувати викиди за рахунок більш 

ефективної інтеграції даних. 

Youredi, що має досвід гармонізації ланцюжка поставок і обміну 

повідомленнями про логістику, допоможе ZeroNorth одночасно інтегрувати 

декількох клієнтів у міру розширення. Технологія і послуги iPaaS, якими 

управляє Youredi, допоможуть ZeroNorth розширити можливості управління 

ресурсами і управляти складними і трудомісткими проектами інтеграції. Це 

дозволить ZeroNorth зосередитися на розвитку своєї платформи і послуг і 

масштабування свого бізнесу у відповідності зі стратегією. 

 Ця співпраця є прекрасним прикладом цифровізації логістичної галузі, де 

сторони мають свої власні області знань і підтверджений послужний список. 

Оптимізація процесу логістики, спростить клієнтам, так і постачальникам 

послуг операції платформі. Партнерство з рішенням Youredi допомагає 

підтримувати інтеграцію. 

З 01.01.2021 року вступила в силу вимога ІМО про те, що кібер-ризики 

повинні бути враховані у судноплавних компаніях і цифрова безпека стане 

частиною управління безпекою морських суден і судноплавних компаній, що 

підпадають під дію МКУБ. Ця вимога регламентована наступними 

документами: 

1. Резолюція ІМО MSC.428 (98) від 16.06.2017 р «Управління кібер-

ризиками в морській галузі в рамках систем управління безпекою». 

2. Циркуляційний лист ІМО MSC-FAL.1/Circ.3 від 05.07.2017 р. 

«Керівництво з управління кібер-ризиками в морській галузі». 

Відповідно до вимог МКУБ: 

– при огляді СУБ в компаніях і на морських суднах з 01 січня 2021 року, 

разом з оцінкою ефективності виконання елементів МКУБ, повинні бути 
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оцінені прийняті кожної Компанією заходи з оцінки та управління кібер 

ризиками; 

– повинна бути проведена оцінка ризиків, пов'язаних з кібератаками або 

кібер ризиками відповідно до процедур оцінки ризиків встановленими в СУБ 

компанії; 

– визначені кадрові рішення по управлінню кібербезпекою; 

– визначені дані і ресурси, при збою в роботі при яких виникають ризики, 

пов'язані з виконанням суднових операцій; 

– розробити захисні заходи на випадки збоїв у роботі комп'ютеризованих 

систем для забезпечення безперервності виконання морських операцій; 

– розробити та реалізувати заходи для своєчасного виявлення збоїв в роботі 

комп'ютеризованих систем; 

– визначати заходи щодо створення резервної копії та відновлення 

комп'ютеризованих систем у разі порушення їх роботи. 
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Складання конспектів є одним з досить трудомістких елементів підготовки 

педагогічних фахівців до занять. Вході цієї роботи керівнику занять необхідно 

пропрацювати різні джерела, виділити необхідне і найголовніше. За час самого 

заняття, а цій час обмежений, викладачеві необхідно передати достатньо 

великий обсяг інформації. Є вид конспекту який дозволяє систематизувати цю 

інформацію, виділити головне і забезпечує уявлення тими хто навчається 

цілісної картини матеріалу що вивчається. Таким конспектом є – опорний 

конспект. 

На даний час питання застосування опорних конспектів вході підготовки 

фахівців спеціальності «Річковий та морський транспорт» спеціалізації 

«Навігація і управління морськими суднами», а саме з дисципліни «Навігація і 

лоція», є незаслужено забутим і недостатньо розглянутим. Тим більше що, дана 

дисципліна спрямована на формування у судноводія знань i умінь з питань 

https://www.thedigitalship.com/news/maritime-satellite-communications/item/7190-subex-and-skylab-team-up-to-offer-ships-iot-and-ot-cyber-protection
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обрання безпечного i економічно-оптимального шляху судна та здійснення 

руху судна обраним шляхом з урахуванням необхідності гарантувати безпеку 

людського життя на морі та охорону довкілля.  

В останні роки посилилася увага до продуктивного (творчого) мислення, що 

в свою чергу призводить до недооцінки іншого боку розумової діяльності - 

репродуктивного мислення і нерозривно пов'язаною з ним мнемонічною 

діяльністю (запам'ятовуванням). 

Усвідомлені, міцні знання є найважливішим компонентом розумового 

розвитку. Для реалізації можливостей творчого мислення необхідно не тільки 

орієнтування в вивченому матеріалі, а й переклад його в постійну пам'ять. У 

простих ситуаціях спеціальне запам'ятовування правил, визначень, формул і т.і. 

не обов'язково. В цьому випадку можна користуватися довідниками. Однак під 

час вирішення нестандартних завдань і завдань які вимагають швидкого 

оперативного вирішення, що характерно для діяльності судноводія, необхідно 

міцне закріплення основних знань в пам'яті. Одним з методів роботи, який 

приведе до досягнення цієї мети, є організація навчального процесу на основі 

використання опорних конспектів. 

Конспектування зазвичай розуміється, як докладне цитування джерел, а 

тому для викладачів виявляється процесом трудомістким, що вимагає багато 

часу, і спонукало педагогів до пошуку шляхів вирішення цієї проблеми, одним 

з яких стало застосування в своїй діяльності опорних конспектів. 

Питаннями розробки та застосування опорних конспектів у викладацькій 

діяльності займалися такі педагогі-новатори, як С.М. Лисенкова, яка 

застосовувала технологію опорних конспектів в молодших класах і Шаталов 

В.Ф., який використовував опорні сигнали і конспекти при навчанні в основній 

школі. 

Враховуючи досвід викладачів-новаторів навчальний процес при 

використанні опорних конспектів будується наступним чином і з дотриманням 

наступних принципів: 
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- матеріал теми ділиться на великі блоки, які мають смислову і логічну 

завершеність, по кожному блоку складається опорний конспект; 

- опорний конспект являє собою лист з малюнками, формулами, окремими 

фразами і словами, в яких закодована певна інформація; 

- необхідність опорних конспектів обумовлена тим, що в кожній групі 

займаються студенти з різними здібностями, з різним темпом засвоєння 

матеріалу що вивчається; 

- види опорних конспектів можуть бути різними, але загальний принцип, 

сформульований педагогами-новаторами, такий: «щоб навіть слабкий учень міг 

відповідати досить вільно, не затримувати і не збивати темп заняття, перед ним 

повинна бути опора; 

- опорний конспект - це не наочний посібник у вигляді таблиць, а справжня 

шляхова нитка оповідання, правила і способи вирішення завдань. Слабкі 

студенти користуються опорою довше, ніж сильні, але ця різниця в групі 

непомітна, всі відповідають впевнено і заслужено отримують хороші оцінки; 

- опорні конспекти сприяють кращому засвоєнню матеріалу, тому що 

конспект дозволяє глибше розібратися в досліджуваному матеріалі, легше 

запам'ятати матеріал, грамотно і точно викладати матеріал у відповідях, 

систематизувати отримані знання; 

- використання опорних конспектів дозволяє викладачу наочно надати весь 

матеріал що вивчається студентам і сконцентрувати їх увагу на найбільш 

важких місцях, багаторазово повторювати вивчене, провести оперативний 

контроль засвоєння матеріалу; 

- багаторазове повторення з включенням трьох видів пам'яті - зорової, 

слухової і моторної призводить до міцного засвоєння студентами матеріалу що 

вивчається [2.]. 

Опорні конспекти являють собою графічну схему створену з частин, 

пов'язаних між собою, які називаються «опорними сигналами». Опорні сигнали 

при цьому є спадкоємними і поширюються на наступні заняття. В опорних 
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конспектах з навігації роль опорних сигналів в тому числі грають прийняті в 

судноводінні скорочення і умовні позначки.  

Опорні сигнали - це і склади, і слова, цифри і числа, формули і правила, та 

хіба все перелічиш? Ось і виходить, що в пам'яті кожної сучасної людини 

зберігаються мільйони опорних сигналів, які допомагають йому відновлювати 

при необхідності засвоєну інформацію. Відомі й спеціальні мнемонічні 

прийоми, своєрідні опорні сигнали, які придумані для того, щоб полегшити 

запам'ятовування. «Каждый охотник желает знать, где сидят фазаны». Хто не 

звертався до цієї фрази, щоб точно відтворити порядок кольорів у веселці? [3.]. 

В навігації при вивченні навчального матеріалу теж користуються для 

запам‘ятання фразами-сигналами (мнемонічними правилами). Наприклад: 

«Вітер дує в компас, течія витікає з компасу». 

Таким чином, опорний конспект - це побудована за спеціальними 

принципами візуальна модель змісту навчального матеріалу, в якій стисло 

зображені основні елементи теми що вивчається, а також використовуються 

графічні прийоми підвищення ефекту запам'ятовування і засвоєння [1.]. 

Виходячи з вищевикладеного можна зробити висновок, що використання 

опорних конспектів під час навчання майбутніх фахівців з навігації і 

управління суднами дозволить викладачам наочно представляти весь вивчений 

матеріал курсантам й студентам і багаторазово його повторювати при 

підготовці до екзаменів, а також проводити поточний контроль знань тих хто 

навчається. А курсантам і студентам використання опорних конспектів 

дозволить з легкістю відновлювати раніше отримані знання через якийсь 

минулий проміжок часу.  

Створюючи ж опорний конспект разом з тими хто навчається, задіються всі 

види пам'яті, що оптимально для здобувачів освіти. Даний метод дозволяє 

створити на занятті дослідницьку, творчу атмосферу, де кожен залучений в 

активний пізнавальний процес. Складання сприяє формуванню вміння 

самостійно працювати з джерелами знань. Це може бути предметом 

дослідження в рамках роботи наукового кружка.  
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ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ У ДУНАЙСЬКОМУ СУДНОПЛАВСТВІ: 

ОСНОВНІ АСПЕКТИ ТА ПРОБЛЕМАТИКА 

Тарасенко Т. В.-  кандидат технічних наук , доцент, завідувач кафедри 

інженерних дисциплін, Залож В. І.- кандидат технічних наук, доцент кафедри 

інженерних дисциплін Дунайського інституту Національного університету 

«Одеська морська академія» 

В листопаді 2020 року завершився проект Interreg/DTP GRENDEL (Green 

and Efficient Danube Fleet) – пілотний проект з модернізації суден внутрішнього 

плавання на Дунаї, спрямований на скоординовану модернізацію дунайського 

флоту відповідно до загальноєвропейської концепції European  Green Deal. 

Результати, представлені на Final Event, свідчать про активний інтерес 

учасників до основної теми та концепції проекту, а також про зацікавленість у 

продовженні досліджень у даному напрямку. При цьому основний інтерес 

зосереджений навколо питань зменшення шкідливих викидів вихлопних газів 

суднових двигунів до атмосфери (складові типу: СО, НС, NOx, РМ) та 

підготовку суден до використання технологій з нульовим рівнем цих викидів 

починаючи з 2030 року відповідно до концепції Europe climate neutral до 2050 

року. Європейське нормативне регулювання також зосереджене на питаннях 

https://ukrdoc.com.ua/text/44851/index-8.html?page=2
https://sites.google.com/site/sajtucitelamatematikifisenko/ucitelu/metodiceskie-materialy/----1
https://sites.google.com/site/sajtucitelamatematikifisenko/ucitelu/metodiceskie-materialy/----1
https://ru.osvita.ua/school/method/technol/1248/
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екологічності – Регламент Європейського Парламенту і Ради 2016/1628 

встановив нові параметри обмежень рівню шкідливих викидів типу СО, НС, 

NOx, РМ у випускних газах суднових двигунів суден внутрішнього плавання 

відповідно до Фази V з 2019 року. 

Існуючі на сьогоднішній день розробки в області модернізації дунайського 

флоту мають багато концептуальних рішень, які потребують подальшого 

доопрацювання та зниження вартості. Дорожнеча їх реалізації на сьогодення, 

спад ринку перевезень у зв‘язку з пандемічними обмеженнями та спадом 

економік придунайських країн, робить їх недосяжними для судновласників – 

для тих учасників перевезень, які повинні вкласти кошти у модернізацію й 

оновлення власного флоту, при цьому дуже часто відчуваючи  дефіцит 

фінансування навить поточних ремонтних робіт по існуючому флоту. В ідеалі 

для скорішого досягнення статусу Zero Emmission потрібні дієві державні 

програми стимулювання бізнесу, які на сьогодення ще є далекими від 

прийняття. Єдиним досяжним результатом для судноплавних компаній, як і 

раніше, залишається пошук шляхів підвищення енергоефективності існуючого 

флоту, якій також приведе до покращення екологічних умов та показників. 

Така концепція має право на існування та передбачає підходи до питань 

покращення екологічності внутрішнього дунайського судноплавства через 

підвищення енергоефективності флоту судновласників на базі можливих 

методів, також запропонованих в рамках завершеного проекту Grendel.  Також 

слід відзначити, що така концепція не пов‘язана з коштовними проектами 

інноваційних суден та масштабних модернізацій, які потребують великих 

капіталовкладень від власників флоту або інших учасників ринку дунайських 

перевезень. 

Список використаних джерел: 
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INTERACTIVE METHODS OF TEACHING PROFESSIONAL ENGLISH 

IN THE DANUBE INSTITUTE OF THE NATIONAL UNIVERSITY 

«ODESSA NATIONAL MARITIME ACADEMY» 

Тихонова І. Ю.-старший викладач кафедри гуманітарних дисциплін 

Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська 

академія» 

Today, foreign language teachers face the problem of interest and motivation of 

cadets to learn the language. Traditional teaching methods alone are not enough to 

achieve this goal. Work with cadets of DI NU ― OMA‖ requires a combination of 

knowledge of a foreign language with the  future professional activities of cadets. 

One way to achieve this is to introduce interactive teaching  technologies. The word 

"interactive" (translated from English "inter" - mutual, "act" - to act) means to 

interact. Thus, interactive teaching  is the interaction of lecturer and cadet in the 

https://drive.google.com/drive/folders/1yO6DxI9tmMDDJ5oAIP3Oorp0qQN1uDV_
http://www.interreg-danube.eu/news-and-events/project-news/5625
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process of communication and teaching  in order to solve linguistic and 

communicative problems[1]. 

Interactive activities include the organization and development of dialogic 

speech, aimed at interaction, mutual understanding, solving problems important to 

each of the participants in the teaching process. Interactive teaching methods involve 

the organization of the educational process, in which the cadet cannot participate in 

the collective process of teaching  and cognition, based on the interaction of all its 

participants: the cadet depends on the quality of the task facing the group. The 

essence of interactive teaching  is mutual teaching, a group form of organization of 

the educational process with the implementation of active group teaching methods to 

solve didactic tasks. The lecturer has the role of consultant, assistant, organizer and 

source of information. The cadet and the lecturer are equal participants  of the 

educational process. Such dialogic training allows cadets to think critically, solve 

complex problems by analyzing circumstances and added information, participate in 

discussions, make decisions, communicate with people.  

Working in groups helps to improve communication skills, team spirit, leadership 

qualities of individuals. The structure of English lessons with the use of interactive 

technologies takes place in four stages: 

1. Preparation. Solving issues with handouts, venue and technical means. 

 2. Introduction. The rules, purpose, technically formed task, division into groups, 

division of roles are explained. 

 3. Conducting. Discussion of the situations set by the lecturer, independent or 

group search of decisions and formation of answers. 

4. Reflection and results. Discussion of the results of the "game", evaluation, 

feedback [2]. 

The choice of the form of conducting an interactive lesson requires an individual 

approach of the lecturer, taking into account the level of intellectual development of 

the topic studied in it. Involvement of cadets in interactive activities, as well as 

increasing the motivation to study a foreign language can be achieved by game 
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technologies in teaching. Games are a unique means of learning without coercion and 

increase interest in study. One of the advantages of the games is the collective form 

of work and the creation of a friendly atmosphere and a situation of success for 

cadets. The project method is also effective. [3]. Cadets solve this or that problem as 

a result of independent cognitive actions and prepare presentations for demonstration 

of a product of activity. In project work, cadets are involved in the search educational 

and cognitive activity created by the lecturer. Research, communicative, 

technological, information competences, creativity are formed, intellectual activity is 

stimulated. Cadets learn to use information and telecommunication technologies in 

learning a foreign language, master the skills of working in a group and form social 

mobility [4]. 

Thus, the use of interactive methods in foreign language teaching allows to 

increase the time of language practice in the classes for each cadet, to achieve proper 

mastering of the material by all group members, to solve various educational and 

developmental tasks. In the process of acquaintance with this or that interactive 

method, the lecturer  becomes the organizer of independent, educational-cognitive, 

communicative, creative activity of cadets. The use of interactive teaching  

technology in the pedagogical process is a necessary condition for the optimal 

development of both cadets and lecturers 
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СТАТИСТИКА ЕКСПЛУАТАЦІЇ МОРСЬКОГО  

ТРАНСПОРТНОГО ФЛОТУ 

А.В. Федоренко -старший викладач кафедри ЗНД ДІ НУ «ОМА», м. Ізмаїл, 

Україна  

В цілому світовий торговельний флот за станом на 1 січня 2018 року 

налічував 94 171 судно сукупної провізної здатністю 1,92 млрд т дедвейту. 

Після уповільнення зростання протягом п'яти років в 2017 році було відзначено 

невелике підвищення темпів зростання світового флоту (рис.1.). К 1 січня 2017 

року світовий торговий флот збільшився за 12 місяців на 3,31% в порівнянні з 

приростом на 3,15% в 2016 році. У порівнянні з темпами зростання попиту на 

перевезення, які складали в 2017 році 4,0%, нижчі темпи зростання пропозиції 

сприяли поліпшенню основних ринкових факторів, що призвело до підвищення 

фрахтових ставок і доходів для більшості перевізників, за винятком сектора 

танкерів. 

 

Рис.1. Зростання світового флоту та морських перевезень (у відстотках) 

Розміри суден, що спускаються на воду, як і раніше перевищували розміри 

судів існуючого флоту. Тому, що стосується кількості суден, то темпи 

зростання світового флоту були нижче, зокрема на рівні 1%. Разом з тим 

ринкова вартість світового флоту, за оцінками, зросла на 7,8% з урахуванням 

поліпшення основних ринкових чинників і збільшення інвестицій в судна, 

відповідні новітніми технологіями і відповідають чинним і можливим 

майбутнім нормативним вимогам. 
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На частку п'яти країн, які мають найбільшим флотом, разом узятих 

припадає 49,6% світового флоту (по дедвейту). У 2017 році Греція зміцнила 

своє становище як країни з найбільшим фотом, який збільшився на 21 млн т 

дедвейту, і тепер на неї припадає 17,3% світового флоту. За нею за цим 

показником ідуть Японія (11,7%), Китай (9,6%) і Німеччина (5,6%). 

Судновласники Греції спеціалізуються на нафтових танкерах (їм належить 

24% флоту цих судів), а також балкерах. Японія і Китай мають найбільшу 

частку на ринку в секторі балкерів (відповідно 20% і 16%). Судновласники 

Німеччини спеціалізуються головним чином на контейнерних судах, і в цьому 

секторі на них припадає 20% світового флоту. Серед власників чартерного 

флоту - компанії, які самі не займаються перевезеннями, а отфрахтовуют свої 

судна компаніям, що здійснюють лінійні перевезення, на судновласників з 

Німеччини припадає третина ринку в порівнянні з двома третинами в 2013 році, 

тоді як судновласники з Канади, Китаю і Греції зміцнили свої позиції на цьому 

ринку. Типовим прикладом цієї тенденції є продаж в березні 2018 року банком 

«Коммерцбанк» (Німеччина) шести контейнеровозів компанії «Маерск» 

приблизно за $ 280 млн дол. 

У на рис.2. представлена інформація про розподіл контейнерного флоту в 

ДФЕ. Німеччина як і раніше володіє найбільшим контейнерним флотом, на 

частку якої припадає 20,22% світового флоту контейнеровозів, що на 1,2 

процентних пункту нижче в порівнянні з 2017 роком. Данія, Гонконг (Китай), 

Франція і Швейцарія мають у своєму розпорядженні флотом з найбільшим 

середнім розміром судів, і в них також знаходяться найбільші компанії 

лінійного судноплавства, які, як правило, володіють найбільшими судами. 

Серед менших суден вище частка зафрахтованих суден, що належать, 

наприклад, судновласникам з Німеччини та Греції. Три найбільших перевізника 

знаходяться в Європі, і в сукупності на їх частку припадає 37,7% провізної 

здатності світового контейнерного флоту. Більшість інших компаній серед 30 

найбільших перевізників знаходиться в Азії. В цілому на 10 найбільших 

перевізників доводиться 68,6% ринку, а на 30 провідних перевізників - 77,6%. 
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Перевізники з великою кількістю судів також мають в своєму власному або 

зафрахтованому флоті більш великі судна, що є ще одним свідченням того, що 

збільшення розміру контейнеровозів і процес консолідації йдуть паралельно 

один одному. 

У лінійному судноплавстві спостерігається процес подальшої консолідації в 

формі злиттів і поглинань, і реструктуризації глобальних альянсів. 

Консолідація може сприяти поліпшенню управління пропозицією провізної 

здатності і використання судів і підвищенню ефективності, що в свою чергу 

може сприяти подальшому розвитку галузі за допомогою об'єднання вантажних 

партій, підвищення віддачі від ефекту масштабу і скорочення операційних 

витрат. Перевізники можуть також отримати вигоди  

 

Рис.2. Діаграма постачання контейнеровозів 

від такої співпраці завдяки спільному використанню ресурсів, включаючи 

збільшення числа портів заходження суден, розширення мереж і створення 

нових ліній. Вантажовідправники теж могут отримати певні вигоди від 

процесса консолідації завдяки стабілізації та зменшенню коливання ставок 

тарифів та більш ефективної 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
З грузопід‘ємним обладнанням Без грузопід‘ємного 
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Рис.3. Тенденції в обслуговованні стран контейнерними перевезеннями 

 

та великої мережі ліній, что обслуговуються перевізниками. До тих пір, 

поки існує достатня конкуренція и прозорість ринків, поліпшення лінійних 

перевезень може також відповідати інтересам вантажовідправників, якщо 

зможуть скористатись вигодами, пов'язаними зі зниження витрат, як більш 

низькі ставоки тарифів. Крім економії витрат, підвищення ефективності 

експлуатації суден і ступеня їх завантаження і може збільшувати і без того вже 

надлишкову пропозицію провізної здатності, надаючи щє більше знижувальний 

тиск на ставки тарифів. 
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У зв'язку з пандемією COVID 19 екстрений перехід на дистанційне 

навчання став емоційним стресом для всього суспільства, включаючи не тільки 

викладачів, студентів, школярів, а й їхніх батьків. Знадобилося в терміновому 

порядку шукати і освоювати нові технології навчання.  

Електронні презентації на лекціях і практичних заняттях давно 

застосовувалися. Теоретичний матеріал дуже зручно, з метою економії часу, 

представляти у вигляді презентацій. Але традиційний атрибут в викладанні 

математики все ж залишався - це дошка і крейда (фломастер). Причому дошка 

виступала і як засіб отримати пояснення матеріалу, і для зворотного зв'язку: 

розв‘язок прикладів на дошці самими учнями. Навіть неможливо уявити 

викладання математики на будь-якому рівні (від шкільного курсу до вищих 

навчальних закладів) без дошки і крейди. Пандемія внесла свої корективи в 

процес викладання.  

Можна навести приклади викладу окремих тем шкільного курсу і вищої 

математики з використанням віртуальної дошки: наприклад, Khan Academy [1]. 

Зворотній зв'язок в даному проекті здійснюється через проходження тестів.  

У нашому навчальному закладі дистанційне навчання здійснюється на 

платформі Google Classroom. Синхронне навчання проводиться в Meet. 

Аналогом шкільної дошки стала віртуальна дошка Jamboard.  

Як влаштована віртуальна дошка Jamboard.  

Робоча поверхня в Jamboard - це окремий слайд (рис.1), розмір якого не 

можна змінити. Для роботи є кілька інструментів: пензлики, ластик, курсор, 

стікер, вставка зображень, форми, лазерний покажчик. Доступні наступні види 

пензликів: ручка, фломастер, маркер і пензлик. Можна міняти колір пензлика. 
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Курсор можна переміщувати та змінювати елементи. «Стікер» дозволяє 

створювати текстові замітки і розміщувати їх на слайді. Сервіс дозволяє 

вставляти локальні зображення і завантажувати фото з Google Диска. За 

допомогою форм можна додати фігури (коло, квадрат і т.п.). Для вставки тексту 

доступний стандартний шрифт, можна вибрати його формат, наприклад, 

заголовок або звичайний текст. Лазерний покажчик залишає на кілька секунд 

слід на дошці, завдяки чому можна робити акцент на окремих елементах при 

пояснень. 

 

Рис.1. Робоча поверхня в Jamboard 

Особливості використання Google Jamboard:  

● Файл Jamboard можна створити або відкрити під час виклику Meet, якщо 

Ви приєдналися з комп'ютера;  

● Учасники Meet, які використовують мобільні пристрої та планшети, 

отримують посилання на агентство файл Jamboard (посилання знаходиться в 

чаті) і, коли натиснути на нього, можна перейти у додаток Jamboard; 

● Спільна робота в реальному часі; 

● Підтримка графічного планшета; 

● Збереження слайда в форматі PNG; • 
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● Експорт проекту в PDF.  

Синхронне навчання математичних дисциплін «Вища математика» і 

«Математичні основи судноводіння» проводилося з використанням віртуальної 

дошки Jamboard. Що дозволило підвищити ефективність навчання. 

Список використаних джерел: 

1. Khan Academy. URL: https://www.khanacademy.org/math 

 

УДК: 577 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ГІДРОХІМІЧНОГО РЕЖИМУ 

ДУНАЙСЬКОГО УЗМОР’Я 

Черой Л.І.- старший викладач кафедри навігації і управління судном 

Дунайського інституту Національного університету  

«Одеська морська академія» 

Як відомо, що гідрохімічний режим будь-якого водного об‘єкту — це зміни 

концентрації розчинених хімічних речовин у воді водотоків та водойм, 

зумовлені закономірними змінами ролі різних видів живлення водних об'єктів 

протягом року, такими як опади чи підземні води, тощо.  

Вивчення гідрохімічного режиму гирлової області річки Дунай і 

дунайського узмор‘я , де відбувається змішання двох різних за хімічним 

складом водних мас – річкових і морських і швидкості хімічних і біологічних 

перетворень значно вище, ніж у відкритому морі, становить значний інтерес 

для оцінки рівня трофності цих високопродуктивних районів. 

Мета – виявлення характерних закономірностей в мінливості гідрохімічного 

режиму української ділянки морського узбережжя Чорного моря. 

Найбільш чітко гідрохімічний режим Дунаю проявляється, коли за сезонами 

проходять повені, межень, паводки і, що в свою чергу має тісний зв'язок з 

гідрологічним режимом. Також атмосферне живлення створює малу 

https://www.khanacademy.org/math
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мінералізацію річкових вод, а підземне навпаки створює підвищену 

мінералізацію річкових вод. Тому при зростанні поверхневого стоку 

мінералізація річкової води знижується, а при його зменшенні та збільшенні 

підземного живлення – зростає. З цього витікає те, що під час повені та 

паводків мінералізація виявляється мінімальною, а під час межені – досягає 

максимальних значень. 

На формування гідрохімічного режиму Дунаю впливають фізико-

географічні фактори. 

Українська ділянка морського узбережжя Дунаю охоплює район від краю 

дельти Кілійського рукава до кордону морських вод з солоністю близько 17‰ 

[1].  

Інтенсифікація сільського господарства та активне застосування 

мінеральних добрив призвели до значного збільшення в дунайській воді 

біогенних речовин у 70–80 роках минулого століття, коли у воді Кілійської 

дельти відзначався максимум їх концентрацій. В 90-х роках, в результаті 

зниження антропогенного навантаження на площу водозбору, вплинула 

побудова водосховищ на Дунаї, а потрапляння в морські води нітратів, 

фосфатів, кремнію почали скорочуватися, але збільшується потрапляння 

органічних речовин.[23]. У 2000–2010 роках, при величині водного стоку вище 

середньорічного в Кілійській дельті концентрації біогенних і отруйних речовин 

залишаються достатньо високими .  

Мінливість метеорологічних та гідрологічних умов відіграють дуже 

важливу роль у формуванні гідрохімічного режиму узмор‘я [2]. Дунайська вода 

на узмор‘ї розростається за верхніми «язиками» в товщі товщиною від 1 до 5м, 

а нижній шар заповнений більш соленими (до 17–18 ‰) водами. Вертикальна 

структура поля солоності на узмор‘я характеризується в поверхневому шарі від 

2 до 16 ‰ і майже постійними значеннями (18–19 ‰) у придонному шарі, на 

горизонтальному більш ніж 15 м. За характером розподілу солених вод на 

гирловому узмор‘ї Дунаю виділяють [3] наступні зони: транзит надлишкової 

річної води (солоність менше 2 ‰); фронтальну (2−8 ‰), в якій відбувається 
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основне змішування опріснених і морських вод; трансформованих річних вод 

(8–17 ‰); морських вод (більш 17 ‰). 

Зовнішня межа гирлового узмор'я – умовна, а величина солоності і площі з 

розпрісненими морськими водами залежать від величини стоку Дунаю і режиму 

вітру. 

Мінливість гідрохімічних параметрів на узбережжі Дунаю носить яскраво 

виражений сезон ний характер: максимальні концентрації мінеральних і 

органічних речовин відзначають, як правило, навесні при максимумі стоку, 

мінімальніі – влітку в межень при зниженні потрапляння біогенних речовин з 

річковим стоком і активний розвиток продукційних процесів. Восени за 

рахунок деструкції і рециркуляції забруднюючих речовин концентрації 

мінеральних з'єднань дещо підвищуються. До кінця літа в придонному 

горизонті узмор'я, як правило, відзначають розвиток гіпоксії, пов'язаний з 

накопиченням і деструкцією відмерлого фітопланктону в умовах щільнісної 

стратифікації водних мас. [4]. 

Працюючи в Дунайському басейновому управлінні водних ресурсів в період 

з 2010 по 2016 роки, проводячи моніторинг морського узбережжя Кілійської 

дельти, результати показали, що з плином часу, починаючи з початку нового 

століття, рівень біогенних речовин і отруйних речовин зріс. Це, в основному, 

сполуки фосфору і азоту. На мою думку це пов‘язано з роботою підприємств, 

що роблять викиди у воду, також з дощовою водою до узмор‘я несуться 

забруднюючі речовини хімічних добрив з полів. Також каналізаційні води до 

яких потрапляє величезна кількість миючих хімічних речовин, де в свою чергу 

у водах узмор‘я потім відбувається деструкція органічних сполук азоту та 

фосфору з якого в подальшому відбувається збільшення евтрофікації і потім 

надалі ці води потрапляють у Чорне море. Також і донні відкладення з року в 

рік збільшуються, а вони в свою чергу є найбільшим джерелом евтрофікації, що 

відбувається за рахунок біоакумуляції. 

В подальшому потрібно й надалі проводити моніторинг потрапляння 

забруднюючих речовин з метою подальшого контролю над ситуацією і 
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розробляти відповідні стратегії задля покращення екологічного стану гирлової 

області Дунаю і району узмор‘я з метою зниження потрапляння забруднюючих 

речовин в морські води. 
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УДК 005:517.977 

ПІДХОДИ ДО ОПИСУ СТАНІВ В ПРОСТОРІ ТА ЧАСІ СКЛАДНИХ 

ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ 

Чимшир В.І. – доктор технічних наук, професор, професор кафедри 

управління судновими технічними системами і комплексами Дунайського 

інституту Національного університету «Одеська морська академія», Ізмаїл, 

Україна 

Побудова великих технічних систем накладає низку значних обмежень, як 

технічних, так і організаційних. Їх складність робить всі етапи їх життєвого 

циклу (аналіз вимог, специфікацію, проектування, створення, впровадження, 

експлуатацію, технічне обслуговування / еволюцію та утилізацію) схильними 

до відмов та  затратними відносно переробки. Як зазначається в дослідженнях 
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[1-4], навіть однозначний  поведінковий  опис дискретного стану існуючої 

системи стає не тривіальним завданням.  

Однією з характеристик цих систем є можливість функціонувати в багатьох 

різних часових масштабах. Очевидно, що час є ключовим поняттям у 

специфікації або поведінковому описі складних систем, але, як правило, на 

схемах моделювання вони представлені як єдине плоске фізичне явище. Така 

абстракція не підтримує структурні властивості системи, змушує різні 

тимчасові уявлення до одного і того ж плоского опису і не підтримує 

розділення процесів, які полегшують опис різних часових шкал системи. Тобто, 

подібно до того, як функціональні властивості системи можуть бути 

змодельовані на різних рівнях абстракції або деталізації, так повинні і 

тимчасові властивості бути представлені в різних, але послідовних часових 

масштабах.  

Для кращого використання шкали часу з метою створення більш надійних 

складних систем пропонується структура, яка чітко ідентифікує ряд різних 

діапазонів часу, в яких може знаходитись досліджувана система. Ця структура 

повинна дозволити опис часових властивостей існуючих систем та вказати 

вимогу щодо нових або модифікованих систем.  

Поняття часового діапазону та підходи опису складних систем відповідно 

до них розглядались багатьма вченими світу. Наприклад в роботі [2] робиться 

спроба зробити опис на прикладі ієрархічних структурах мозку людини і 

зазначається, що різні часові шкали мають значення для різних шарів його 

ієрархії. На наш погляд, поняття часового діапазону повинно знаходитись в 

центрі основного процесу. Такий підхід можна використовувати в будь-якій 

організаційній схемі чи архітектурній формі - адже всі вони ведуть до систем, 

які демонструють широкий спектр динамічної поведінки.  

Поняття часових діапазонів, фактично ґрунтується на твердженні, що 

інтелектуальні системи обов‘язково складаються з декількох рівнів систем. 

Таким чином, когнітивна архітектура людини також повинна бути 

структурована таким же чином, як ієрархія системних рівнів з чіткими 
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часовими шкалами. Кожен системний рівень містить набір компонентів, які 

зв‘язані та взаємодіють для створення поведінки на цьому рівні. Якщо система 

має кілька рівнів, компоненти на одному рівні можуть бути реалізовані 

системами на наступному, нижчому рівні. Кожен рівень є абстракцією, яка 

приховує деякі деталі наступного нижчого рівня. Рівні можуть бути 

сильнішими або слабкішими, залежно від того наскільки добре поведінку на 

цьому рівні можна передбачити або пояснити структурою системи цього рівня. 

Сильні рівні визначаються станом, оскільки майбутня поведінка визначається 

поточним станом лише на цьому рівні. Для слабких рівнів майбутня поведінка, 

принаймні частково, визначається міркуваннями нижчих рівнів. В результаті 

багаторічних досліджень, можна зробити висновок, що для отримання нового 

рівня необхідний коефіцієнт дорівнює приблизно 10. Іншими словами, кількість 

компонентів та час компонентів на сусідніх рівнях відрізняються на порядок.  

В процесі просування вгору по ієрархії розмір компонентів та час 

необхідний для отримання результату збільшується, як правило у геометричній 

прогресії.  

Таким чином можна зазначити, що складна технічна система демонструє 

динамічну поведінку на багатьох різних рівнях. Швидкість обчислювальних 

процесів верхніх рівнів, значно перевищує швидкість підкомпонентів та рівнях 

функціональних блоків. Необхідність створення системи спостереження, 

фіксування та опису станів складних систем є дуже важливою, сучасною, 

науково-технічною задачею. 
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рішення в сучасних технологіях. - Харків: НТУ «ХПІ», 2012. - №9 - С.36-40. 

 

УДК: 519-7 

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ЗВ’ЯЗКИ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ 

МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ МОРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ 

Чумаченко М.М.-старший викладач кафедри загальнонаукових дисциплін 

Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська 

академія», м. Ізмаїл, Україна 

У суспільстві розвиненої ринкової економіки працевлаштування фахівців 

морського флоту найчастіше пов‘язано з умінням грамотно виконувати свої 

професійні обов‘язки. Про важливість підготовки майбутніх судноводіїв до 

професійної діяльності наголошується у вітчизняних нормативно-правових 

документах: Закон України «Про освіту», «Про вищу освіти», Указом 

Президента України «Про національну стратегію розвитку освіти в Україні на 

період до 2021 року» визначено необхідність побудови якісної професійної 

освіти. Більшість випускники вищих морських навчальних закладів 

працевлаштовуються на судна іноземних судновласників, зростають вимоги до 

формування в майбутнього фахівця особистих та професійно значущих 

якостей, зокрема, орієнтації в суміжних областях діяльності, здібності до 

ефективної роботи за спеціальністю на рівні світових стандартів, готовності до 

постійного професійного зростання, таким чином, програма підготовки 

майбутнього судноводія має відповідати вимогам Міжнародної морської 

організації. 

У 1995 році з введенням нових поправок до Міжнародної конвенції про 

підготовку і стандартів підготовки моряків і несення вахти STCW‘95 
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Міжнародною морською організацією Об‘єднаних Націй кардинально 

змінилися підходи до навчання морських фахівців. Виникає потреба в 

підготовці фахівців високої кваліфікації та належної професійної компетенції. 

Фахівці морської галузі, які випускаються вищим морським навчальним 

закладом, повинні вміти вирішувати завдання з області його практичної роботи, 

використовуючи математичний апарат. Курс вищої математики, який вивчають 

курсанти на першому курсі, повинен стати основою для отримання професійної 

освіти. 

Проаналізував навчальну програму, навчальну літературу та методичні 

посібники зі спеціальних дисциплін були виділені дисципліни, в яких 

теоретичний та практичний зміст базується на знаннях вищої математики: 

«Теорія та устрій судна», «Навігація та лоція», «Морехідна астрономія», 

«Електротехніка». 

Курсанти морських вищих закладів які проходять плавальну практику на 

посаді кадета вперше стикаються з вирішенням завдань пов‘язаних з 

поведінкою судна на воді в складних погодних умовах, що неможливо без 

засвоєння основ теорії судна. Для вивчення дисципліни «Теорія та устрій 

судна» необхідні знання з математики. Розрахунки, пов‘язані з теорією судна, 

виконуються з багатьма припущеннями по емпіричним формулам з мінімумом 

аналітичних формул. Диференціюванням і інтеграцією в табличній формі за 

даними складних геометричних побудов: гідростатичні криві, діаграми та 

графіки. Дуже важливо навчитися їх читати та користуватися ними при 

вирішенні постійно виникаючих складних завдань в практиці експлуатації 

суден, а також опанувати основами наближених обчислень.  

Серед основних функціональних обов‘язків судноводіїв можна назвати 

організацію управлінням рухом судна, забезпечення безпеки плавання що 

входить в інтегральний курс судноводіння, а це наступні основні дисципліни: 

«Навігація і лоція», «Морехідна астрономія».  
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Завданням дисципліни «Навігація і лоція» є надання майбутньому 

судноводію теоретичних знань і практичних навичок, необхідних для 

виконання обов‘язків помічника капітана. 

Дисципліна «Навігація і лоція» вирішує головну задачу судноводіння – 

забезпечення безпеки плавання. Тільки знання наукових математичних основ 

навігації дозволяє визначити місце знаходження судна та забезпечує його 

безпеку у будь – яких умовах плавання. 

Наприклад, при вивченні розділу «Координати і вектори» звертається увага 

курсантів на вивчення теми «Визначення полярних координат точки». Такі 

математичні завдання по цій темі є аналогом запропонованих завдань по 

дисципліні «Навігація і лоція», але багато курсантів утруднюються при рішенні 

цих завдань на старших курсах. Тому необхідно актуалізувати знання так, щоб 

знання по математиці і навігації були пов'язані. Рішення математичних аналогів 

завдань по навігації здійснюється за допомогою аналітичного методу рішення 

геометричних завдань, а потім інтерпретується в термінах навігаційної теорії. 

Для того, щоб пов'язати прямокутні координати з географічними 

координатами (довготою і широтою, відомих з шкільного курсу географії), 

розглядається полярна система координат двічі: в горизонтальній площині і 

вертикальній. Тоді можливо визначити координати точки в просторі. Далі 

виникає завдання визначення прямокутних декартових координат точки в 

просторі. Для вирішення даних задач курсантам необхідно згадати визначення 

географічної широти і довготи, визначення кута між прямою і площиною, 

двогранного кута. 

Судноводій крім знання навігаційній безпеки повинен володіти основами 

морехідної астрономії. «Морехідна астрономія» це одна із важливих наук для 

судноводіїв, яка сприяє забезпеченню безпечного, швидкого і економічного 

переходу судна морем з одного пункту в інший. Для виконання цього завдання 

потрібні якісні знання по цій дисципліні. Важливу роль у вивченні "Морехідної 
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астрономії" грає розділ вищої математики "Сферична тригонометрія", в якому 

розглядаються властивості сферичного трикутника і його розв‘язки, які 

застосовуються в сферичній астрономії. Сферична астрономія розглядає 

координатні системи на поверхні допоміжній сфері, їх зв'язок між собою і їх 

зміни в часі, а також принципи виміру часу. 

Актуалізація міждисциплінарних зв‘язків як процес і результат обумовлює 

системність і цілісність професійної підготовки, забезпечуючи формування 

системи професійних знань. Умінь і навичок відповідно до державних 

стандартів якості освіти. 

Список використаних джерел: 

1. Міжнародна конвенція про підготовку і дипломування моряків та 

несення вахти.-Інспекція з питань підготовки та дипломування моряків, 2009.-

С.736с. 

2. Міжнародна конвенція про підготовку і стандартів підготовки та 

дипломування моряків та несення вахти 1978 року з поправками, внесеними в 

1995 році (STCW‘95). Код для підготовку і дипломування моряків та несення 

вахти (STCW‘95 кодексу) ІМО Морського судноплавства.- Варна,1997. 

3. Анохин А. И. Математика мореплавателю [Електронний ресурс] / А. И. 

Анохин, З. Л. Ломакина – Режим доступу до ресурсу: 

http://vm.msun.ru/Cad_ship/Mat_mor/Mat_mor.html. 

4. Даниленко О.Б. Неперервна професійна підготовка майбутніх 

судноводіїв у вищих морських навчальних закладах: теорія і практика: 

монографія.-: Запоріжжя, АА Тандем, 2020.- 564с.  

       

      УДК 629.12.001 

НАБЛИЖЕНЕ РОЗВ’ЯЗАННЯ РІВНЯННЯ МАС СУДНА ПІД ЧАС 

КУРСОВОГО ТА ДИПЛОМНОГО ПРОЄКТУВАННЯ 

 

http://vm.msun.ru/Cad_ship/Mat_mor/Mat_mor.html
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Щедролосєв О.В.-  доктор технічних наук., професор; Терлич С.В.- кандидат 

технічних наук, Національний університет кораблебудування імені адмірала 

Макарова 

Як відомо, на початкових стадіях проєктування судна виконання 

курсових та дипломних проєктів використовується наступне 

найрозповсюджене рівняння визначення вагової водотоннажності Δ [1] 

 ,3

2

1

CBAР
n

i

i  
                                              

 (1) 

де 

ПТЗВOK РPPPA 1 , 

РК – маса корпусу: 

РО – маса штурманського озброєння, 

РЗВ – запас водотоннажності, 

РПТ – маса постачання, 

,ПРВЕЛЕУСПР РРРРРРВ 

 
РПР – маса суднових пристроїв, 

РС – маса систем та трубопроводів, 

РЕУ – маса енергетичної установки, 

РЕЛ – маса електрообладнання, 

РЕЛ – маса електрообладнання, 

РРВ – маса постійних рідких вантажів, 

РП – маса пального, 

С = РВ + РБ, 

РВ – маса вантажу, 

РБ – маса рідкого баласту. 

Складові вагового навантаження Рі перераховуються з вагового 

навантаження судна-прототипу, або розраховуються за коефіцієнтами 

утилізації [1]. 

У явному вигляді рівняння (1) рішення не має. Зрозуміло, що 
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Академік О.М. Крилов запропонував для розв‘язання рівняння (1) 

використати підстановку 
 
B

A
x




13

 та отримав кубічне рівняння вигляду [2] 

,23 mxx                                                     (2) 

де т – константа, яка залежить від коефіцієнтів А, В, С. 

Розв‘язок рівняння (2) може бути знайдений за допомогою таблиць 

квадратів та кубів, аналітично за залежністю Кардано [3] або одним із 

чисельних методів (методи бісекції, хорд,  Ньютона тощо). В той же час, для 

двох останніх способів рівняння (2) слід привести до «неповного» кубічного 

рівняння, що передбачає розрахунки по досить складній схемі. Професором 

Л.Ю. Худяковим    була введена до рівняння (1) нова змінна 
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та 

отримана наступна залежність [4] 
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Наближене його рішення за пропозицією автора здійснюється за 

допомогою табулювання функції f(a). Крім того, в тій самій роботі було 

отримано  наближену залежність для визначення водотоннажності у явній 

формі 
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Відносна похибка розв‘язання рівняння (1) за залежністю (3) складає до 

7% у порівнянні із точним рішенням. 

На відміну від відомих способів у даному дослідженні пропонується 

використати підстановку 
3 


B

C

y , яка дозволить отримати рівняння, 
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аналітичний вигляд та розв‘язок  якого істотно відрізняється від наведених 

вище [5] 

,3 kyy                                               (4) 

де .
1

B

C

B

A
k




 
Переваги запропонованого способу наступні. 

1) Рівняння (4) безпосередньо розв‘язується за формулою Кардано як із 

можливих видів «неповного» кубічного рівняння, через те, що коефіцієнти 

змінної у дорівнюють одиниці. У цьому легко переконатися виконавши, 

наприклад, підстановку 3 y . 

2) Запропоноване рівняння має досить просту форму при розв‘язанні його 

методом послідовних наближень (ітерацій) 

.lim;3

1


 
n

nn yyky                                        (5) 

Проаналізувавши першу похідну правої частини рівняння (5), зрозуміло, 

що збіжність наведеного ітераційного процесу буде забезпеченою при умові 

,
3

1
y або 

33

4
k . Для забезпечення абсолютної збіжності ітерацій  можна 

використовувати метод Ньютона, перетворивши класичну форму розв‘язку у 

вигляд 

.
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У якості початкового наближення доцільно використати емпіричну 

залежність 
2

2
0




k

k
y , отриману із рівняння (4). При третьому та подальших 

наближеннях більш точні результати може надати залежність 
74,1

87,1
0




k

k
y . 

3) Аналізуючи залежність (5), досить просто отримати явну наближену 

залежність для визначення масової водотоннажності, яка буде більш простою, 

більш точною (відносна похибка не перевищує 3%) та більш вживаною під час 
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вивчення дисциплін та написання курсових робіт циклу теорії та проєктування 

суден, оскільки досить часто використовується функція 3 

 

.
1

93,0534,0
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4) Не дивлячись на незначну практичну значимість випадку, коли С = 0, 

запропонований спосіб і в даному випадку дозволяє отримати розв‘язок, тобто 

передбачає більшу щільність, ніж відомі залежності.  
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УДК  629.123 

ДВОРІВНЕВИЙ ПІДХІД  ДО ОБРОБКИ ДАНИХ ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ 

В МОРСЬКІЙ ГАЛУЗІ  

Яремчук С.О. - кандидат технічних наук, доцент кафедри суднових 

енергетичних установок і систем Дунайського інституту Національного 

університету «Одеська морська акдемія» 

Четверта промислова революція (Індустрія 4.0) передбачає широке 

впровадженні інформаційних технологій і штучного інтелекту, та масштабну 

автоматизацію бізнес-процесів, в тому числі і в морській галузі.  

Серед базових технологій Індустрії 4.0 експерти виділяють Інтернет Речей 

(Internet of Things, IoT) - це підключені до комп'ютерних мереж об'єкти (речі) з 

вбудованими датчиками, контролерами, і програмним забезпеченням для збору 

та обміну даними, з можливістю віддаленого контролю та автоматизованого 

управління [1]. IoT на судні – це єдина мережа датчиків збору, аналізу та 

обміну даними. IoT на судні дозволяє ефективно розподіляти енергію між 

системами судна, оптимізувати продуктивність двигунів, знизити витрати 

палива, скоротити витрати і викиди CO2, відстежувати вантажі та запаси, 

моніторити обладнання в реальному часі, збільшити інтервали між 

обслуговуванням систем та вчасно замовити запчастини, визначати природні 

параметри, локацію судна і течій [2]. IoT в портах дозволяє визначити 

оптимальні вікна для постановки суден і скоротити простої, підвищити безпеку 

та ефективність управління рухом суден в порту. IoT в суднобудуванні 

дозволить створювати "розумні" судна з покращеними експлуатаційними 

характеристиками, здатні забезпечувати безпечні та ефективні процеси на 

судні, приносити великий прибуток судновласникам, підвищувати зручність 

обслуговування судна [3].  
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Рисунок 1.  Структурна схема дворівневого підходу до обробки даних IoT 

 

Концепція IoT постійно еволюціонує. Дані збираються від все більш 

зростаючого числа різноманітних пристроїв, і перетворюються у так звані 

«великі дані» (big data), обсягами в гігабайтах та петабайтах [4]. При передачі 

великих даних від IoT-пристроїв до централізованого сховища обробки та 

аналізу виникає проблема значної часової тривалості цього процесу. Швидкість 

передачі даних постійно збільшується, однак наразі вона не дозволяє достатньо 

швидко передавати гігантські обсяги даних [5]. Процес передачі даних без 

попередньої обробки займає тривалий час, і це знижує ефективність IoT систем.  

Для вирішення цієї проблеми ми пропонуємо дворівневий підхід до обробки 

даних IoT.  Для реалізації цього підходу ми пропонуємо перемістити частину 

процесу обробки даних з центру на периферію, ближче до пристроїв IoT, які ці 

дані безпосередньо збирають. Структурна схема запропонованого підходу 

зображена на рис. 1. 

Передача даних від IoT-пристроїв на першому рівні передбачає 

використання методів двох груп: методів очищення та методів первинної 

обробки. Очищення даних є процесом виявлення та виправлення або видалення 

помилкових записів в даних. Це методи фільтрації, індексації, та сортування 

2 рівень 

Моделювання та 
аналіз даних 

ІоТ пристрій 1 ІоТ пристрій 2 ІоТ пристрій N 

1 рівень  
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даних 

1 рівень  
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для пошуку нульових даних, видалення тривіальних та пошкоджених даних, 

видалення або доповнення неповних даних з відсутніми реквізитами. Методи 

другої групи сфокусовані на первинну обробку даних таким чином, щоб 

спростити їх подальше моделювання та аналіз. Це методи нормалізації, 

кластеризації, відбору екземплярів, перетворення та відбір ознак, групування, 

видалення викидів параметрів, згладжування, ущільнення даних та інші.  

Нормалізація даних використовується для стандартизації діапазону значень 

незалежних змінних або ознак даних (наприклад, зведення до інтервалів [0, 1] 

або [-1, +1]). Перетворення даних є процесом приведення даних в потрібний 

для подальшої обробки формат. Виділення ознак є процесом перетворення 

вхідних даних в набір ознак, які найкращим чином представляють вхідні дані. 

Ущільнення даних є перетворенням числових даних в упорядкований і 

стиснутий вигляд.  

Пропонований дворівневий підхід до обробки даних IoT з застосуванням 

методів очищення та первинної обробки призведе до підвищення коректності 

даних, зменшення їх обсягів та розмірності,  дасть змогу скоротити час їх 

передачі, прискорити процеси аналізу даних, та підвищити ефективність 

використання IoT систем в морській галузі. 
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Згідно з деякими дослідженнями, від 75% до 96% надзвичайних морських 

подій пов'язані з людськими помилками. Майже 15000 страхових випадків 

відповідальності за надзвичайні аварійні морські події в 2011-2016 роках, що 

еквівалентно страховій сумі понад 1,6 мільярда доларів, сталися у зв'язку з 

людським чинником. Зниження рівня аварійності суден є достатньо важливим 

завданням. Одне з можливих рішень – це впровадження систем підтримки 

прийняття рішень (СППР) в процеси управління судном [1]. 

СППР – це комп'ютерна автоматизована система, спрямована на допомогу 

судновим фахівцям у прийнятті ефективних рішень керування судном у 

складних та динамічних  навігаційних умовах. Розроблені СППР різняться за 

призначенням та функціоналом, що створює труднощі з вибором системи. Для 

подолання цих труднощів необхідно провести порівняльний аналіз двох типів 

існуючих суднових СППР. Перший тип – це СППР, яка приймає рішення на 

основі прецеденту. Головною особливістю даної системи є збільшення досвіду 

з плином часу. Для вибору альтернативних сценаріїв СППР може 

використовувати прецеденти, тобто події, яка сталися в минулому, і здатні 

служити прикладом для управлінських рішень і подальших дій в ідентичній 

ситуації. Записаний в системі прецедент включає в себе проблемну ситуацію, 

прийняте рішення і отриманий результат. Як тільки буде виявлена проблемна 
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ситуація, і буде прийнято рішення на основі вже наявних (збережених) 

прецедентів, відповідна інформація упаковується в контейнер, названий новим 

прецедентом, і зберігається в сховищі прецедентів для подальшого 

використання. Ситуація, для якої був збережений прецедент, вважається 

опорною, або базовою.  Вибір найбільш адекватного в конкретній ситуації 

прецеденту дозволяє сформувати на його основі ефективне рішення в готовому 

вигляді, або вимагає проведення додаткових дій з адаптації рішення з метою 

врахування відмінностей в контекстах поточної та базової ситуації. Як тільки 

поточна ситуація ідентифікована, судноводій може прийняти рішення із 

запропонованих системою альтернатив на основі вже наявних (збережених) 

прецедентів, або самостійно. [2]. 

Перевагою розглянутої СППР є значне полегшення завдання прийняття 

правильних рішень судноводієм. Недоліком можуть стати звичайні проблеми і 

уразливості таких систем: помилки в алгоритмах, невдалий результат через 

нестачу необхідної інформації, недостатня захищеність системи щодо атак 

зловмисників.  

Інший тип СППР – це системи попередження зіткнення судна.  В основний 

блок автоматичної ідентифікаційної системи (АІС1) надходять дані від 

зовнішніх пристроїв, які формують стандартні повідомлення, що містять 

інформацію про судно.  Ці повідомлення періодично і регулярно передаються 

через антену в діапазоні ультракоротких хвиль (УКХ) радіослужби.  Одночасно 

через антену кожним судном приймається аналогічна інформація від інших 

суден, що знаходяться в радіусі дії УКХ.  Прийнята інформація автоматично 

обробляється і відображається на пульті управління.  Синхронізація роботи всіх 

АІС забезпечується глобальною навігаційною супутниковою системою. За її 

сигналам в суднових навігаційних приймачах розраховуються поточні 

координати судна і вектор швидкості.  Отримана в блоці АІС1 інформація від 

усіх суден, включаючи власне судно, надходить від нього в блок АІС2, в якому 

ця інформація порівнюється з аналогічними даними, отриманими від 
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радіолокаційної станції і засобу автоматичної радіолокаційної прокладки 

власного судна.  

Якщо інформація підтверджується, то через антену на всі судна, дані від 

яких оброблені, передається сигнал підтвердження і попереджуючий момент 

часу, коли власне судно готове виконати маневр, якщо це буде потрібно. Якщо 

дані про координати, курс і швидкість з будь-яким судном розходяться, то з 

ним подібним же чином в автоматичному режимі знову здійснюється обмін 

даними з метою уточнення інформації, і після узгодження обидва ці судна 

подають на всі судна сигнал підтвердження і попереджуючий момент часу,  

коли вони будуть готові виконати маневр при необхідності. Коли будуть 

отримані всі необхідні підтвердження, то цей узгоджений пакет інформації по 

всім суднам надходить на бортовий комп'ютер, який здійснює вибір 

оптимального рішення з маневрування для всіх суден на момент часу, 

найбільший з підтверджених усіма суднами [3].  

Головна перевага розглянутої технології системи попередження зіткнення 

судна в тому, що людський фактор виключається з процесу обміну даними між 

суднами. Основні проблеми системи пов'язані з організацією і надійністю 

роботи устаткування. Для забезпечення надійності всі судна повинні бути 

обладнані сумісними навігаційними та комунікаційними засобами. В таблиці 1 

розміщена розроблена нами матриця переваг та недоліків розглянутих СППР.  

Таблиця 1. Матриця переваг та недоліків СППР на основі прецеденту та 

систем попередження зіткнення судна. 

 

Властивості функціональності 

СППР 

1. 

Система на 

основі 

прецеденту 

2. Система 

попередження 

зіткнення суден 

Переваги 

1.Накопичення проблемних 

ситуацій та їх рішень 

Так Ні 
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2.Надання великої кількості 

рішень для конкретної ситуації 

Так Ні 

3. Уточнення інформації з часом, 

зменшення ризику отримати 

неякісне рішення 

Так Ні  

4.Виключення людського 

чинника з процесу обміну даними  

Ні Так 

5.Свобода вибору (ОПР обирає 

рішення системи, або діє 

самостійно) 

Так Так 

Недоліки 

1.Складність програмних 

алгоритмів та можливість  помилок 

Так Ні 

2.Залежність результату від 

якості вихідної інформації 

Так Так 

3.Обов‘язковість обладнання 

суден сумісними навігаційними, 

комунікаційними та комп‘ютерними 

технічними засобами  

Ні Так 

4.Складність та комплексність 

технічної складової системи  

Ні Так 

5.Проблеми з Надійністю (збій 

однієї ланки системи може 

призвести до збою системи в цілому 

та викликати небезпечну ситуацію) 

Ні Так 

 

З таблиці видно, що СППР на основі прецеденту має більше переваг – 

чотири з п‘яти, ніж системи попередження зіткнення суден  – два з п‘яти. 

Також недоліків менше у СППР на основі прецеденту – два з п‘яти, на відміну 

від системи попередження зіткнення суден, у якої встановлено чотири недоліки 
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з п‘яти.  Розглянуті системи різняться за функціональністю. СППР на основі 

прецеденту має більший спектр можливостей, і здатна надавати рекомендації 

судноводію щодо рішення різноманітних задач керування судном. Накопичення 

та уточнення інформації в системі з часом зменшує ризики отримати неякісне 

рішення щодо проблемної ситуації. Процес накопичення даних в системі 

залежить від якості введеної людиною інформації. Система діє за складними 

програмними алгоритмами, в яких можливі помилки розробників. Система 

функціонує на стандартних комп‘ютерах, тому проблем з технічною надійністю 

не виникає.  

Система попередження зіткнення суден здатна запобігти тільки зіткненню 

двох або більше суден. Система не здатна надавати рекомендації судноводію 

щодо рішення інших задач. Оброблена інформація в системі не накопичується, 

з часом ризик отримати неякісне рішення не зменшується, і залежить від 

надійності роботи технічних засобів. В процес введення та обміну даними 

людина не задіяна. Дані формуються та обробляються автоматично 

навігаційними, комунікаційними та комп‘ютерними технічними засобами. 

Сумісність та надійність роботи цих засобів обумовлює надійність роботи 

системи в цілому. Система не містить складних програмних алгоритмів, тому 

імовірність програмних помилок мінімальна.  

Результати аналізу СППР можуть бути корисні для: а) судноводіїв для 

ознайомлення їх щодо функціональності, особливостей, переваг та недоліків 

розглянутих СППР; б) менеджерів судноплавних компаній, які приймають 

рішення щодо придбання СППР; в) здобувачів освіти за спеціальністю 

«Річковий та морський транспорт». 
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Швидкий розвиток інформаційних технологій (ІТ) формує глобальну 

тенденцію на автоматизацію транспортних процесів в тому числі в галузі 

морського транспорту. Протягом останніх декілька років в багатьох державах 

світу ведуться розробки проектів без екіпажних вантажних суден (Maritime 

Autonomous Ships, MASS) [1] з дистанційним керуванням, які допомогли би 

судновласникам заощадити витрати на екіпаж та паливо, і зробили би морські 

перевезення більш ефективними, екологічними та безпечними.   

Розробкою одного такого проекту займається підрозділ Blue-Ocean компанії 

Rolls-Royce. У базовому варіанті з контейнеровозів планується прибрати 

капітанський місток, надбудови, житлові приміщення для екіпажу, системи 

водопостачання, каналізації і кондиціювання. Завдяки цьому дистанційно 

керовані судна при схожих розмірах будуть приблизно на 5% легшими ніж 

судна з екіпажем. Ці контейнеровози будуть споживати на 12-15% менше 

палива, та завдяки збільшенню додаткового  простору зможуть перевозити 

більше вантажів. Дуже істотну економію складуть витрати на утримання 

http://masters.donntu.org/2014/fknt/kirillov/library/article2.pdf
https://msun.ru/dir/petrov/PetrovFebrat_2015.pdf
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екіпажу, які становлять близько 44% всіх витрат на перевезення. Комп‘ютерні 

системи без екіпажних суден зможуть розрахувати оптимальні параметри 

плавання і знижувати витрату палива. Без екіпажні судна           знизять рівень 

піратства, оскільки у них на борту нікого буде брати в заручники. Бортові ж 

системи обіцяють надійно захистити від злому, що робить викрадення судна 

неможливим.  

Ще одним прикладом в цьому напрямку став проект Maritime Unmanned 

Navigation through Intelligence in Networks (MUNIN) [2].  Реалізацією 

займаються дев'ять компаній на чолі з німецькою Fraunhofer CML за фінансової 

підтримки Євросоюзу. Бюджет проекту оцінюється в 3,8 мільйона євро. В 

рамках проекту створений капітанський місток, оснащений навігаційними 

приладами, штурвалом, панелями управління і моніторами високої чіткості, що 

імітують круговий огляд. На монітори буде виводитися зображення з 

дистанційно керованого судна. Бортові системи судна реєструватимуть і 

аналізуватимуть температуру забортної води і повітря, швидкість і напрямок 

вітру, хвиль, дані про підводні перешкоди та надводні об'єкти, і передаватимуть 

дані у наземний центр управління.  

Згідно з проектом, контейнеровоз довжиною 200 метрів з вантажем 

паперової сировини масою 317,5 тисяч тонн вийде з порту Гетеборг в Швеції і 

попрямує в Кейптаун в ПАР. Керувати судном буде оператор в Іспанії. 

Оскільки в протоці Каттегат, на березі якого стоїть Гетеборг, судноплавство 

досить щільне, виводити судно у відкрите море доведеться місцевому екіпажу. 

Після того як контейнеровоз вийде за межі зони активного судноплавства, 

екіпаж із судна забере катер або гвинтокрил, а саме судно переключиться в 

режим дистанційного керування. Через 15 днів плавання датчик на судні 

виявить прямо за курсом на видаленні 24 миль скупчення рибальських човнів і 

подасть відповідний сигнал на пульт управління. Отримавши інструментальні 

та візуальні дані (зображення з інфрачервоних та електронно-оптичних камер), 

капітан на суші прийме рішення про перекладання судна на новий курс, щоб 
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уникнути зіткнення. При підході до Кейптауна управління судном знову візьме 

на себе місцевий екіпаж, який висадять на борт судна. 

Попри оптимістичний сценарій, експлуатація без екіпажних суховантажів 

або контейнеровозів обов‘язково зіткнеться з певними ризиками. Кожне судно 

в рейсі і його вантаж повинні бути застраховані. Наразі морське законодавство 

не обумовлює без екіпажні судна як клас, тому знайти страхову компанію буде 

непросто. З тієї ж причини переміщення в міжнародних водах без екіпажних 

кораблів буде проблемним. Окремі держави зможуть організувати 

випробовувати без екіпажні судна в своїх водах, та навіть це буде складно 

зробити через розвинуте судноплавство поблизу берегів [3].  

На даний момент ми вважаємо, що найбільш реалістичний варіант MASS - 

це судно високого ступеня автономності по схемі: рейс до підходу до порту 

призначення без екіпажу, вихід/захід у порт зі місцевим екіпажем. Інакше для 

прийому MASS слід будувати спеціальні порти з сильно захищеними від хвиль 

та течій акваторій, та системою диспетчеризації, що виключає одночасний рух 

суден у вузьких місцях входів/виходів. Технічно можливо організувати 

дистанційне керування маневруванням судна. Сучасні системи можуть надійно 

і швидко передавати інформацію на віддалений пункт, де управління судном 

буде мало відрізнятись від реального управління.  

На основі аналізу першоджерел ми встановили низку переваг та ризиків 

процесу використання дистанційно керованих морських вантажних суден, які 

відобразили в таблиці 1. 

Таблиця 1. Переваги та ризики MASS 

Переваги Ризики 

1. Економія палива на 12-15% 1.Необхідність зміни морського 

законодавства щодо дистанційно 

керованих суден 

2. Збільшення обсягу 

перевезеного вантажу 

2. Неможливість виходу  у     

Світовий Океан 
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3. Зменшення витрат на 

утримання екіпажів  

3. Складності зі страхуванням  

судна та вантажу 

4. Морські перевезення стануть 

більш екологічними та безпечними 

4. Необхідність дублювання 

систем управління для забезпечення 

надійності 

5.Зниження рівня  піратства 5. Необхідність створення 

безпечних входів/виходів в порти, 

або необхідність доставки на борт 

екіпажу  

 6.Скорочення тривалості рейсу за 

необхідністю частого технічного 

обслуговування 

 7. Неможливість передбачити в 

управлінні судном всі можливі 

надзвичайні події на борту  

З таблиці видно, що ризиків більше ніж переваг. Подолання цих ризиків 

потребує чималого часу. Таким чином, з нашої точки зору, найближчим часом 

експлуатація MASS і впровадження реальних проектів можливе тільки в межах 

територіальних морів і внутрішніх вод прибережних держав на невеликих 

відстанях. Існуюча система забезпечення безпеки і охорони морського 

судноплавства та правові основи не дозволяють в найближчі роки впровадити 

без екіпажні морські перевезення на міжнародних рейсах. Адже для цього в 

першу чергу доведеться змінити морське законодавство, яке на даний час не 

допускає можливості дистанційного керування суднами. Перші без екіпажні 

суховантажі та контейнеровози з'являться у Світовому океані найраніше років 

через десять, проте широкого переходу на дистанційно керовані судна не 

відбудеться. 

Результати проведеного аналізу щодо переваг, ризиків та перспектив 

впровадження MASS можуть бути корисні для: а) здобувачів освіти за 
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спеціальністю «Річковий та морський транспорт»; б) фахівців підприємств море 

господарського комплексу. 
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Однією з головних задач сучасності для судноплавства є пошук способів 

зменшення використання дизельного палива і скорочення обсягів викидів до 

мінімуму. Одним із способів вирішення цієї задачі є перехід на екологічні види 

палива та використання суден з електричними двигунами. Власники суден 

вкладають значні кошти у морські гібридні системи для підвищення гнучкості, 

оптимізації експлуатаційних характеристик судна і зменшення негативного 

впливу на навколишнє середовище [1]. 

На суднах з гібридними технологіями використовуються два або більше 

джерела живлення: головні двигуни і генератори поєднуються з інтегрованими 

накопичувачами енергії, такими як акумулятори або суперконденсатори. Цим 

http://www.morvesti.ru/analitika/1689/79474/
https://lenta.ru/articles/2014/02/28/crewless/
https://gudok.ru/content/mechengineering/1319572/
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вирішуються два завдання: 1)гібридизація виробництва енергії для оптимізації 

роботи основного двигуна; 2)гібридизація всього електричного обладнання. 

Важлива роль в гібридних технологіях належить перетворювачам частоти. 

Приводи змінного струму VLT® і VACON® морського застосування 

встановлюють при отриманні гібридної енергії за допомогою генераторів, а 

також при використанні гібридних навантажень, наприклад, при роботі рухових 

установок і кранів. 

На суднах далекого плавання оптимізація навантаження головного двигуна 

здійснюється за рахунок установки валогенератора з приводом змінного струму 

між гвинтом і головним двигуном. Це рішення забезпечує оптимальний 

контроль силової установки на різних швидкостях і знижує витрати енергії. 

Крім того, перетворювачі частоти в системі бортового живлення дозволяють 

отримувати енергію з місцевих електромереж під час стоянки в порту без 

роботи головного двигуна.  

У випадку, коли головний двигун судна працює на холостому ходу, 

вироблена при цьому енергія не затребувана, і може бути акумульована. 

Гібридна технологія дозволяє використовувати акумулятори і маленькі 

дизельні генератори при роботі на холостому ходу, в режимі стоянки, при 

маневруванні. Ця схема ефективна для порома, що працює в режимі «пуск-

зупинка» і здійснює рух по заданому маршруту. Акумулятори можуть 

використовуватися з метою вироблення енергії для створення тяги, поки не 

буде включено головний двигун для прискорення і руху на великі відстані.  

Практика експлуатації показує, що гібридні пропульсивні установки дуже 

ефективні. Судновласники знижують експлуатаційні витрати і підвищують 

рівень рентабельності перевезень. Наприклад, судно MS Goblin при тій же 

продуктивності за рахунок застосування гібридних систем на базі 

перетворювачів частоти VACON NXP Liquid Cooled споживає на 12,5% менше 

палива. Скорочення використання головних двигунів на 66% зменшило витрати 

на технічне обслуговування. Порівнянні показники і на судні MS Nadorias: 
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економія палива - 15%, викиди оксиду азоту - всього 3% від колишнього рівня, 

шум від генераторів - 42 замість 60 дБ [2]. 

Один із прикладів гібридної технології – це судновий гібридний модуль 

(ГМ) HTM700, який включає наступні компоненти: багатодискове зчеплення 

для включення і виключення ДВЗ; соленоїдний клапан для управління 

зчепленням; розподільник крутного моменту з коробкою відбору потужності; 

електрична машина 35 кВт з постійними магнітами, що виконує функцію 

двигуна і генератора; судновий реверсивний механізм з пружною муфтою; 

електричний перемикач. ГМ дозволяє пересуватися на нормальній крейсерській 

швидкості з традиційним двигуном, і використовувати модуль в охоронних 

зонах, забезпечуючи нульові шкідливі викиди в атмосферу, в портах, в  

акваторіях, де тиша і обмежене забруднення грають дуже важливу роль. При 

знаходженні в прибережній зоні безшумний рух не порушує красу пейзажу, а 

під час стоянки на якорі немає необхідності залишати двигун включеним для 

використання бортового обладнання.   

ГМ забезпечує різні режими експлуатації: в електричному режимі можна 

пересуватися на низькій швидкості без викидів, а в дизельному режимі під час 

руху повністю використовується весь потенціал ДВЗ. При цьому можна 

активувати функцію зарядки акумуляторних батарей. Опція Booster дозволяє 

додати до потужності ДВЗ потужність електричного двигуна на максимальній 

потужності і перехідній стадії, коли потрібно оптимізувати режим ДВЗ 

використанням електричного двигуна для незначного прискорення або зміни 

швидкості. 

Максимальний крутний момент ГМ HTM700 на вході становить 560 Нм, 

максимальна потужність 140 кВт при максимальному обертанні 3000 об/хв. при  

загальній масі 221 кг. ГМ можна використати як для нового, так і для 

модернізації судна. Компактність ГМ дозволяє використовувати його на суднах 

різного призначення: прогулянкові та рятувальні катери, не водозаміщуючі 

судна, судна для перевезень вантажів і пасажирів, для річкового туризму, 

оренди, риболовлі тощо. Гнучкість експлуатації забезпечує значну економію 
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палива (не нижче 15%) при використанні ДВЗ, а також дозволяє подорожувати 

в умовах підвищеного комфорту без шуму та шкідливих викидів.  

Сьогодні багато численні види суден використовують гібридні суднові 

силові установки для досягнення більш ефективних і екологічних показників. 

Гібридні технології дають наступні переваги: поліпшення експлуатаційних 

характеристик судна; зменшення експлуатаційних витрат завдяки меншій 

витраті палива; скорочення викидів оксидів вуглецю та азоту; зменшення 

витрат на технічне обслуговування у зв'язку з відмовою від дизельних двигунів; 

зниження рівня шуму та поліпшення  умов для екіпажу і пасажирів; збільшення 

терміну служби суднового устаткування і підвищення надійності роботи 

системи електропостачання. 

Список використаних джерел: 

1. Вдосконалення методів визначення параметрів накопичувача енергії 

та силової установки для гібридного приводу. https://events.pstu.edu/ konkurs-

energy/ wp-content/uploads/sites/2/2019/03/Гібридний-привід.pdf 

2. У гонитві за ефективністю: від класичного дизеля до гібридних 

систем. https://drives.ru/stati/novye_tehnologii-danfoss-dlya-sudovladelcev/ 

3. Судновий гібридний модуль htm700. 

https://www.transfluid.eu/ru/product/htm700/ 

УДК: 656.61 

КУЛЬТУРА БЕЗПЕКИ МОРЕПЛАВСТВА. 

Ярмоленко М.І. - доктор історичних наук, професор кафедри гуманітарних 

дисциплін, Дунайський інститут Національного університету «Одеська 

морська академія», Україна. 

 Однією з актуальних проблем сучасності є безпека мореплавства. Уїнстон 

Черчіль говорив: "За безпеку необхідно платити, а за її відсутність 

розплачуватися". Розплачуватися, на жаль, приходиться не тільки майном, 

вантажем, а й людським життя. Про це свідчить велика кількість морських 

https://events.pstu.edu/
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аварій та людських жертв. І так, розглянемо, що таке безпека мореплавства та 

що в себе включає поняття культури безпеки мореплавства. 

Культура безпеки мореплавання, по-перше - це система норм і вимог, 

належне дотримання яких гарантує якість професійної діяльності моряків; по-

друге  - кваліфікаційна і психологічна підготовленість усіх членів екіпажу, за 

якою забезпечення безпеки морського судна є пріоритетною метою і 

внутрішньою потребою відповідальності, що призводить до самосвідомості та 

до самоконтролю при виконанні усіх робіт, що впливають на безпеку; по-третє 

- компонент духовного життя екіпажу, підхід, що відбиває його, до питань 

безпеки мореплавання і що включає переконання, практику і стосунки. 

Культура безпеки мореплавства базується на таких визначних суттєвих 

принципах як основні початкові положення, які втілені в закономірностях і 

вимогах, що забезпечують ефективне рішення завдань безпеки. 

Принципи культури безпеки мореплавства можуть бути розкриті не лише 

через аналіз сукупності дій, що гарантують безпеку, але і через аналіз подій з 

несприятливим результатом, в яких, мабуть, ці принципи не були дотримані. 

Принципи культури безпеки мореплавства можна підрозділити на дві групи. 

По-перше, це системні принципи, які визначають функціонування 

мореплавства як великої системи, що охоплює рівень держави, регіону або 

світової спільноти; по-друге, - ситуаційні принципи, які проявляються в 

конкретних ситуаціях управління судном або його підготовки до плавання. Але 

найбільш загальним принципом, що проявляється як на системному, так і на 

ситуаційному рівні, - від мореплавства як глобальної системи до окремо взятого 

судна і його функціональних елементів, - є принцип адекватності, який вимагає 

відповідності заходів і дій, що виконуються для забезпечення безпеки 

мореплавства, характеру і  рівня загрози. 

Міжнародні документи, що визначають забезпечення безпеки на морі, 

покликані задовольняти принципу адекватності на глобальному рівні. Так, 

Міжнародна конвенція «Про охорону людського життя на морі» 1974 року 

вимагає, щоб судно і його устаткування підтримувалися стану, що гарантує 
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придатність для виходу в море без небезпеки для судна або людей, які 

знаходяться на борту. Забороняється вихід у море судну, що не відповідає 

вимогам конвенції, тобто такому, захищеність якого від дії небезпек 

неадекватна характеру і рівню загрози, що створюється цими небезпеками. Та 

реалізується у взаємовідносинах сторін, причетних до мореплавства. 

Історія безпеки мореплавства - це історія компромісу між інтересами 

судновласників, вантажовласників, моряків і держави. Незбалансованість 

інтересів може призвести до зникнення мореплавства як виду людської 

діяльності. Найбільш безпечне положення для судна і екіпажу – це стоянка на 

швартовах або на якорі; найбільш безпечна швидкість - це швидкість, 

мінімально необхідна для забезпечення керованості судна. Але, з точки зору 

найбільшого економічного ефекту оптимальна швидкість судна визначається 

максимумом прибутку, що отримується судновласником в одиницю часу. 

Економічні інтереси вже давно увійшли до протиріччя з міркуваннями безпеки, 

яку деякі судновласники відсунули на другий план. Адміністрація завжди 

задовольняється виключно тими заходами, які покращують економічні 

показники і зміцнюють здатність підприємства отримувати прибуток, що 

проявляється в безконфліктному вигляді, зокрема, держава встановлює 

мінімальний склад екіпажу, необхідному для безпеки плавання. А це 

призводить до напруженості праці суднового персоналу та викликає 

незадоволення з боку моряків і відповідний тиск профспілок на такі дії 

державних органів.  

На сьогодні результат вже запроваджених заходів щодо безпеки  

мореплавства надзвичайно високий. Але вірогідність того, що судно завершить 

рейс безпечно, тобто без всяких подій, впевненості не має. Це відзначає, що 

нові заходи щодо безпеки в практичному плані націлені на удосконалення 

майже повного стану безпеки, а не на скорочення високої долі помилок, як це 

часто представляється в розповсюдженій думці. Судновласник веде свої справи 

в соціальному і технічному полі, і заходи, що робляться ним, по безпеці 

судноплавства значною мірою пояснюються їх дією, сам же він дуже рідко 
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може проявляти ініціативу по введенню радикальних нововведень в 

забезпеченні безпеки. Органи управління, класифікаційні суспільства, 

міжнародні угоди визначають граничні умови для дій судновласника. 

Мотивація зробити більше, ніж вказують приписи, витікає з розуміння, що 

безпеку не можна трактувати, як собі зручно. Навпаки, безпека є неодмінною 

умовою успішної експлуатації судна. Судновласник, який ставить під сумнів 

сенс і вигідність законодавчих заходів, відзначає, що він ставить господарські 

міркування вище, ніж життя екіпажів його суден. Відповідно до принципу 

зворотного зв'язку негативні прояви мореплавства - аварії, катастрофи, 

екологічні лиха ініціюють активність в забезпеченні культури безпеки 

мореплавства.  

Саме морські катастрофи сьогодні стали безпосередньою причиною 

пожвавлення діяльності, спрямованої на підвищення культури безпеки 

мореплавства. Принцип уніфікації вимог реалізується як в міжнародно-

правових актах - конвенціях, угодах, правилах, стандартах, в системах 

забезпечення безпеки міжнародного судноплавства - встановлених шляхах руху 

суден, обгороджуванні навігаційних небезпек і так далі, так і на національному 

рівні. Принцип уніфікації забезпечує зміну сфери застосування вимог культури 

безпеки мореплавства  в двох напрямках: з одного боку, це - рух від 

національних вимог до інтернаціональних, до поширення досвіду окремих 

держав на світове судноплавство; з іншої - рух від міжнародних вимог до 

національних, що закріплює досвід світової спільноти в окремо взятих 

державах. Уніфіковані міжнародні стандарти по безпеці на морі, виражені у 

вигляді конвенцій, типових умов, протоколів і інших Документів стають 

складовою частиною національного морського права, спрямованого, як і 

міжнародні стандарти, на забезпечення безпеки людського життя на морі. 

Принцип завчасності втілений в морську практику також виступає як 

умова безпеки плавання. Вона передбачає своєчасні дії, щоб гарантувати 

виявлення небезпеки і розуміння ії на іншому судні, виключити створення 

напруженої обстановки на судні або його вимушені самостійні завчасні дії 
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щодо забезпечення спокійної обстановки на містку, що дозволить 

нейтралізувати вплив втоми, уповільненої реакції, попередитиме негативну 

емоційну дію близької небезпеки. Такий аналіз показує, що при більшості 

аварій капітан викликався помічником в мить, коли зіткнення вже не можна 

було запобігти. 

Принцип розумної обережності вимагає від учасників мореплавства в 

умовах неповної інформації обирати рішення, що враховує найгірший варіант 

розвитку подій  - тобто будь який моряк використовує свою обачність, щоб 

уникнути ситуацій, що вимагають його неабиякої майстерності. Це включає 

відношення до усіх зустрічних суден з крайньою недовірою і підозрілістю.  

Вважай себе ближче до небезпеки - це правило як універсальне керівництво до 

дії передається з покоління в покоління до всіх штурманів.  Правила 7(а) і 13(с) 

МППСС- 72 - як керівна ідея  - принцип  при виборі рішення в умовах 

невизначеності: "Якщо є сумніву відносно наявності небезпеки зіткнення, то 

слід вважати, що вона існує"; "Якщо є сумнів відносно того, чи є судно таким, 

що обганяє, то слід вважати, що це саме так, і діяти відповідно". 

Принцип професійної готовності визначає роль особистого чинника в 

забезпеченні безпеки мореплавства. Професійна (чи загальна) готовність – це 

відповідність рівня знань за фахом, професійного досвіду, особових якостей 

працівників вимогам, що пред'являються до них цією професією і посадою. 

Окрім спеціальних знань, умінь, практичних навичок, які отримуються в 

процесі навчання, удосконалюються і закріплюються у міру набуття досвіду 

роботи і визначають професійну підготовленість (компетентність) фахівця, 

загальна готовність включає установку на професійну діяльність певного виду, 

переконаність людини, його моральні якості, що формуються вихованням і 

самовихованням. Вимоги до мінімальних знань суднових фахівців, що 

забезпечують безпеку плавання, до їх стажу роботи на судах, а також умови 

підтвердження ними професійній компетентності сформульовані в 

Міжнародній конвенції про підготовку і дипломування моряків і несенні вахти 

1978 року, а також в національних нормативних документах. Вимоги до 
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професійного досвіду закріплені в умовах за стажем роботи, який потрібний 

для отримання диплому на те або інше морське звання. Чинні міжнародні і 

національні норми передбачають послідовне проходження посад судноводіїв і 

суднових механіків - від нижчих до вищих, що повинне забезпечувати набуття 

відповідного досвіду роботи і хорошої морської практики. Хороша морська 

практика, по-перше - це велика галузь практичних знань по управлінню судном 

і забезпечення безпечного мореплавання, які накопичувалися багатьма 

поколіннями моряків; по-друге - це  сукупність писемних і  неписемних 

загальних рекомендацій, які слід вірно рахувати.  Практично узагальненням 

цього колективного досвіду є всі ті численні нормативні акти, що діють 

сьогодні на море - правила, норми, статути, інструкції і т. п. Виконання цих 

правил одночасно є виконанням вимог хорошої морської практики. А 

порушення цих правил сьогодні переслідується законом. Можна зробити 

висновок, що хороша морська практика - це позитивний досвід та уміння 

завжди керуватися здоровим глуздом при прийнятті відповідних рішень у будь 

яких конкретних умовах.  

Також слід пам‘ятати, що з точки зору хорошої морської практики, завжди 

вважатиметься найкращим рішенням те, яке пов'язано з найменшим ризиком і 

може бути виконано з найменшими витратами в тому обсязі, який в цих умовах 

потрібний. Перестрахування так само суперечить  хорошій морській практиці, 

як і зайвий ризик, та свідчить про недооцінювання реальної небезпеки. 

Слід також згадати, що складовою частиною професійної готовності 

морських фахівців є  психологічна готовність, яка включає здатність до 

максимальної вольової напруги, уміння зберігати самовладання і витримку при 

раптовому ускладненні обстановки або тривалій дії негативних чинників. Від 

професійної готовності значною мірою залежить оперативна готовність, що 

проявляється в конкретних ситуаціях. Недотримання принципу професійної 

готовності, що проявляється, передусім, у відсутності почуття відповідальності, 

професійних навичок або повній зневазі ними домінує серед причин багатьох 

аварій. Проте, розглядаючи питання практичної реалізації принципу 
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професійної готовності, було б помилкою стверджувати, що вона визначається 

виключно особовими якостями або станами осіб, що безпосередньо беруть 

участь в мореплавстві. Слід пам‘ятати, що найчастіше аварії викликаються 

людським чинником - відмовами людини виконувати команди капітана судна 

або своєчасно прийняти важливі рішення для забезпечення безпеки 

мореплавства. Проте, треба розглядати не лише ті помилки, які здійснюються 

на борту судна. Так, посадка на мілину викликана нездатністю вахтового 

помічника забезпечити безпеку плавання. У такому випадку частина провини 

лежить і на тому, хто найняв його на роботу, і на тих, хто видав йому 

правомочний диплом. 

Істотним психофізіологічним чинником, що знижує рівень оперативної 

готовності осіб ходової вахти, являється втома. Вирішення проблеми втоми 

залежить не лише від особових якостей суднового персоналу. У Міжнародній 

конвенції про підготовку і дипломування моряків і несення вахти 1978 року 

передбачені обов'язкові періоди відпочинку усім членам екіпажу командного 

або рядового складу, яким доручені обов'язки по несенню вахти. Знання і 

розуміння принципів безпеки мореплавства сприяє цілеспрямованому їх 

застосуванню в практиці забезпечення безпеки та дозволяє використати їх як 

критерії при оцінці ситуацій, що виникають в мореплавстві, концепцій, методів 

і заходів, пов'язаних з використанням суден.  

Виходячи з вище визначеного матеріалу можна зробити висновок, що 

сьогодні першочерговою і найважливішою умовою виконання будь-яких 

операцій на морі для забезпечення безпеки судноплавства є дотримання всіх 

вимог норм безпеки. Виховання сьогодні в закладах освіти "культури безпеки" 

виступає як чинник забезпечення безпеки мореплавання. 

 

УДК 656.611 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СУПУТНИКОВОЇ СИСТЕМИ 

ИНМАРСАТ У БЕЗПЕЦІ МОРЕПЛАВСТВА 



147 
 

Івуль А.О.-курсант Дунайського інституту Національного університету 

«Одеська морська академія», м. Ізмаїл, Україна 

Міжнародна організація морського супутникового зв'язку (ІНМАРСАТ) 

була створена під егідою Міжнародної морської організації відповідно до 

Конвенції про Міжнародну організацію морського супутникового зв'язку, 

підписаної в Лондоні 3 вересня 1976 року і вступила в чинності 16 липня 1979 

року народження, створений за зразком Intelsat, міжнародного консорціуму, 

який забезпечував супутниковий зв'язок між країнами-членами. Компанія 

Communications Satellite Corporation (COMSAT), член-засновник Intelsat, взяла 

на себе ініціативу в створенні Inmarsat. У координації з Міжнародної 

організації цивільної авіації в 1980-х роках в конвенцію, регулюючу 

ИНМАРСАТ, були внесені поправки, щоб включити поліпшення в авіаційній 

зв'язку, особливо в цілях суспільної безпеки. У наш час судноплавство 

залишається однією з найнебезпечніших професій, які щодня загрожують 

життю моряків. Кожна секунда на рахунку в разі аварії на борту. Система 

Inmarsat забезпечує надійний зв'язок з кораблями протягом 45 років і є світовим 

лідером в області морської безпеки для громадської безпеки. 

 The International Maritme Satellite Communications Organization - це 

міжнародна організація, яка на комерційній основі надає технічні засоби зв'язку 

з кораблями і літаками. Фіксовані супутники, які використовуються системою 

супутникового зв'язку Інмарсат для зв'язку, активні ретранслятори 

радіосигналів між терміналами на мобільних об'єктах і фіксованими наземними 

станціями Інмарсат, підключені до індивідуальних і національним мережам 

зв'язку. Інмарсат включає три компоненти: 1) Космічний компонент. За 

допомогою супутників, розташованих на висоті 35 786 км від екватора, він 

охоплює такі райони: західну частину Атлантичного океану, східну частину 

Атлантичного океану, Індійський океан, Тихий океан. 2) Прибережна складова. 

Він складається з глобальної мережі прибережних наземних станцій (LSS), 

станції координації мережі (Network Coordination Station) і Центру по 
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експлуатації і управління космічними супутниками (Satellite Control Center) в 

Лондоні. 3) Мобільна складова. Суднові наземні станції (СНС) - термінали 

зв'язку, що встановлюються на судні і призначені для зв'язку з абонентами 

через супутник і БЗС (берегова земна станція). Inmarsat-A, Inmarsat-B, Inmarsat-

C були одними з перших загальних питань, що відповідають вимогам 

Глобальної морської системи лиха (GMDSS). 

 Inmarsat-C включає в себе невеликий універсальний компактний 

приймач, блок зв'язку та спеціальну кнопку збудження для сигналізації. 

Використовуючи C-версію, навчальний крейсер Store and Forward передає 

фільтри в пакетах даних на берег, берегової крейсер і крейсер. Однак телефон 

Inmarsat-C не надає модифікацій. Введіть його як повідомлення про збої або 

скористайтеся спеціальною кнопкою про загрозу. Для порятунку з метою 

безпеки приймача Inmarsat-C має приймач супутникової навігаційної системи, 

що включає автоматичну передачу координаторів Центру порятунку 

рятувальних служб і дзеркала руху, якщо судно зазнає лиха. 

 Inmarsat Fleet Xpress - це новітня технологія компанії, заснована на 

системі Inmarsat Global Xpress і послуги Inmarsat FleetBroadband, яка забезпечує 

продуктивність світового класу, відкриваючи нові можливості в сфері 

спілкування моряків, а також забезпечуючи безпеку. З його допомогою ви 

можете не тільки більш комфортно управляти навантаженням, але і підвищити 

ефективність, продуктивність і добробут екіпажу. Fleet Xpress забезпечує 

високу швидкість передачі даних, що забезпечується технологією Inmarsat 

Global Xpress в Ka-діапазоні, в поєднанні з перевіреною надійністю послуги 

Inmarsat FleetBroadband в L-діапазоні. FleetBroadband є резервною службою 

основний служби Global Xpress, перемикання між двома службами повністю 

автоматизовано. Переваги Inmarsat Fleet Xpress: 

- безперервні зв'язок: максимальна надійність завдяки подвійній 

супутникової угруповання, що використовує Ka-діапазон з необмеженим 

резервним копіюванням L-діапазону, що забезпечує безпроблемну глобальну 

мобільність; 
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- контрольовані витрати: більш точне управління витратами з широким 

вибором гнучких пакетів підписки і одним рахунком; 

- повністю керована підтримка: стандартизована послуга plug-and-play з 

цілодобовим управління, моніторингу та підтримкою по всьому світу в режимі 

24/7/365 для простоти і повного спокою. 

 FleetBroadband забезпечує економічно ефективну мобільну голосовий 

зв'язок, виділені, потокову передачу відео, передачу даних і сигналів, постійний 

зв'язок з рятувально-координаційним центром, а також Інтернет, електронну 

пошту, електронні таблиці, прогнози погоди, доступ до SMS- послуг. 

 Система Inmarsat продовжує швидко рости. Виробляючи різні тарифні 

пакети, які можна використовувати на кожному судні, компанія також 

забезпечує його безпеку. Inmarsat-C встановив стандарт зв'язку для 

повідомлення про лихо в морі. Inmarsat Fleet Xpress є доказом того, що 

компанія удосконалила свої комунікаційні технології на сьогоднішній день, тим 

самим підвищуючи добробут членів екіпажу і рівень морської безпеки. 

Список використаних джерел: 

1. Система спутниковой связи «Инмарсат» на морском флоте.  

Режим доступа:   http://www.radioscanner.ru/info/article398/  

2. ГМССБ. Спутниковая система «Инмарсат».  

Режим доступа:   http://sallevan.ru/archives/167 

Науковий керівник: Квасников П.К. 

асистент кафедри навігації і управління судном 

Дунайського інституту Національного університету  

«Одеська морська академія» 

 

УДК 656.6 

НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ШТУРМАНІВ НАВІГАЦІЙНІЙ 

ПРОКЛАДЦІ НА ПАПЕРОВИХ КАРТАХ: МИНУЛЕ СТОЛІТТЯ ЧИ 

БАЗОВА НЕОБХІДНІСТЬ? 
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Лебеденко А.В.-курсант 1-го курсу Дунайського інституту Національного 

університету «Одеська морська академія», Ізмаїл, Україна 

21 століття – час розвитку комп‘ютерних технологій. Завдяки створенню 

новітніх приладів та систем, людство в рази облегшує собі життя. З часом 

змінюється принцип навчання майбутніх спеціалістів, тому класичні способи 

навчання відходять на другий план. Порівнюючи з минулим століттям, метод 

навчання майбутніх судноводіїв також зазнав певних змін, зважаючи на 

нововведення, які відбуваються на сучасному флоті. На суднах з‘являється все 

більше і більше передових технологій, які працюють набагато точніше та 

бистріше, ніж людина, а також виключають шанс виникнення аварії через 

людський фактор. Електронні системи навігації, які не так давно були в дивину 

і в кращому випадку використовувалися як допоміжний засіб, поступово 

стають обов'язковим елементом оснащення суднів, витісняючи звичні паперові 

карти. Зручність і висока функціональність - запорука їх активного розвитку і 

впровадження на суднах. Основна перевага систем полягає в забезпеченні 

істотного зниження аварійності та підвищення ефективності морських 

перевезень за рахунок значної автоматизації процесу судноводіння. Та чи 

можна повністю замінити класичні методи на сучасні технології? 

Найбільш досконалим сучасним засобом електронної навігації є система 

ЕКНІС (ECDIS - Electronic Chart Display and Information System), використання 

якої є обов'язковим, згідно до вимог Міжнародної морської організації (IMO). 

ЕКНІС, крім власне електронних навігаційних карт (ЕНК / ENC), 

відображає інформацію про місцезнаходження судна, яке визначається за 

даними глобальних супутникових навігаційних систем - ГНСС (ГЛОНАСС / 

GPS / Galileo), а також безліч інших навігаційних параметрів і даних. Крім 

цього, система дозволяє прокладати маршрут і контролювати відхилення від 

нього, здійснювати обчислення безпечних курсів, а також забезпечує 

управління авторульовим, ведення суднового журналу та багато іншого. 
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Система ЕКНІС може використовуватися в різних конфігураціях. При 

використанні конфігурації з одиночної робочою станцією, згідно з вимогами 

Конвенції SOLAS (Safety of Life at Sea), на борту обов'язкова наявність всіх 

карт в паперовому вигляді в якості дублюючої копії - на випадок відключення 

електронної системи. Однак, при конфігурації подвійної станції ( «Основна + 

Резервна») від використання паперових карт можна відмовитися за умови 

наявності на борту судна офіційних відкоригованих векторних електронних 

карт (ENC). При відмові основної системи резервна бере на себе функції 

основної. 
[1] 

Але не слід виключати шанс, що навіть така високоточна система може 

мати певні недоліки , бо так чи інакше, управління цим приладом здійснює 

людина, тому виключити людський фактор на 100% неможливо. 

В ході конференції 2016 SAFETY4SEA Conference & Awards була 

представлена презентація, в якій були проаналізовані ризики від застосування 

електронних картографічних систем та неправильного використання ECDIS.  

Інцидент №1 

Судно, оснащене ЕCDIS, було побудовано відповідно до вимог IMO і 

держави прапора для танкерів. План проходження з Роттердама в Бріндізі 

(Італія) був підготовлений за допомогою функції планування ЕCDIS третім 

помічником. Лінія курсу була направлена прямо через Varne Bank і включала в 

себе прохід через Дуврську протоку - вузька область з високою інтенсивністю 

руху і безліччю навігаційних небезпек. Капітану судна не вдалося переглянути і 

затвердити цей план проходу до початку рейсу. 

На судні основним засобом навігації була електронно-картографічна 

система ЕCDIS. Паперових карт на борту не було. 

Палубні офіцери пройшли загальний курс підготовки ЕCDIS і отримали 

відповідні сертифікати поряд зі спеціалізований курсом, але зробили дві суттєві 

помилки при плануванні маршруту: 

1 - При прокладанні лінії курсу над Varne Bank третій помічник використав 

занадто маленький масштаб карти (охоплюючи більшу площу), щоб розглянути 
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глибину води і стан тимчасових буїв. Функція «автоматичне написання» в 

ECDIS, призначена для гарантії вибору правильної карти, була відключена. 

2 - Коли третій помічник застосував автоматичне виявлення небезпек або 

«перевірку маршруту», щоб визначити, чи є які-небудь навігаційні небезпеки на 

створеному ним плані, він уже не міг інтерпретувати кілька попереджень про 

небезпеки, в тому числі і Varne Bank. Судно сіло на мілину. Пізніше було 

встановлено, що жоден з офіцерів на борту не знав, як правильно 

використовувати цю функцію. 

Інцидент №2 

Третій помічник змінив курс судна до правого борту від запланованого 

шляху, щоб уникнути зіткнення з моторним і вітрильним суднами. Зміни курсу 

були розпочаті занадто передчасно - судно знаходилося на мілководді. 

Попередження ECDIS «zone alarm», який повідомляє про можливу посадку на 

мілину, активізувалося на електронному дисплеї, але третій помічник його не 

помітив - він не стежив за дисплеєм ECDIS. В цьому випадку звукового сигналу 

не було.
[2] 

Розглянувши два випадки, можна підвести такі підсумки: 

1 – Неуважність штурманів стала критичним фактором, який зіграв 

негативну роль. 

2 - Суднові офіцери пройшли курс загальної підготовки ECDIS, але не 

знали певних функцій, що бути вирішальними в одному з випадків. 

3 - Помилки, допущені навігаційними офіцерами, залишилися 

непоміченими капітаном. Молодші офіцери на судні були відповідальні за 

планування проходу або помилки в навігації, але капітани суден не допустили 

відсутність належного професіоналізму в своїх вахтових помічників і не змогли 

забезпечити належний контроль в кожній з ситуацій.
[2] 

Знання та вміння робити прокладку на паперових картах є важливою та 

необхідною навичкою для кожного судноводія. Під час рейсів може відбутись 
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безліч непередбачуваних ситуацій, задля урегулювання яких морський офіцер 

повинен чітко та швидко зробити прокладку без використання електронних 

карт. Наприклад, під час переходу з порту до порту на судні може відбутися 

блекаут – втрата електропостачання на судні та в ходовій рубці. В такій 

ситуації неможливе використання електронних карт, тому штурман повинен 

прокласти курс, використовуючи лише свої вміння та навички, інакше судну 

доведеться лягти в дрейф та чекати усунення поломок в машинному відділені, а 

це несе за собою втрату часу та порушення графіку розвантаження та 

завантаження судна в порту. Ще одним сучасним та розповсюдженим явищем є 

кібер-атака, яка теж може несподівано вивести зі строю обладнання, а на 

ремонт та відновлення даних може знадобитися невідома кількість часу. Також 

не слід виключати варіант, що обладнання може зламатися від терміну 

експлуатації чи від поломки, яку неможливо виправити власноруч, та яка 

потребує втручання кваліфікованих спеціалістів. На жаль, електроніка не може 

дати стовідсоткової гарантії якості роботи і судноводій завжди повинен бути 

готовим до непередбачуваних обставин, під час яких повинен якісно і 

професійно проявити навички, які отримав під час навчання та праці на флоті. 

Саме тому майбутні спеціалісти повинні якісно та поглиблено вивчати лоцію та 

навігацію та навігаційну прокладку не тільки на тренажерах, а й на звичайних 

паперових носіях, бо ці навички в певній ситуації можуть врятувати життя 

всьому екіпажу. 

Досліджувана тема потребує подальших емпіричних досліджень. 

Опираючись на вищевикладений матеріал, можна зробити висновок, що 

класичні методи прокладки маршруту досі залишаються актуальними, тому що  

електроні системи не завжди можуть бути стовідсотково правильно 

використані, для їх повного опанування потрібен час. Тому вивчення прокладки 

маршруту на паперових картах в морських вищих навчальних закладах також 

залишається актуальним та важливим аспектом в навчанні майбутніх 

судноводіїв. 
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ІННОВАЦІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ 

ФАХІВЦІВ РІЧКОВОГО ТА МОРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ 

Решетникова Г. - курсантка Дунайського Iінституту Національного 

університету «Одеська морська академія» 

Система професійної підготовки фахівців є динамічною та характеризується 

змістом, функціонуванням і постійним розвитком. Суттєвим у системі 

підготовки працівників сфери водного транспорту є посилення практичної 

спрямованості, підготовка широкопрофільних фахівців. 

Інститути підготовки фахівців річкового та морського транспорту повинні 

застосовувати iнновацiї в галузі освіти та технологій з метою вдосконалення 

професійної підготовки моряків. [2, c.17] 

Для опанування теоретичних та практичних знань потрібно поєднувати 

новiтнi технології та підходи до навчання фахiвцiв морської галузі. Серед 

сучасних чинників набуття знань майбутніх фахівців річкового та морського 

транспорту є: 

https://controlengrussia.com/otraslevye-resheniya/e-lektronika-obespechit-bezopasnost-sudohodstva-2/
https://controlengrussia.com/otraslevye-resheniya/e-lektronika-obespechit-bezopasnost-sudohodstva-2/
http://www.topsail-crew.com/info/articles/967/
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 Використання тренажерів для відображення реальних умов життя та 

застосування навичок, що забезпечують кращі розуміння різних екстремальних 

ситуацій 

 Вдосконалення управлінських навичок курсантів для своїх 

управлінських ролей в майбутньому, що дозволять ризикувати, надавати оцінку 

та високоефективне  управління\керування на морі 

 Вдосконалення ІТ (інформаційних технологій), набуття курсантами 

навичок, що дозволять зрозуміти та керувати сучасними системами та безпечно 

використовувати автоматику на борту. [4, с. 948] 

 Використання методів електронного навчання, мобільних додаткiв для 

сприяння постійної освіти морських фахiвцiв навіть під час їхнього 

перебування на морі. [1, с. 112] 

Таким чином, досить цікавим є інноваційний підхід до навчання за 

допомогою віртуальних лабораторій. У віртуальних лабораторіях відбувається 

практична підготовка, що забезпечує імітацію типових завдань у складних, 

екстремальних або штатних ситуаціях.  Макет мосту та машинного відділення, 

точно такі ж навігаційне та комунікаційне обладнання; повністю обладнані 

лабораторії сприяють проведенню курсів і забезпечують краще розуміння. 

Тренажери сприяють адаптації курсантів до реального обладнання та системи, а 

також їх обов‘язків на борту. [3, c. 86] 

Загальновизнаний успіх в навчанні з використанням тренажерних і 

імітаційних технологій полягає в тому, що той, якого навчають занурюється в 

середу схожу з реальною, в якій він інтерактивно взаємодіє або зі штучним 

інтелектом або трейнера, здатним формувати стимули в сенсорному полі учня і 

сприймати (аналізувати) його відповідні реакції в моторному полі в реальному 

часі, що є поняття Віртуальної Реальності. [3, c. 86] 

У морській галузі був Optimum Maritime Solutions (Ukraine) розроблений і 

адаптований програмно-апаратний комплекс для вирішення наступних завдань: 

 навчання професійним навичкам, знанням та вмінням; 

 проведення психологічної та психофізіологічної діагностики; 
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 вивчення фізичного і психологічного стану моряка під час стресових 

ситуацій на борту судна. 

Дане рішення відрізняється своєю мобільністю, через те, що складається з 

системи віртуальної реальності з інтегрованим психофізіологічних 

обладнанням: 

 шолом віртуальної реальності дозволяє відпрацьовувати в віртуальному 

оточенні поведінку в аварійних ситуаціях  

 трекінг система, яка посилює ефект занурення у віртуальне середовище і 

імітує сприйняття дій; 

 пульт управління переміщенням в просторі; 

 система відстеження психофізіологічних показників. 

Отже, основою підготовки фахівців морського та рiчкового транспорту є 

посилення практичної спрямованості навчання, підготовка широкопрофільних 

фахівців, може бути досягнуте за допомогою интеграцii теоретичних знань та 

iновацiйних пiдходiв до вирiшення практичних завдань. 
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МІЖНАРОДНО-ПРА.ВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПИТАННЯ ЩОДО 

ЗАПОБІГА.ННЯ ЗАБРУДНЕННЯ МОРЯ З СУДЕН 

Севастьянов О. О. - курсант  Дуна.йського інституту На.ціонального 

університету «Одеська морська академія», Україна. 

        Сьогодні ма.йже усі кра.їни світу, тою чи іншою мірою вже зіткнулися 

зі скрутним ста.новищем на.вколишнього середовища. і наразі докла.да.ють 

зусиль для знаходження виходу зі скрутної ситуаціі на націона.льному рівні. 

Одна.к жодна країна., неза.лежно від ефективних за.ходів у цьому на.прямку не 

використовува.ла, не може відчува.ти себе безпечно щодо питання про захист 

навколишнього середовища., який є зага.льним питанням усіх країн світу, доки 

не буде задовільно вирішуватися. 

        Актуальність цієї теми пов'яза.на. з тим, що пра.ктично всі кра.їни світу 

сьогодні мають проблему охорони навколишнього середовища та намагаються 

її вирішити на. націона.льному рівні. Але це пита.ння повинно бути вирішено на 

глобальному рівні, оскільки Світовий океан - це не тільки транспортна артерія 

глобальної ва.жливості, не тільки "каркас" живих та. мінеральних ресурсів, а.ле 

і основний компонент біосфери Землі. 

       Метою доповіді є комплексне вивчення проблеми міжна.родного 

правового захисту стосовно механізму запобігання забрудненню морського. 

       Значне забруднення морського середовища та загроза екологічного 

дисбалансу, що виникає внаслідок цього, спостерігається у багатьох частинах 

Світових океанів. Все це вимагає прийняття сукупності актуа.льних та 

ефективних заходів для захисту морського середовища, включаючи заходи 
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щодо запобігання забрудненню, незважаючи на те, що заходи щодо 

запобіга.ння забрудненню, джерело їх походження, і також заходи щодо 

зниження рівня існуючого забруднення. Одним з елементів системи таких 

заходів є міжнародне правове регулюва.ння боротьби з морським 

забрудненням, що має первинний характер усіх інших заходів. Зважаючи на 

цілісний характер морських екосистем, існує під юрисдикцією різних держав, 

різноманітність джерел та видів забруднення, тра.нскордонний характер 

поширення забруднюючих речовин у морських районах. Проблема захисту 

океанів не може бути вирішена зусиллями окремих держав, тому ефективність 

таких заходів за.лежить в, першу чергу, від поєдна.ння націона.льних засобів з 

міжнародним співробітництвом на. універсальному та регіональному рівнях. 

         Розвиток міжнародного правового режиму для захисту морів та 

океанів від за.бруднення має наступні шляхи. Зокрема, на.прикінці 1960-х та 

1970-х рр. було розроблено ряд великомасшта.бних міжнародних угод у цій 

галузі, і прийнято в надзвича.йно короткий час, а пізніше вступа.є в силу цілий 

ряд масштабних угод в цій га.лузі. До них відносяться міжнародні договори 

універсального ха.ра.ктеру, та.кі як Міжна.родна. конвенція про запобігання 

забрудненню від судна. 1973 р. з протоколом внесення змін до нього, з 1978 р. 

(MA.RPOL 1973/1978 ), конвенція про запобіга.ння забрудненню морського 

регіону від утиліза.ції відходів та. інших ма.теріа.лів 1972 р., Конвенція про 

втруча.ння на високих морях у разі нещасних випадків, що загрожує 

забрудненню на.фтою 1969 р., Конвенція про цивільну відповіда.льність за 

збитки, від за.бруднення нафтою та. ін. У ті ж роки було прийнято низку 

регіона.льних міжнародних угод щодо за.побігання забрудненню окремих 

морських басейнів Ба.лтійського моря (конвенція про за.хист від охорони 

Морського середовища Ба.лтійського регіону, прийнята. в Гельсінкі в 1974 

році), Середземного моря (конвенція про охорону Середземного моря від 

за.бруднення прийнята. в Ба.рселоні в 1976 р.), Перської за.токи (Кувейтська. 

конвенція про співробітництво в га.лузі за.хисту морського середовища.. від 
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забруднення, прийнята. в 1978 р.), а. та.кож деякі інші угоди, але ці угоди 

стосуються лише стосовно забруднення моря с суден. Та.к вони не стосуються 

джерел за.бруднення морського середовища. з суші, а.. та.кож за.бруднення, яке 

є результа.том робіт на. континента.льному шельфі, з а.тмосфери і т. д. Що 

стосується регіона.льних договорів, що та.кож регулює забруднення моря від 

кораблів та внаслідок утилізації відходів, а.ле вони все ще містять окремі 

правила. щодо запобігання забрудненню з інших джерел. На жаль, вони 

застосовуються лише до певних морських регіонів. 

        Слід за.зна.чити, що майже за ана.логічний період (1973-1982) працює. 

III Конференція Організації Об'єднаних На.цій з питань морського права, яке  

завершується створенням системи кодифікова.них універсальних норм 

міжнародного морського права. Прийнята конференцією Конвенції Організації 

Об'єднаних Націй (ООН) з морського пра.ва в тій її частині, яка присвячена 

захисту та збереженню морського середовища, містить єдину систему правил, 

які повинні застосовуватися у цій галузі. Ці норми регулюють за.побігання 

забрудненню морського середовища з усіх можливих джерел, при цьому сфера 

їх дії не обмежена окремими географічними регіона.ми. Конвенція містить 

багато положень про співпра.цю держа.в у сфері охорони морського 

середовища, а. та.кож положення про відповіда.льність за збитки, виклика.ні 

забрудненням та інші правила. А.ле основний зміст частини XII Конвенції ООН 

з морського права поляга.є перш за все в нормаx, який визнає роль 

національних та міжнародних правових засобів регулювання у профілактиці та 

контролю за забрудненням морського регіону. 
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СТАТИСТИКА ОПЛАТИ ПРАЦІ НА МОРСЬКОМУ ТРАНСПОРТІ 

СтеценкоТ.В. - курсантка  Дунайського інституту Національного 

університету «Одеська морська академія», м. Ізмаїл, Україна 

Доповідь про трудові ресурси BIMCO і Міжнародної палати судноплавства 

(ICS) є найбільш повним дослідженням світової робочої сили судноплавних 

галузей, які публікуються кожні п'ять років, починаючи з 1990р. Доповіді про 

трудові ресурси BIMCO і ICS розглядаються як найбільш повна оцінка 

глобального пропозиції і попиту на моряків . 

  

Очікується, що до 2020 року нестача офіцерів складе 92 000 чоловік, а до 

2025 року - приголомшливі 147 500 осіб. 
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Згідно з наведеної моделі, глобальний попит на офіцерів може вирости з 790 

000 в 2015 році до майже 1,1 мільйона в 2026 році. Попит на рядових, за 

прогнозами, зростуть з 754 000 на 2015 року до 865 000 у 2026 році. В обох 

випадках очікується, що в період до 2021 року темпи зростання будуть дещо 

нижче, що відображає більш слабке зростання обсягів торгівлі в цей період. 

Щорічне зростання попиту на офіцерів в період з 2016 по 2026 рік 

прогнозується на рівні 3,2 відсотка в порівнянні з 1,3 відсотка для рядових. 

 

Китай, Індонезія, Російська Федерація, Україна і Філіппіни, за оцінками, є 

п'ятьма найбільшими країнами-постачальниками всіх моряків (офіцерів і 

рядових). Найбільшим постачальником рядових є Філіппіни, за якими слідують 

Китай, Індонезія, Російська Федерація і Україна. Найбільшим постачальником 

офіцерів є Китай, за яким йдуть Філіппіни, Індія, Індонезія і Російська 

Федерація. 
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Прогнозоване зростання світового торгового флоту протягом наступних 

десяти років і очікуваний попит на моряків, збережуть тенденцію до загального 

дефіциту пропозиції офіцерів. Це відбувається незважаючи на підвищення рівня 

набору і підготовки кадрів і зниження показників збитковості офіцерського 

складу за останні п'ять років. 

Заробітна плата на морському транспорті має свої закони нарахування, які 

визначають розмір зарплати моряків. У морській індустрії на заробітну плату 

екіпажу впливає наступний комплекс факторів: посада, тип флоту (торговий або 

офшорний; отже, тип судна в обраній категорії), досвід на посаді, 

національність (громадянство); лояльність до компанії; багато судновласники 

надають спеціальні бонуси для моряків, які працюють в компанії довше 

визначеного часу; цінується попередній досвід роботи на судах різних типів; 

CBA (Collective Bargaining Agreement) - всі умови вашого працевлаштування, 

включаючи розмір заробітної плати, визначаються Колективним договором, 

який діє на судні; навички комунікації.  

Між моряками з різних країн ще існують, і іноді істотні, розриви в 

заробітній платі. 

            Тенденції нерівності з нарахування заробітної плати 

• Найбільш висока заробітна плата виплачується комскладу з США і країн 

ЄС в офшорному і нафтогазовому флоті; 

• Зарплати офіцерів з країн, що не входять в ЄС, з Індії та Азії цілком 

порівнянні; 

• Дискримінація в рівні заробітної плати яскравіше проявляється серед 

рядових і молодших офіцерів: 

Наприклад, зарплата палубного кадета з Азії на нафтовому танкері 

становитиме близько $ 400 в місяць, в той час як громадянину США за ту ж 

роботу запропонують $ 950; 

• Нерівність простежується і в умовах роботи: 

Спільнота моряків складається в основному з п'яти національностей. 
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Суховантажі, USD/ у місяц, Танкери, USD/ у місяць 

Як можна очікувати, найвищі зарплати в галузі виплачуються Капітанам, 

Технічним суперінтендант і Старшим механікам. Протягом останнього кварталу 

2019 року максимальна зарплата, пропонована Капітану, становила 18000 USD 

на місяць (сейсморозвідувальних судно). Хоча потрібно враховувати, згідно з 

іншими вакансіями, мінімальна ставка для такої ж позиції була близько 9500 

доларів США в місяць. Багато що залежить від судна. 

Крім загальних законів, описаних в самому початку, заробітна плата на 

суховантажі залежить від того ж складного комплексу чинників, який управляє 

нафтогазовим сектором. Один з них - чим більше і складніше судно, тим краще 

буде оплачуватися праця команди цього корабля. 

Найвищі з/п моряків у місяць,  USD 

 

Заробітна плата 3О/4Е Q4, 

USD 

 



164 
 

Список використаних джерел: 

1. https://core.ac.uk/download/pdf/16337022.pdf     

2. https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01469666/document  

3. https://maritime-zone.com/news/view/zarplata-morjakov-rejting-sajta-

maritime-zone-com 

4. https://www.bls.gov/oes/current/oes435011.htm 

Науковий керівник: А.В. Федоренко, Старший викладач кафедри ЗНД ДІ 

НУ «ОМА», м. Ізмаїл, Україна 

 

       УДК :378.937 
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ОСОБИСТОСТІ ЗДОБУВАЧА ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Тарасов О.М.-    курсант першого курсу  спеціалізації «Навігація і 

управління морськими суднами» Дунайського інституту Національного 

університету «Одеська морська академія» 

Чи потрібні гуманітарні дисципліни в технічному закладі? Світовий досвід 

вищої школи однозначно свідчить, що так. Період прагматичного ставлення до 

гуманітарних наук в розвинутих демократичних країнах уже минув. Дійсно, до 

середини ХХ ст. гуманітарні науки в технічних закладах були представлені у 

них мінімально. Ситуація докорінно змінилася внаслідок бурхливого розвитку 

НТР, комп‘ютеризації, автоматизації, роботизації Сьогодні 

висококваліфікований технічний спеціаліст – це організатор виробництва і 

працівник із загальнолюдською культурою. Тому не дивно, що в Японії 

інженер, який за рік не вніс пропозицій щодо поліпшення виробництва, може 

бути звільнений зі своєї посади, як людина, що їй не відповідає. 

Отже, підготувати висококваліфікованого технічного фахівця, виростити 

технічний талант без гуманітарної освіти неможливо. Оскільки без неї ніколи 

https://core.ac.uk/download/pdf/16337022.pdf
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01469666/document
https://maritime-zone.com/news/view/zarplata-morjakov-rejting-sajta-maritime-zone-com
https://maritime-zone.com/news/view/zarplata-morjakov-rejting-sajta-maritime-zone-com
https://www.bls.gov/oes/current/oes435011.htm
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не проявиться ні інтелект поколінь, ні асоціативне мислення, ні, в кінці - кінців, 

і внутрішня свобода, поза якою не існує творчості. Там, де немає поваги до 

гуманітарних дисциплін, не може бути поваги до свободи творчості, до 

сміливої думки, за  якою часто ховається талант. Крім того, тільки гуманітарну 

освіту формує людей, які здатні широко і вільно мислити, здатні створювати ті 

інтелектуальні цінності, яких потребує економіка, виробництво, політика. 

Усвідомлення загальнолюдських цінностей забезпечує мотивацію діяльності, 

поведінки, орієнтації в суспільстві, формує прагнення до досягнення певних 

цілей відповідно до суспільних норм і сприяє саморегуляції емоційних 

стресових переживань особистості [1]. 

Соціально-гуманітарні науки є загальнолюдські пріоритетні цінності, але 

головною метою пізнання здобувачами вищої освіти цих наук - є обґрунтування 

оптимальних шляхів і засобів досягнення соціальної справедливості, 

забезпечення суспільної злагоди, прогресивного розвитку суспільства і 

формування інтелектуальнотворчої особистості в культурному середовищі. 

Соціально - гуманітарні науки у вищих навчальних закладах допомагають 

здобувачам освіти опанувати загальнолюдською культурою, усвідомити 

значення людини в навколишньому світі, формувати високі моральні та етичні 

принципи, а отже виступають важливим засобом розвитку сучасного світогляду 

молодої людини, який зможе в майбутньому під впливом своєї професійної 

діяльності вирішувати складні науково-технічні і соціально політичні завдання 

[2]. 

   Гуманізація суспільної свідомості є основною метою соціально 

гуманітарної освіти, яка впливає на формування особистості, здатної діяти, 

виходячи з основоположних моральних цінностей. Досягнення цієї основної 

мети визначає перед соціально-гуманітарними навчальними дисциплінами 

вирішення наступних завдань: 

 - допомогти молодої особистості усвідомити найважливіші гуманістичні 

цінності і традиції нашого суспільства; 
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 - сприяти розуміння природи суспільних і міжособистісних відносин, їх 

соціокультурних і інших аспектів; 

 - оволодіти початковими знаннями про людину; 

- зорієнтувати претендентів на вивчення дисциплін, які формують у них 

розуміння себе як суб'єкта соціальних відносин, розкривають особливості 

взаємодії соціальних спільнот, сприяють самоідентифікації особистості, без 

якої неможливо досягти успіхів в обраній професії і в житті в цілому; 

Гуманізація суспільної свідомості є основною метою соціально гуманітарної 

освіти, яка впливає на формування особистості, здатної діяти, виходячи з 

основоположних моральних цінностей. Досягнення цієї основної мети визначає 

перед соціально-гуманітарними навчальними дисциплінами рішення наступних 

завдань: 

 – допомогти молодій особистості усвідомити найважливіші гуманістичні 

цінності та традиції нашого суспільства; 

 – сприяти розумінню природи суспільних та міжособистісних відносин, їх 

соціокультурних та інших аспектів; 

– оволодіти початковими знаннями про людину;  

– зорієнтувати здобувачів на вивчення дисциплін, які формують у них 

розуміння себе як суб‗єкта соціальних відносин, розкривають особливості 

взаємодії соціальних спільнот, сприяють самоідентифікації особистості, без 

якої неможливо досягнути успіхів в обраній професії і в житті в цілому; 

- засвоїти певну суму знань, що лежать в основі формування особистої 

громадянської позиції, які допомагають виробити власну політичну позицію, 

активізують процеси залучення молоді до політичного життя країни, в умовах 

переоцінки цінностей перешкоджають падінню моралі і зростання злочинності, 

формують морально стабільного і відповідального за свої вчинки громадянина ; 



167 
 

 - підготувати висококваліфікованого фахівця, компетентність якого 

сприятиме процесам євроінтеграції України. 

Існує досить багато гуманітарних дисциплін, і кожна з них має свої 

завдання і цілі. Основними гуманітарними дисциплінами і їх завданнями в 

вищому навчальному закладі є: наприклад, іноземна мова (за професійним 

спрямуванням), метою викладання навчальної дисципліни якої є формування у 

студентів навичок володіння іноземною мовою як засобом спілкування в 

професійно-орієнтованих сферах комунікації, підвищення рівня лінгвістичної 

компетенції в професійній сфері; історія України, метою дисципліни - 

формування історичної свідомості молоді, в якій поєднуються знання, погляди, 

уявлення про суспільний розвиток, усвідомлення нею нерозривний зв'язок між 

минулим і сучасністю, традиціями і досвідом різних поколінь українців, 

виховання громадянського патріотизму, відповідальності за долю своєї 

Батьківщини, спонукання до активної наполегливої праці в розвитку і зміцненні 

держави Україна; фізична культура, яка забезпечує фізичну готовність 

студентів до захисту Батьківщини, до стійкого перенесення фізичних 

навантажень, нервово-психічних напружень і несприятливих чинників в 

майбутньої трудової діяльності; філософія, метою цієї дисципліни є 

формування філософської культури, мислення та пізнання навколишнього світу 

і самого себе, навичок застосування філософської методології; Українська мова 

(за професійним спрямуванням). На сучасному етапі використання української 

мови як державної в навчально-виховній діяльності і професійно-науковій 

роботі забезпечує пропаганду і розвиток української мови серед претендентів 

освіти, вчених, збагачуючи словниковий склад майбутніх професіоналів, додає 

престижу її використання як в Україні, так і за її межами [ 2]. 

Отже, можна зробити висновок, що гуманітарні знання завжди є важливою 

частиною людської історії і культури, вони впливають на розвиток у 

претендентів освіти широти поглядів, спостережень, творчих здібностей. 

Знання, отримані ними в результаті пізнання цих наук, допомагають молодій 
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особистості розвивати свій духовний потенціал, розширювати свій кругозір, 

збагачуватися різної науково-пізнавальної інформації, вони сприяють 

знаходженню нових областей дослідження, збільшуючи пізнавальні можливості 

студентів. Гуманітарні науки доводять, що кожна людина пізнаючи ці знання 

може розвивати свої здібності і повністю реалізовувати свій творчий і 

особистісний потенціал, але за однієї умови, якщо сам цього забажає. 

Також гуманітарні науки завжди грають важливу роль у формуванні 

особистості здобувача вищої освіти, незалежно від його професійної 

підготовки, майбутнього місця роботи і власних інтересів. Вони завжди є 

важливою частиною людської історії і культури, також впливають на розвиток 

у студентів широти поглядів, спостережень, творчих здібностей. Знання, 

отримані ними в результаті пізнання цих наук, допомагають молодій 

особистості розвивати свій духовний потенціал, розширювати свій кругозір, 

збагачуватися різної науково-пізнавальної інформації, вони сприяють 

знаходженню нових областей дослідження, збільшуючи пізнавальні можливості 

студентів.  
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                                                                             Турлак Людмила Петрівна                                                                              
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УДК : 621.431  

РОЗРОБКА ПРИДЕКТИВНИХ МЕТОДІВ ЗАПОБІГАННЯ ЗНОСУ 

ДЕТАЛЕЙ СУДНОВОГО ДВИГУНУ ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ НА 

ОСНОВІ АНАЛІЗУ ЦИРКУЛЯЦІЙНОГО МАСТИЛА 

Шумейко М.С.- курсант Дунайського інституту Національного 

університету «Одеська морська академія» 

Стан моторного масла у системі ДВЗ є дуже міцним інструментом 

діагностики роботи двигуна. Фізико-хімічні властивості мастила, а також 

наявність у ньому механічних домішок несуть важливу інформацію щодо стану 

ДВЗ та потребують постійного мониторингу зі сторони суднового персонала.  

Ці випробування проводяться на судні за допомогою портативної суднової 

лабораторії, або у берегових високоавтоматизованих спеціалізованих 

лабораторіях. Для повного рутинного аналізу збирається зразок об‘ємом 

приблизно 250 мл з мастильної системи під час безпосередньої експлуатації 

ДВЗ.  

Для більш точного аналізу мастила рекомендується розмістити спеціальний 

клапан для відбору проб у циркуляційній системі перед входом у ДВЗ (рис. 1).  

Зразок слід брати в місці з повним потоком мастила, попередньо зливши 

локальний застій у системі. У разі горизонтально-направленого трубопроводу з 

низьким рівнем потоку, існує ризик утворення шламу в нижній частині труби. 

Тому рекомендується розміщувати клапан відбору проб у бічній або верхній 

частині труби, а не в нижній. 

Найбільш важливими критеріями оцінки мастила є: 

 концентрація металів; 

 лужність (BN – Base Number); 

 концентрація води; 
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 в‘язкість; 

 температура спалаху. 

 

Рис. 1 Принципова схема циркуляційного мастила ДВЗ 

BN є мірою резерву лужності та показує потенціал мастила для 

нейтралізації кислот, спричинених конденсацією продуктів згоряння на 

стінки циліндрів. Наприклад, сірка в паливі перетворюється на оксид сірки 

під час горіння - головним чином SO2 разом з невеликою часткою SO3. Разом 

з водою що утворюються в процесі горіння, оксиди сірки конденсуються на 

стінках циліндра у вигляді сірчаної кислоти, що може спричинити корозію 

деталей циліндро-поршневої групи. Сірчана кислота зазвичай нейтралізується 

лужністю мастила. На лужність мастила в основному впливає вміст сірки у 

використаному паливі, герметичність камери згоряння та інші умови роботи 

двигуна. 
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Рис. 2. Графік нормального зменшення BN циркуляційного мастила ДВЗ 

BN нового циркуляційного мастила різко падає на короткий час, а потім 

повільніше зменшується до сталого значення. Після цього ця рівновага буде 

продовжувати нескінченно, за умови збереження незмінного вмісту сірки у 

паливі. Якщо лужність мастильного масла впала занадто сильно, існує 

серйозний ризик корозійного зносу втулок циліндрів, поршневих кілець та 

підшипників (антифрикційний шар).  

Список використаних джерел: 

1. Возницкий, И.В. Практические рекомендации по смазке судовых дизелей 

/ И.В. Возницкий. - СПб.: Моркнига, 2007. - 135 с. 

2.  Главати, О.Л. Мицеллярная структура и механизм действия 

нейтральных и высокощелочных сульфонатов / О.Л. Главати // Химия и 

технология топлив и масел. - 1981. -№ 12. - С. 34-36. 

3. Григорьев, М.А. Качество моторного масла и надежность двигателей / 

М.А. Григорьев, Б.М. Бунаков, В.А. Долецкий. - М.: Изд-во стандартов, 1981.-

232 с. 

Науковий керівник: 

 Разінкін Р.О. – ст.викладач кафедри СЕУіС  

 Дунайського інституту Національного університету  

«Одеська морська академія»  
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УДК 656.611 

СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РУХОМ СУДЕН (СУРС) -. 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

Щука А. - курсант, спеціальність 271 «Річковий та морський транспорт» 

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська 

академія», м. Ізмаїл, Україна 

У 2018 виповнилося 70 років з початку роботи перших у світі систем 

управління руху суден (СУРС). За минулі роки СУРС пройшли шлях від 

перших берегових РЛС до складних електронних комплексів з 

висококваліфікованим персоналом, стали ефективним і необхідним 

інструментом забезпечення безпеки мореплавання в портових і прибережних 

водах, звичним помічником для моряків, стивідорів, портових служб і морських 

властей. 

 Перші СУРС почали діяти в період, коли на суднах були відсутні РЛС і 

засоби радіотелефонного зв'язку, а з навігаційного обладнання - були магнітний 

компас, вертушковий лаг, лот і секстан з хронометром. При цьому навігаційна 

аварійність, а також простої суден і портів в очікуванні поліпшення видимості 

були дуже високі. У цих умовах перші СУРС створювалися з метою зниження 

аварійності і простоїв через погану видимість, діяли переважно як припортові 

навігаційні засоби, забезпечуючи радіолокаційний огляд акваторії, передачу на 

судно даних про його місцезнаходження щодо фарватеру або навігаційного 

орієнтира і рекомендацій щодо курсу. Основна функція перших СУРС зазвичай 

формулювалася як radarguidance або vesselguidance - «радіолокаційне 

проведення» або «проводка суден». Інтенсивність судноплавства навіть у 

великих портах того часу була невисокою за сучасними мірками. Так що багато 

хто з перших СУРС працювали «при необхідності», тобто переважно в погану 

видимість, або «за заявкою» - при вході суден в порт або виході з нього. 

 З плином часу позитивний внесок СУРС в навігаційну безпеку і 

ритмічність роботи портів отримував все більш широке визнання. Розвивалися і 
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удосконалювалися спеціалізовані технічні засоби СУРС. Намітилася тенденція 

переходу від суднових РЛС, що встановлюються на березі, до спеціально 

розроблених РЛС з більш високими характеристиками. Основна увага при 

цьому приділялася антенних пристроїв, що забезпечує підвищену дальність 

виявлення і високу роздільну здатність. Значна увага приділялася дисплейним 

пристроям РЛС. Крім звичайних індикаторів кругового огляду (ІКО) з великим 

діаметром екрану поширення набули індикатори секторного огляду, що 

дозволяють укрупнювати масштаб зображення в певному місці акваторії, 

індикатори з відображенням допоміжних графічних елементів для створення 

примітивних «електронних карт. У період 1960-1970 рр. число берегових РЛС і 

СУРС на їх основі продовжувала зростати. До 1970 року в 23 країнах світу 

діяло близько 140 СУРС, що включають понад 170 берегових РЛС. Зростаюче 

значення СУРС у забезпеченні безпеки судноплавства на акваторіях портів і на 

підходах до них вперше на міжнародному рівні було відзначено в Резолюції  

ІМО A.158 (ES.IV) Recommendationon Port Advisory Systems, прийнятої в 1968 

р. Початок - середини 70-х років слід вважати закінченням першого етапу 

розвитку СУРС - етапу становлення і початком другого етапу - етапу 

вдосконалення 

На цьому етапі відзначаються суттєві зміни в міжнародному морському 

судноплавстві. Якщо в 1960 р сумарний тоннаж світового торговельного флоту 

становив 129,8 млн т (36 300 суден), то в 1970 р - 227,5 млн т (52 400 суден), а в 

1976 р - 372,9 млн т (65 900 суден). Значно зросли перевезення нафтопродуктів 

та інших небезпечних вантажів. У 1967 р відбулася перша велика нафтова 

катастрофа з танкером «Торрі Каньйон», а протягом 70-х років відбулося 5 

подібних аварій з супертанкерами. У 70-х роках на суднах завдяки розвитку 

мікроелектроніки, мікропроцесорів і мікро-ЕОМ набувають поширення 

приймачі радіонавігаційних систем, в тому числі перших супутникових, засоби 

автоматичної радіолокаційної прокладки (ЗАРП), автоматизовані навігаційні 

комплекси. У СУРС стали застосовуватися комп'ютеризовані засоби обробки і 

відображення радіолокаційної інформації, комплекси УКХ-радіозв'язку замість 
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окремих радіостанцій, засоби телевізійного контроля . Це дозволило істотно 

підняти ефективність роботи СУРС. 

 У 70-і роки в світі було введено в дію близько 30 СУРС з обробкою 

інформації на ЕОМ. 

 У 1972 році почала роботу англо-французька система CNIS / CROSS, яка 

контролює рух суден в протоці Дувр / Па-де-Кале, де в 1967 році була введена 

перша в світі міжнародна схема поділу руху. Система CNIS / CROSS 

вважається першою в світі прибережній СУРС, діючу в міжнародних водах з 

виконанням функцій контролю і інформаційного забезпечення. У 70-х роках 

з'явився і набув поширення сучасний англомовний термін VTS – Vessel Traffic 

Service System, що означає в широкому сенсі берегову службу або систему, 

призначену для взаємодії з рухом суден. Як аналог терміна VTS трохи пізніше 

був прийнятий «СУРС - системи / служби управління рухом суден». У 1972 р 

під егідою Міжнародної асоціації навігаційного забезпечення мореплавства і 

маякових служб  (МАМС) відбувся 1-й Міжнародний симпозіум по СУРС (VTS 

Symposium). В даний час такі симпозіуми проводяться з періодичністю 4 роки. 

У 1980 р при МАМС засновано Комітет по СУРС / VTS, який став 

авторитетним міжнародним органом в сфері вироблення політики, концепцій 

розвитку, нормативних документів, організаційно-технічних рекомендацій та 

посібників, пов'язаних з СУРС . 

 У 1985 р ІМО була прийнята Резолюція A.578 (14) 

GuidelinesforVesselTrafficServices (Керівництво по службам руху суден), 

підготовлена за активної участі МАМС. У цьому документі викладені 

принципи організації роботи СУРС / VTS і основні правила їх взаємодії з 

судами, сформульовані основні функції СУРС, такі як збір і оцінка даних, 

інформаційну взаємодію з судами, допомога в судноводінні, організація руху 

суден і сприяння суміжних службам. Черговий, 14-й Міжнародний симпозіум 

по СУРС і електронної навігації відбувся в Роттердамі в 2020 р. Поетапне 

впровадження АІС в 2000-х роках на більшості типів транспортних суден, а 

потім і на судах портового флоту, рибальських і прогулянкових, сприяло 
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підвищенню дальності виявлення суден і відстеження їх руху береговими 

службами, створило передумови для створення національних і міжнародних 

систем контролю судноплавства в прибережних водах. За даними МАМС, до 

2015 р у світі діяло близько 500 СУРС. 

 СУРС з правом розглядаються як невід'ємна складова комплексу заходів 

щодо забезпечення безпеки мореплавства, а також фактично стали 

обов'язковими в ключових морських портах і в прибережних районах з 

інтенсивним судноплавством. 

Список використаних джерел: 

1. Морские вести России №5 (2020), Безопасность мореплавания 

01.09.2020 . 

Науковий керівник: Квасников П.К. 

асистент кафедри навігації і управління судном 

Дунайський інститут НУ «ОМА», м. Ізмаїл, Україна 
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СЕКЦІЯ № 2. 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ, 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХАСПЕКТІВ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ 

ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ. 

УДК 378:355.082"20" 

ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ-ОФІЦЕРІВ У 

СВІТЛІ ЗМІНИ ПАРАДИГМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ ХХІ СТОЛІТТЯ 

Аніщенко В.О.- доктор педагогічних наук, доцент, Академія Державної 

пенітенціарної служби, Україна 

Парадигма вищої освіти у ХХІ столітті змінила вектор свого розвитку у 

напрямку формування професійної компетентності фахівця-професіонала, 

особистості людини, ідентифікації людини у суспільстві та Всесвіті. Умови 

глобалізації, інноваційні досягнення людства, враховуючи умови пандемії, яка 

пов‘язана з виникненням коронавірусної інфекції, вимагають усвідомлення 

освітнього процесу як соціального явища, що покликане вирішувати певні 

завдання суспільства. Це неминуче веде до перегляду освітнього процесу, його 

таких складових, як: зміст, сутність освітніх стандартів підготовки здобувачів 

вищої освіти майже для всіх спеціальностей різних галузей знань, освітнє 

середовище, освітній простір. 

На сьогодні не існує однозначного підходу відносно концептуальних 

освітніх парадигм. З позицій філософії освіти прийнято виділяти такі 

парадигми, як: традиціоналістсько-консервативна (здобувач вищої освіти є 

пасивним об‘єктом освітнього процесу, а результатом навчання є система 

«завершених» професійних компетенцій); технократична (базується на 

репродуктивній діяльності здобувачів вищої освіти, причому їх світогляд 

спрямований на сприйняття нових технологій та їх застосування для 

досягнення поставлених цілей, що превалює над загальнолюдськими 

інтересами та цінностями); біхевіористська або раціоналістична (розглядає 

заклад вищої освіти як шлях засвоєння знань з метою формування певної 
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поведінки здобувачів вищої освіти); гуманістична (у центрі уваги розвиток 

здобувачів вищої освіти, їхні інтелектуальні здібності та потреби, 

міжособистісні відносини, самозростання, мотивація до навчання протягом 

життя); інноваційна (спрямована на якості знань, що отримані за рахунок 

впровадження в освітній процес інноваційних технологій, форм та методів 

навчання здобувачів вищої освіти). 

З позицій саме інноваційної парадигми сьогодні є сенс здійснювати 

підготовку фахівців-офіцерів у закладах вищої освіти зі специфічними умовами 

навчання, майбутня професійна діяльність яких пов‘язана з правоохоронною, 

життєзабезчуваючою та іншими суспільно важливими функціями для громадян 

країни (безпека суспільства, захист прав і свобод громадян, захист кордонів 

тощо). Тому формування професійної компетентності та готовності до 

виконання не тільки службово-професійних завдань є головним завданням 

закладу вищої освіти зі специфічними умовами навчання. 

Можливо застосування декількох моделей освіти на підставі інноваційної 

парадигми, які запропонували українські науковці, а саме: освіта як 

формування наукової картини світу (ставка робиться на науковість знань, 

продовження раціоналістичної традиції формування наукової картини світу); 

освіта як професіоналізація (базується на вивченні більш прикладного 

характеру навчальних дисциплін, підготовка на основі практико-орієнтованого 

підходу з метою підвищення продуктивності праці майбутніх фахівців); освіта 

як формування культури розумової діяльності (базується на формування 

потенціалу мислення здобувачів вищої освіти, тобто їх вчать працювати з 

власним мисленням з метою набуття професійних знань, вмінь та навичок і 

одночасно сформувати власний стиль або спосіб життя у відкритому 

суспільстві); освіта як підготовка до життя (базується на зміщення більшої 

уваги до процесу створення долі людського буття); концепція безперервної 

освіти (базується на можливостях застосування нових знань, вмінь, навичок, 

професійно-особистісних якостей, забезпечення людині можливості 

задоволення потреби у знаннях та самовдосконаленні впродовж життя). 
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Безумовно ці моделі освіти можуть бути доповнені іншими, які розроблені 

західними вченими (критично-креативна парадигма американських вчених 

Р. Бара та Д. Тага; модель творчо-пошукової активності В. Ротенберга; 

особистісно-орієнтовна парадигма інноваційної освіти З. Абасова; модель 

кроскультурної грамотності та інші). 

Питання обрання тієї або іншої парадигми в якості моделі вищої освіти для 

підготовки майбутніх фахівців-офіцерів є актуальним на теперішній час для 

всіх закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання. Сьогодні 

фахівець-офіцер має бути професіоналом, з чітко сформованою професійною 

компетентністю та високим рівнем готовності до несення служби й виконання 

професійних завдань. Тому розробка моделі освіти та підготовки фахівців-

офіцерів залежить від наступних чинників: сфера професійної діяльності та 

складність комплексних службових завдань, що безпосередньо впливає на коло 

кваліфікаційних вимог до фахівця; професійне середовище та його складові, 

інтегральний ресурс професійного середовища, що впливає на створення умов 

організації комунікативних процесів службового та особистісного характеру; 

рівень загального менеджменту,  корпоративної культури та наявність традицій 

організації (установи) майбутньої службової діяльності; інші. Це висуває 

завдання інноваційної освіти, яке полягає у забезпеченні реальної, не 

декларованої пріоритетності професійних знань, вмінь та навичок (професійної 

компетентності), формування особистості фахівця-офіцера як інтелектуальної, 

розвиненої, мислячої, культурної людини.  

Суперечності, що виникають під час здійснення освітнього процесу, мають 

бути вирішені з позицій модернізації освітніх технологій, застосування 

інтерактивних форм та методів навчання, створення інформаційно-

інноваційного освітнього середовища, забезпечення високої функціональності 

викладачів та здобувачів вищої освіти, врахування інтелектуального та 

творчого їх потенціалів під час проектування змін та вибору підходів у 

вивченні навчальних дисциплін загального та професійного спрямування тощо. 
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Це означає, що інноваційність освіти спрямована на формування 

особистості фахівця-офіцера, майбутнього професіонала у певній сфері 

службової діяльності, його здатності до запровадження під час майбутньої 

професійної діяльності досягнень науково-технічного та інноваційного 

характеру, а тому процес оновлення змісту освітнього процесу, професійно-

творчої діяльності має бути постійним у закладі вищої освіти зі специфічними 

умовами навчання. До того ж, має відбуватися процес індивідуалізації освітніх 

траєкторій здобувачів вищої освіти, підвищення ефективності науково-

дослідної, індивідуально-пошукової, творчої роботи здобувачів вищої освіти, 

що викликає збільшення об‘єму самостійної роботи; оптимізація змісту 

навчальних курсів має бути неперервною; створення педагогічних умов 

(забезпечення гнучкості освітніх програм; індивідуалізація навчання в 

залежності від інтелектуальних якостей здобувача вищої освіти; запровадження 

інтерактивних форм навчання, спілкування, виховання та ін.). Ще одним, дуже 

важливим фактором, який впливає на якість інноваційної освіти, є мислення 

викладача, його ролі в освітньому просторі. Маємо наголосити, що сьогодні 

викладач більш затребуваний у ролі тьютора, консультанта, фасилітатора 

ментора, модератора, мотиватора, радника, тренера та ін.   

Отже, застосування інноваційних освітніх технологій щодо підготовки 

фахівця-офіцера, розвитку його особистості повинні бути спрямовані на 

формування високого професіоналізму і компетентності; креативного 

мислення; активної, творчої, ініціативної особистості; ділових якостей, що 

характеризуються високим рівнем фахової, професійної підготовки; науковими 

основами управління; високим рівнем адміністративних здібностей; високими 

морально-етичними якостями.  
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МОДЕЛЮВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ 

ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВ СУДНА ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ 

МАЙБУТНІХ МОРЯКІВ 

Безлуцька О.П.,- к.і.н., доцент, доцент кафедри соціально-гуманітарних 

дисциплін та інноваційної педагогіки, Херсонська державна морська академія 

Професія моряка за своїм характером відрізняється тим, що їй притаманні 

підвищена екстремальність, небезпека, фізичні, емоційні та психологічні 

навантаження. Крім того, професійна діяльність фахівців річкового та 

морського транспорту супроводжується розлукою з родиною та друзями, з 

рідною культурою, а також відмовою від певних складових емоційного 

комфорту. 

Важливого значення у системі психологічної підготовки майбутніх моряків 

займає формування емоційно-вольової стійкості перед небезпеками та 

загрозами. Відсутність емоційно-вольової стійкості та стресостійкості – одна з 

основних причин помилкових дій фахівців річкового та морського транспорту, і 

попередити їх можливо лише через формування у майбутніх моряків 

внутрішньої психологічної готовності до роботи в екстремальних умовах судна, 

а також стресостійкості. Важливим є розуміння здобувачами морської освіти 

емоційних проблем та труднощів з якими вони можуть зіткнутися під час 

виконання професійних обов‘язків у морі,  а також готовності до боротьби з їх 

наслідками.   

Професія моряка надає здобувачам морської освіти прекрасні перспективи 

кар‘єрного зростання, гарну заробітну платню, тривалі відпустки, можливість 

подорожувати тощо. Однак, з іншого боку, деякі аспекти професійної 



181 
 

діяльності фахівців річкового та морського транспорту можуть стати причиною 

перевтоми, страху, тривоги, паніки, стресових ситуацій, викликаючи реакції, 

що ставлять під загрозу їх фізичне здоров‘я, добробут, а також моральний стан 

на робочому місці.     

Сильний стрес може зробити будь-кого з членів екіпажу уразливим до 

психічних захворювань.   

Австралійське агентство з безпеки (AMSA) склало список основних причин 

психологічного стресу у моряків: розлука з друзями та самотність на борту; 

відсутність повноцінного сну; погане харчування; досить часті інспекції та 

перевірки у портах; зміни складу екіпажу кожні кілька місяців; екстремальні 

температури; погані погодні умови впродовж тривалого часу; клаустрофобія; 

монотонність роботи; депривація (сенсорна, інформаційна, емоційна, 

сексуальна тощо); сімейно-побутові стресори; економічні та комерційні 

стресори (як не залишитися без роботи, виплата заробітної плати); гіпо- і 

гіпертермія та інше [1]. 

З огляду на вище сказане, в процесі підготовки майбутніх моряків необхідно 

створювати фактори, що впливають на діяльність фахівців річкового та 

морського транспорту під час роботи в екстремальних умовах судна. Зокрема, 

фактор небезпеки, фактор невизначеності, фактор раптовості, фактор новизни 

засобів та способів реалізації діяльності, фактор пришвидшення темпу дій, 

фактор обмеженого простору та дефіциту часу. Згадані фактори створюються 

під час опанування дисциплін професійного спрямування та психологічних 

дисциплін, а також тренажерної підготовки здобувачів морської освіти. Для 

відтворення психологічних факторів роботи на судні використовуються 

різноманітні прийоми моделювання екстремальної ситуації. Серед останніх слід 

виділити: 1) засоби моделювання аварійної ситуації; 2) модальність впливу. До 

перших можна віднести: словесно-знакові, наочні, тренажерні, імітаційні, 

аварійні. До других: вплив на психіку майбутніх моряків через слух; через 

вестибулярний апарат; через тактильне відчуття; через зір.  
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В залежності від рівня професійно-психологічної підготовки здобувача 

морської освіти використовуються різні методи. На початковому етапі 

переважно використовуються демонстраційні методи, кейс-стаді та сторі-

телінг, що знижують нестачу інформації про реальні умови роботи на судні і 

дають загальне уявлення про екстремальність та необхідність психологічної 

підготовки. Наступний етап передбачає інтенсивне застосовування умовно-

ситуативних методів під час тренажерної підготовки, що спрямовані на 

формування психологічної стійкості та впевненості у своїх діях. 

Результативним другий етап вважатиметься у разі освоєння майбутніми 

моряками професійних дій, командної роботи, за відсутності умовних 

перешкод. На третьому етапі бажано поєднувати умовно-ситуативні методи та 

імітацію екстремальної ситуації. 
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Березовська В.В. - кандидат історичних наук, доцент кафедри 

гуманітарних дисциплін Дунайського інституту Національного університету 

«Одеська морська», м. Ізмаїл, Україна 

Створення та діяльність морських профспілок є однією з найактуальніших 

тем у сучасному світовому процесі. Захист моряків та їх сімей бентежить 

суспільства всіх держав, громадяни яких пов‘язані з роботою у 

морегосподарському комплексі. Ознайомлення з діяльністю морських 

профспілок та організацій є першочерговою задачею перед вступом до них, та 
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усвідомлення своєї причетності до захисту на державному або світовому 

рівнях. 

Професійні спілки – це постійно діючі громадські організації найманих 

працівників, які виражають, представляють і захищають їхні групові інтереси, 

насамперед щодо найму робочої сили. У сучасному українському законодавстві 

профспілки визначаються як захисники інтересів трудового колективу, які 

утворюються й діють на підприємстві, в установі, організації на основі вільного 

вибору їх членів із метою захисту їхніх трудових і соціальних прав та інтересів 

[1]. 

Однієї з перших організацій яка захищала інтереси транспортних 

робітників, була створена в 1896 році в Лондоні керівниками європейських 

профспілок моряків і докерів Міжнародна федерація транспортних робітників, 

МФТ (англ. International Transport Workers Federation ITF) [2]. 

МФТ входить до складу Міжнародної конфедерації профспілок, а вже до неї 

галузеві об'єднання транспортників МКП. Будь-яка незалежна профспілка, 

члени якої працюють в транспортній сфері, має право на членство в МФТ. 

Об'єднання представляє інтереси транспортних профспілок в таких структурах, 

як Міжнародна організація праці (МОП) та Міжнародна морська організація 

(ІМО) [2]. 

Членські організації МФТ діють також практично у всіх республіках 

колишнього СРСР. За власними оцінками МФТ налічує 781 організацію в 155 

країнах світу, представляє інтереси 4,6 мільйона працівників транспортної 

сфери. Вищим керівним органом МФТ є Виконавча рада, до якої входить 41 

особа [2]. 

Двопартійний орган МОП консультує Адміністративну раду з морських 

питань, включаючи тлумачення стандартних положень про судноплавство. 

Комісія складається з: 

- голови Адміністративної ради; 

- двох членів Адміністративної ради (працівника, роботодавця); 

- двадцяти постійних членів від судновласників; 
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- двадцяти постійних членів від моряків; 

- чотирьох членів заступників судновласників; 

- чотирьох заступників членів від моряків. 

Регламент Об'єднаної Морської Комісії містить чіткі вказівки, процесуальні 

норми, яких дотримуються в ході роботи ОМК. Одним з базових обов'язків 

Морської Комісії є регулярне оновлення мінімальних ставок заробітної плати 

матросів відповідно до рекомендації «Seafarers 'Wages, Hours of Work and 

Manning of Ships Recommendation, 1996. (No. 187)». Даний нормативний 

документ - єдиний обов'язковий до виконання міжнародний механізм 

регулювання заробітної плати [2]. 

Одним з найважливіших документів, пов'язаний з соціальним захистом 

моряків є Конвенція про морську працю (Maritime Labour Convention; MLC) — 

міжнародний договір, номер 186, створений у 2006 році в якості четвертої 

складової міжнародного морського права і втілює в собі «всі стандарти 

уточнених існуючих міжнародних морських конвенцій і рекомендацій, а також 

основоположні принципи, які можна знайти в інших міжнародних конвенціях 

про працю» [3]. 

Оскільки судноплавна галузь має глобальний характер, загальновизнаним є 

те, що моряки потребують спеціального захисту, особливо в зв'язку з тим, що 

вони можуть бути виключені з національного законодавства про працю. 

Конвенція про працю в морському судноплавстві, 2006 г. (MLC), звана також 

Біллем про права моряків, ґрунтується на 68 діючих конвенціях і 

рекомендаціях, що стосуються праці моряків, а також на інших 

фундаментальних принципах з метою забезпечення гідних умов роботи і життя 

для всіх моряків [3]. 

Перераховані права роз'яснюються в MLC в чотирьох розділах: 

 Мінімальні вимоги, що стосуються праці моряків на борту судна; 

 Умови зайнятості; 

 Житлові приміщення, умови для відпочинку, харчування і столове 

обслуговування; 
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 Охорона здоров'я, медичне обслуговування, соціально-побутове 

обслуговування та соціальне забезпечення. 

Таким чином, Конвенція забезпечує право на безпечне і надійне робоче 

місце, на якому дотримуються стандарти безпеки, надані справедливі умови 

найму, гідні умови праці і життя, включаючи такий соціальний захист, як 

доступ до медичної допомоги, захист праці і соціально-побутове 

обслуговування [3]. 

Стосовно нашої держави у питаннях розвитку профспілок у морській та 

річковій сферах, після проголошення незалежності України 6 жовтня 1990 року 

було створено Федерацію незалежних профспілок України, яка стала 

правонаступницею Української республіканської ради профспілок. Декларацію 

про заснування Федерації підписали 25 республіканських галузевих профспілок 

та 24 регіональні міжсоюзні профоб'єднання. У 1992 році розпочалася 

консолідація профспілкових об'єднань [4]. 

Правові норми діяльності профспілок визначили закони України «Про 

колективні договори і угоди», «Про порядок вирішення колективних трудових 

спорів (конфліктів)» та «Про соціальне партнерство», ухвалені наприкінці 1990-

х рр. На їх основі було розроблено Закон ВР України від 15 вересня 1999 року 

«Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності». Цей закон поновив 

право профспілок на законодавчу ініціативу, втрачене у 1996 році у зв'язку із 

прийняттям Конституції України. 

Професійна спілка працівників морського транспорту України була 

заснована 30 січня 1992 року по ініціативі Чорноморського басейнового 

комітету профспілки робітників морського і річкового флоту та об'єднала 

левову частку працівників Чорноморського, Азовського і Дунайського 

басейнів, а також студентів Одеського державного морського університету, 

курсантів Одеської державної морської академії та учнів середніх спеціальних 

закладів морської галузі [5]. 

Основними завданнями Профспілки, які були відображені в Статуті, стали: 

захист соціально-трудових прав та соціально-економічних інтересів членів 
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Профспілки; забезпечення гідних умов праці, організація культурно-масової та 

спортивної роботи серед членів Профспілки та їх сімей [5]. 

Вплив ПРМТУ на поліпшення ситуації в морській галузі здійснювався через 

систему соціального партнерства - було укладено 10 галузевих угод з 

Міністерством транспорту України, які гарантували зростання соціальних благ 

для працівників морської галузі [5]. 

У 1993 році ПРМТУ вступив в Міжнародну федерацію транспортників (ITF) 

і став першою національною морською профспілкою в Україні, яка увійшла до 

складу цього глобального профспілкового об'єднання [5]. 

Професійна спілка працівників морського транспорту України сьогодні є 

найбільшою національною галузевою профспілкою, що об'єднує понад 78 000 

членів: моряків, які працюють на суднах українських та іноземних 

судновласників, працівників морських торговельних портів, філій ДП 

«Адміністрація морських портів України», перевантажувальних комплексів і 

терміналів, заводів, судноплавних компаній, підприємств, організацій і установ 

морського транспорту, викладачів і співробітників, курсантів, студентів і учнів 

морських навчальних закладів. Чисельність ПРМТУ підтверджена Свідоцтвом 

про репрезентативність [5]. 

ПРМТУ є єдиною морської членською організацією ITF в Україні. Єдиний 

інспектор ITF в Україні Наталія Ефріменко так само є співробітником 

Профспілки працівників морського транспорту Украіни. Только ПРМТУ має 

право в Україні укладати договори стандарту Міжнародного переговорного 

форуму (IBF) c судновласниками, що входять до Міжнародної ради морських 

роботодавців (IMEC) [5]. 

Основною метою ПРМТУ була і залишається захист трудових прав і 

соціально-економічних інтересів членів Профспілки. 

Первинні профспілкові організації ПРМТУ засновані в наступних морських 

навчальних закладах: Національний університет «Одеська морська академія», 

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія», 
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Одеський національний морський університет, Херсонська державна морська 

академія та інші [5]. 
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Білявець А.- викладач кафедри вогневої та тактико-спеціальної 

підготовки факультету Безпеки державного кордону, Національна академія 

Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького  

Прикордонне відомство України (Далі ДПСУ), за час свого існування 

пройшло довгий шлях, від створення та становлення, до перетворення в 

спеціальний правоохоронний орган європейського зразку яке триває і досі, 

підтвердженням цього є введення в дію розпорядженням Кабінету Міністрів 

України [1] «Стратегії розвитку державної прикордонної служб України» [2] де 
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одним із основних завдань є саме: удосконалення системи підготовки, 

комплектування, роботи з особовим складом ДПСУ, його соціального захисту; 

для реалізації якого серед усього іншого передбачено створення та 

запровадження системи професійної компетентності персоналу, актуальність 

чого підсилюється формуванням концепції «Воєнної безпеки всеохоплюючої 

оборони» [3]  де однією із умов забезпечення надійної оборони України є 

приведення військової освіти для офіцерського та сержантського складу до 

світових стандартів. 

Зважаючи на всю складність та багатогранність завдань та функцій які 

виконує персонал відомства питання професійної компетентності 

інспекторського складу були в центрі уваги досліджень Ю АДАМЧУК яка 

визначила компетентність як ступінь кваліфікації персоналу, яка дозволяє 

успішно вирішувати завдання, що стоять перед ним, як наслідок здатність 

посадової особи якісно і безпомилково виконувати свої функції як у звичайних, 

так і в екстремальних умовах [4] В. БАРАТЮКА[5] який в основу підготовки 

військовослужбовців за контрактом закладав їх професійне виховання, А 

КУЧЕРЕНКА який звертав увагу на необхідність впровадження 

компетентнісного підходу до професійної підготовки молодшого персоналу 

зважаючи на постійне розширення автономності їх роботи під час служби на 

державному кордоні [6] та ін. Особливої уваги заслуговують дослідження А 

МАШТАЛЕРА [7] в центрі яких, були питання розробки засобів для навчання 

за дистанційною формою, в системі підвищення кваліфікації офіцерського 

складу ДПСУ. Створені дослідником оргінізаційно-педагогічні умови та 

запропонована модель показала свою дієвість, а структуроване електронне 

навчально-методичне забезпечення для самостійної роботи офіцерів дало змогу 

значно підвищити рівень знань та навичок в вирішенні завдань офіцерами, які 

були залучені до дистанційного навчання.  

Незважаючи на увагу вчених, на сьогодні залишаються не достатньо 

дослідженими питання впровадження навчання за дистанційною формою для 

сержантського складу а саме: молодших інспекторів прикордонної служби, 
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створення засобів для його проведення та інтеграцію дистанційного навчання  

як однієї із складових в систему підвищення кваліфікації.  

Досі залишається поза увагою можливість використання дистанційного 

навчання як одного способів розвитку професійної компетентності молодших 

інспекторів прикордонної служби, хоча технічні та адміністративні можливості 

прикордонного відомства дають змогу це зробити. Потребують додаткового 

вивчення питання сутності, структури та змісту професійної компетентності 

молодших інспекторів прикордонної служби, що в свою чергу дасть 

можливість створити певні організаційно-педагогічні умови які 

забезпечуватимуть безперервність теоретичної підготовки персоналу 

враховуючи особливості та специфіку  саме тих органів і підрозділів де 

проходять службу молодший інспекторський склад, без відриву від виконання 

завдань з охорони державного кордону. 
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ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО ВЕДЕННЯ ЗДОРОВОГО 

СПОСОБУ ЖИТТЯ ОХОРОНЦЯМИ КОРДОНУ НОВОЇ ГЕНЕРАЦІЇ 

Галімов А. В.- доктор педагогічних наук, професор, 

 Національна академія Державної прикордонної служби України імені 

Богдана Хмельницького. 

Проблема здорового способу життя в українському суспільстві з 

інституційного рівня перейшла на загальнодержавний та міждержавний, що 

свідчить про її виняткову актуальність і першочергову важливість. Результати 

аналізу напрямів наукових досліджень свідчать, що у контексті підготовки 

майбутніх фахівців до здорового способу життя вчені обґрунтовували 

теоретичні та методичні основи формування культури здоров‘язбереження з 

позицій поглядів та переконань майбутнього фахівця, визначали професійно-

прикладні основи формування здорового способу життя майбутніх фахівців і 
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використовували педагогічні здоров‘язбережувальні технології в системі 

підготовки майбутніх фахівців. 

Оскільки проблема формування здорового способу життя як складової 

частини культури здоров‘язбереження майбутніх фахівців-прикордонників 

стосується найрізноманітніших сфер життя, вважаємо, що підхід до її 

вирішення повинен бути інтегративним під час фахової підготовки майбутніх 

офіцерів [1]. Аналіз наукових джерел свідчить, що свідоме ставлення 

особистості до власного здоров‘я, здорового способу життя, виконання умов 

щодо формування, збереження та зміцнення здоров‘я, відтворено суспільством 

у концепціях здоров‘я, відповідних нормативно-правових актах тощо. 

Основною складовою формування ставлення до здорового способу життя є 

усвідомлення людиною особистої відповідальності за здоров‘я, здоровий спосіб 

життя. Узагальнення результатів дефінітивного аналізу й урахування сутності 

визначених понять потребують обґрунтування нових наукових підходів до 

формування культури здоров‘язбереження майбутніх офіцерів-прикордонників.  

Ведення здорового способу життя є важливим для кожної людини і, 

передусім, для курсантів – майбутніх офіцерів-прикордонників. Фізична 

культура – запорука здорового способу життя. Зміцнення та збереження 

здоров‘я є пріоритетним напрямом основних законодавчих актів і нормативно-

правових документів з фізичної культури. Так, у Концепції Державної цільової 

соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 

2020 року, Концепції фізичного виховання, цільовій комплексній програмі 

―Фізичне виховання – здоров‘я нації‖, Законі України ―Про фізичну культуру і 

спорт‖ наголошується, що фізична культура і спорт, які є складовою загальної 

культури, сприяють навчанню, підвищуючи розумову і фізичну працездатність. 

Також варто звернути увагу на той факт, що персонал Державної прикордонної 

служби України завжди перебуває в стресовому стані, оскільки службова 

діяльність пов‘язана з емоційним напруженням, психологічним та фізичним 

навантаженням. Фізична культура і здоровий спосіб життя можуть звести до 

мінімуму, а іноді й до нуля ризик поганого самопочуття або стан хвороби. 
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Здоровий спосіб життя тісно переплітається з фізичним вихованням, про що 

зазначено у Національній доктрині розвитку освіти. Здоровий спосіб життя – це 

спосіб життя, оснований на принципах раціональної організованості, 

активності, праці, загартовує і захищає від несприятливої дії навколишнього 

середовища і дозволяє до глибокої старості зберігати етичне, психічне і фізичне 

здоров‘я.  

У сучасних умовах прикордонної служби, які пов‘язані з великим 

навантаженням на персонал, складними умовами служби, перенапруженням 

упродовж робочого дня, актуальними стають загальні складові здорового 

способу життя, що містять систематичні фізичні вправи, повноцінний сон, 

правильне харчування, відмову від куріння і наркотичних засобів, обмежене 

вживання алкоголю, здатність долати стреси, уміння розслаблятися, 

профілактичні обстеження, відсутність несприятливих для здоров‘я звичок. 

Здійснення всіх цих складових є можливим лише за умови певних кроків, які 

досягаються високим рівнем самосвідомості у вигляді мотивів, інтересів, 

ціннісних орієнтацій, що активно скеровують практичну діяльність людини на 

формування здорового способу життя. 

Готовність до здорового способу життя майбутніх охоронців кордону 

формується під час освітнього процесу в Національній академії Державної 

прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького впродовж усього 

періоду навчання практично на всіх кафедрах. Водночас формування основних 

складових відбувається на кафедрі психології, педагогіки та соціально-

економічних дисциплін, кафедрі фізичного виховання. Зокрема, курсанти, які 

навчаються за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за різними 

спеціальностями, основні знання та навички щодо формування здорового 

способу життя отримують за рахунок навчальних дисциплін: психологія 

здоров‘я; психогігієна та психопрофілактика; педагогіка і психологія; 

професійна педагогіка та морально-психологічне забезпечення; фізичне 

виховання. 
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Узагальнюючи вищезазначене, можна зробити висновок про необхідність та 

актуальність формування здоров‘язбережувальної компетентності офіцерів 

Державної прикордонної служби України. Це зумовлено тим, що, по-перше, 

найважливішим завданням роботи з курсантами є формування умінь і навичок 

протистояти стресовим та несприятливим чинникам професійної діяльності. 

Оскільки традиційними засобами боротьби зі стресом, втомою, роздратуванням 

є вживання алкоголю, нікотину та інших психоактивних або заспокійливих 

засобів, то курсанти повинні мати ціннісні орієнтації на здоров‘язбережувальну 

діяльність, бути озброєними методами психічного захисту та релаксації, що не 

завдають шкоди їхньому здоров‘ю. Успішна професійна діяльність офіцерів 

Державної прикордонної служби України та їх особистісна реалізація у 

суспільстві потребує мотивації до збереження здоров‘я. Разом із тим аналіз 

наявної практики професійної підготовки майбутніх офіцерів свідчить про 

недостатню сформованість у великої кількості курсантів мотивів до збереження 

здоров‘я. 

Отже, необхідно зазначити, що здоровий спосіб життя – це збалансоване та 

логічне поєднання форм і засобів життєдіяльності майбутніх офіцерів-

прикордонників, що спрямовані на постійне збереження і зміцнення їхнього 

здоров‘я, домінувальними чинниками якого є: відсутність шкідливих звичок; 

здорові основи харчування; процес загартування; оптимальні з позицій безпеки 

та якості для здоров‘я умови оперативно-службової діяльності, побуту і 

відпочинку; забезпечення оптимального рівня рухової активності; безпечність 

статевого життя; дотримання правил гігієни.  
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УДК  351.853 

КОМПЕТЕНТНІСТЬ КЕРІВНИКА ЯК ЗАПОРУКА ЕФЕКТИВНОСТІ  

УПРАВЛІННЯ 

Гончаренко О.Г.-доктор економічних наук, професор, 

 начальник кафедри економіки та соціальних дисциплін 

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна 

Представники сучасних теорій менеджменту вважають, що управління є 

складним феноменом  не тільки стратегічного розвитку організації, а і 

ефективного функціонування елементів організаційних систем, що 

безпосередньо залежать від наявності у керівників різних рівнів певного 

комплексу професійних вмінь та навичок, номінованих вченими 

професіоналізмом.  Сучасні підходи до професіоналізму керівника  засновані на 

засадах особистісно-діяльнісного, компетентнісного та проактивного підходів 

дозволяють визначити професіоналізацію в системі управління організаційними 

системами. Особистісно-діяльнісний підхід поєднує особистісні (вікові, статеві, 

індивідуально-психологічні особливості) і діяльнісні (принципи єдності 

свідомості і діяльності та розвиток суб‘єкта професійної діяльності) 

компоненти. Компетентнісний підхід заснований на формуванні  

компетентностей особистості, що дозволяє керівникам вирішувати різноманітні 

проблеми в професійній діяльності на основі власного соціального досвіду. 

Проактивний підхід  забезпечує досягнення стратегічних цілей організації, 

планування власного кар‘єрного зростання, особистісного розвитку, вміння 

працювати в команді та критичного мислити [1, с. 38]. 

Особливої актуальності професіоналізм набуває для персоналу 

кримінально-виконавчої системи, як складової правоохоронних органів, що 

забезпечує виправлення і ресоціалізацію осіб, яким судом встановлено термін 

позбавлення волі в виправних установах. Маркова А. вважає, що 

професіоналізм «це не тільки високі професійні результати і висока 

продуктивність праці, а й обов‘язкова наявність  психологічних компонентів: 
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внутрішнього ставлення людини до своєї праці, до професії, її психічних станів 

та якостей» [6, с. 199]. Кияшко В. зазначає, що професійний розвиток керівника 

– це безперервний, цілеспрямований, організований, інтегруючий процес 

теоретичної і практичної  підготовки до здійснення професійної діяльності [4, 

с.223].  

Професійна роль персоналу пенітенціарних установ в сучасному 

динамічному середовищі функціонування кримінально-виконавчої системи 

постійно зростає. Багатоаспектний характер  діяльності керівників різних рівнів 

формується під дією екзогенних та ендогенних чинників в умовах 

невизначеності, що потребує наявності  відповідних професійних 

компетентностей. Більшість вчених вважає, що ефективність управління 

організацією залежить від трьох важливих елементів: професійних якостей 

керівника, посадових вимог та умов функціонування пенітенціарних установ.  

Зливко С. зазначає, що ефективне управління виправними закладами 

забезпечується завдяки поєднанню особистісних, професійних та ділових 

якостей керівника [3, с. 145]. Василенко Л. вважає, що професійні здібності 

керівника уособлені сукупністю індивідуально-особистісних якостей людини, 

які вона реалізує в практичній діяльності [2, с. 18]. На нашу думку, 

професійність   керівника пенітенціарної установи визначається системою 

психофізіологічних функцій і властивостей, які сприяють «прискореній» 

професійній адаптації  в динамічних умовах, вмінні забезпечувати управлінську 

діяльність на основі функцій менеджменту та власну працездатність. 

Особистісні якості керівника розглядаються в контексті особливостей його 

професійної діяльності, і в умовах кримінально-виконавчої системи мають бути 

універсальними. До основних рис особистості, які необхідні для успішної 

професійної діяльності в якості керівника виправного закладу на думку Зливка 

С. відносять: лідерство, впевненість в собі, емоційна рівновага, стресостійкість, 

бажання досягти поставлених цілей, креативний підхід до вирішення 

поставлених завдань, відповідальність, підприємливість, незалежність, 

комунікабельність та надійність [3, с. 215]. Сучасні наукові дослідження 
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присвячені ролі керівників в забезпеченні ефективного функціонування 

організаційних систем,  дозволяють узагальнити рекомендації по розвитку 

професійних, особистісних здібностей та  самовдосконалення керівників 

установ виконання покарань. В цьому контексті важливо сконцентруватися на 

формуванні наступних компетентностей (таблиця 1).  

Таблиця 1. - Формування професійних вмінь керівника пенітенціарних 

установ 

№ Назва Вміння керівника 

1

. 

Експресивні  Чітко формулювати власні думки і вміти їх 

доносити до підлеглих. 

2

. 

Перцептивні Вміти оцінювати відношення персоналу до 

службової діяльності, керівника, лідера, їх 

психологічний стан в конкретний момент часу. 

3

. 

Наукові Творчий підхід до процесів управління, 

науково-дослідної діяльності та запровадження 

нововведень. 

4

. 

Авторитарні Завоювання поваги підлеглих, що дозволить 

ефективно здійснювати управління та мати 

авторитет в колективі. 

5

. 

Комунікативні  Конструктивні взаємовідносини з 

персоналом, командний підхід до управління. 

6

. 

Особистісні Тактовність та почуття міри у 

взаємовідносинах з персоналом. 

7

. 

Організаційні Чітко ставити перед персоналом реально 

досяжні завдання. 

8

. 

Когнітивні Стратегічно мислити, прогнозувати 

результати діяльності, креативно мислити та 

розвивати ці вміння у підлеглих. 
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Отже, в якості висновку зазначимо, що професіоналізм керівника є 

комплексною характеристикою, що поєднує його компетенції з вирішення 

актуальних стратегічних завдань, рівень його професійних вмінь, необхідних 

для прийняття ефективних управлінських рішень. Успішність професійної 

діяльності керівників обумовлена рівнем зацікавленості у результатах роботи та 

міри відповідальності за реалізацію прийнятих рішень, що може бути 

забезпечене  постійним  самовдосконаленням та професійним розвитком [5, с 

28]. 
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курсант,  спеціальність 271 «Річковий та морський транспорт» 

Дунайський інститут НУ «ОМА», м. Ізмаїл, Україна 

Розглянутий нижче метод незвичайний і дозволяє досліджувати  рівняння n-

го ступеня. Більш того, його можна використовувати для визначення числа 

коренів і таких рівнянь, які взагалі неможливо розв'язати в радикалах. 

Розглянемо квадратне рівняння 

          

з параметрами р і q, тобто сімейство квадратних рівнянь, по одному для кожної 

пари значень р і q.  Подивимося на рівняння           інакше - як  на 

лінійне щодо змінних p і q; х в такому випадку буде параметром.  

Наприклад, при х=-1 отримаємо рівняння       0, а при х=2 - рівняння 

       0.  Взагалі, при кожному значенні х вийде своє лінійне рівняння зі 

змінними  р і q. Отже рівняння           задає на (p,q)-площині 

сімейство прямих - по одній для  кожного значення x. На рисунку 1 побудовано 

кілька прямих цього сімейства. 

 

Рис. 1 

Можна помітити, що вони дотикаються до деякої кривої, схожої на 

параболу. Ця обвідна є безліччю точок перетину пар нескінченно близьких 

прямих сімейства.  Пізніше ми побачимо, що ця обвідна  дійсно є параболою. 

Для будь-якої однопараметричної множини прямих загального положення 

можна побудувати обвідну [3]. 



199 
 

 

Рис. 2 

Кожна пряма на малюнку 2 відповідає окремому значенню змінної х. 

Запишемо це значення х близько точки, де відповідна пряма дотикається до 

обвідної. Це перетворює обвідну на мірну шкалу, аналог осі х, тільки вигнутий.  

Для розв'язання квадратного рівняння графічно можна використовувати 

рисунок 2. З точки, заданої на (р, q) - площині, проведемо дотичну до обвідної. 

Тоді абсциса точки дотику є коренем рівняння 

         . 

 

Рис. 3 

Зокрема, число коренів дорівнює числу дотичних до обвідної, проведених з 

точки з координатами (р, q). Для точок, розташованих нижче обвідної, 

дотичних дві, а для точці вище її - жодної. Щодо точок, що лежать на самій 

обвідній, через кожну з них проходить лише одна дотична, і значить, два 

кореня квадратного рівняння збігаються. Отже, обвідна - це безліч точок (р, q), 

при яких рівняння 

          

має кратний корінь. Так буває, коли      ; а це означає що обвідна  - 

парабола.  
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Остаточний підсумок дослідження квадратного рівняння представлений на 

рисунку 4 [2]. 

 

Рис. 4 

Розглянемо кубічне рівняння  

          

  Воно задає на (р, q)–площині деяке сімейство прямих. На рисунку 5 ці 

прямі побудовані для х=0, 1/3, 1/2, 1,  3/2. 

 

 

Рис. 5 

 

Рис. 6 
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Обвідна цього сімейства прямих зображена на рисунку 6. Для кубічного 

рівняння обвідна виходить не гладкою кривою, а кривої з вістрям, або 

«дзьобом» [3]. В іншому ж рисунок 6 аналогічний рисунку 2. Нехай задані 

значення p і q. Як дізнатися, скільки розв'язків має рівняння  

         ? 

Потрібно провести через точку (p,q) дотичні до обвідної. Отже, рисунок 6  

використовуємо для розв'язання кубічного рівняння. 

Рисунок 7 показує, залежність кількості розв'язків від положення точки 

(р,q). Кубічне рівняння має хоча б один корінь. Остаточний підсумок 

дослідження представлений на рисунку 8. 

 

Рис. 7 

 

Рис. 8 

Знайдемо рівняння, яким задається обвідна крива на рисунках 6-8.  Крива 

складається з таких точок (р, q), що рівняння 

          

має кратний корінь. При яких р і q це відбувається? Якщо число t – корінь 

многочлена на f (х), то f (x) ділиться на х-t.  Якщо число t - кратний корінь, то 

f(х) ділиться на       .  



202 
 

Наприклад, 1-кратний корінь многочлена  

                   . 

Запишемо рівняння  

f(x)=           

і обчислимо похідну: 

                            . 

Якщо в це рівняння підставити x=t, тоді права частина звернеться в нуль.  

Значить, 

f  (t)=0. 

Отже, число t є кратним коренем многочлена тоді і тільки тоді, коли t є 

загальним коренем цього многочлена і його похідної.   

Застосуємо ознаку кратного кореня до многочлену  

       . 

Якщо число t - кратний корінь, то  

          i        . 

 Дістанемо р із другого, а q - із першого рівняння, отримаємо 

            ,  

 t –будь-яке число.  

Ці рівняння задають обвідну на малюнках 6-8 параметрично: при зміні t від 

   до    точка            пробігає всю криву з дзьобом. Для того, щоб 

задати криву одним рівнянням, треба позбутися t (зводячи перше рівняння до 

кубу, а друге до квадрату) отримаємо 

          . 

 Із рівняння бачимо, що q пропорційно     . Тому крива називається  

напівкубічною параболою [4]. 

  Вираз          називається дискримінантом кубічного рівняння. Від 

знака дискримінанту і залежить число коренів рівняння [5].  

Розглянемо рівняння  
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Для кожної пари значень   і   це рівняння задає невертикальну пряму на 

площині з координатами р і q, таким чином виходять усі невертикальні прямі.  

Тобто, безліч невертикальних прямих (р, q)–площини можна ототожнити з 

безліччю пар точок (   )-площини.  Для кожної пари значень р і q  рівняння  

         

задає невертикальну пряму на (   ) -площини.  Значить, точки (р, q) -

площини можна ототожнити з невертикальними прямими (   ) -площини. 

Отже, у нас є дві площини: з координатами (р, q) і з координатами (   ). Точки 

кожної з них можна сприймати, як невертикальні прямі іншої. Ці площини 

називаються двоїстими.  На рисунках будемо зображати (р, q) -площину синім 

кольором, а двоїсту (   )–площину - червоним. Точки на синій площині 

позначаються великими літерами, прямі - малими літерами. На червоній - 

навпаки. На рисунку 9 зображені прості фігури, що складаються з точок і 

прямих, і відповідні їм фігури на двоїстій площині.  

 

Рис. 9 

Нехай на синій площині зображена крива  . Визначимо відповідну їй 

двоїсту криву на червоній площині. Точки червоної площині це прямі синьої,  

тому потрібно зв'язати з кривою   сімейство прямих синьої площини.  З кривою 

  потрібно зв'язати сімейство її дотичних прямих. (Двоїста крива двоїстій 

площини - крива, що складається з усіх дотичних прямих даної кривої).  

Подвійна крива позначається через  * (  не має вертикальних дотичних).   
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Рис.10 

Нехай крива   плавно повертає в одну сторону (рис 10, а). Дотична до   теж 

повертає, отже двоїста крива рухається в одному напрямку. Але крива   

починає повертати в іншу сторону-в точці виникає перегин.  Що відбувається з 

дотичною? До моменту перегину дотична рухалася в одну сторону, а після 

перегину - в іншу. Значить, двоїста крива  * в момент перегину змінює 

напрямок руху на протилежний (рис. 10,б).  На двоїстої кривої виникає вістря!  

Цього досить, щоб зобразити криві, двоїсті квадратичній і кубічній параболам 

(рис. 11).   

 

Рис. 11 

Двоїсті площині повністю рівноправні - кожна ототожнюється з безліччю 

невертикальних прямих іншої. Якщо крива   двоїста  *, то і   * двоїста   . [2] 

Ластівчин хвіст 

Розглянемо рівняння 

               

Це рівняння задає сімейство лінійних рівнянь з трьома змінними р, q, r - по 

одному лінійному рівнянню для кожного значення х. Кожне лінійне рівняння 

задає в просторі з координатами (р, q, r) площину, а сімейство таких рівнянь - 

сімейство площин, що залежать від х як від параметру. Обвідною цього 
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сімейства служить поверхня, до якої дотикається кожна площина сімейства. Ця 

поверхня складається з таких точок (р, q, r), при яких рівняння  

              

має кратний корінь. Її доповнення в просторі складається з трьох частин; ці 

частини відповідають випадкам, коли рівняння має 4, 2 або 0 коренів [5].  

Як же побудувати обвідну поверхню сімейства площин? Оберемо деяке 

значення параметра х і візьмемо дві площини нашого сімейства, що 

відповідають двом значенням параметра, дуже близьким до х.  Ці площини 

перетинаються в просторі по деякій прямій, положення якої визначається 

числом х. Тобто, кожному значенню х відповідає пряма в просторі;  сукупність 

цих прямих і утворює обвідну поверхню сімейства площин. Отже, обвідна 

сімейства площин - лінійна поверхня. Більш того, всі побудовані прямі 

дотикаються деякої просторової кривої, Щоб побудувати цю криву, треба для 

кожного значення параметру x знайти точку перетину трьох площин нашого 

сімейства, які відповідають трьом значенням параметру, дуже близьким до х. 

Тоді кожному х буде відповідати точка в просторі; сукупність цих точок і 

утворює потрібну просторову криву.  

Отже, обвідна поверхня сімейства площин 

               

складається з прямих, які  дотикаються до кривої в просторі. На рисунку 12 

зображена побудована поверхня, яка називається ластівчин хвіст. [1] 
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Рис.12 
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УДК 159.9 

ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ КУРСУ «МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ В 

ПСИХОЛОГІЇ» МАЙБУТНІМИ ПСИХОЛОГАМИ 

Данильченко Т.В. - доктор психологічних наук, доцент доктор 

психологічних наук, доцент, Академія Державної пенітенціарної служби, 

Чернігів, Україна 

Приєднання українських психологів до міжнародної наукової спільноти 

привело до запровадження міжнародних стандартів наукової діяльності і 

підвищило вимоги до професійної підготовки фахівців-психологів. 

Підвищилась увага не тільки до її гуманітарної складової, але й до забезпечення 

формування навичок наукової діяльності. 

Доцільність використання математичних методів в психологічних 

дослідженнях очевидна. Вони забезпечують можливість верифікації даних в 

психологічних дослідженнях через систематизацію та перевірку їх наукової 

достовірності, і таким чином дають можливість підвищити надійність 

висновків. 

Мета курсу «Математичні методи в психології» – забезпечення навичок 

дослідницької роботи при обробці психодіагностичних результатів, а також 

аналізі експериментальних даних. Цей курс є нормативним і (під різними 

назвами) включений в навчальні програми  всіх вишів, що готують фахівців з 

психології (Житомир, 2016; Тернопіль, 2019; Львів, 2019). Його зміст зазвичай 

обмежено описовою статистикою, кореляційним та дисперсійним аналізом 

(Дніпро, 2018; Київ, 2018; Харків, 2016). 

Головні завдання курсу, як правило, полягають в тому, щоб: 

1) надати чіткий алгоритм використання математико-статистичних 

методів; 

2) допомогти усвідомити студентам вплив теорії, якою користується 

дослідник, на аналіз та інтерпретацію отриманих даних; 
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3) допомогти зрозуміти межі придатності конкретних математико-

статистичних критеріїв. 

Модифікація цього курсу для магістрів дає можливість ознайомити їх з 

новітніми методами, що використовуються для побудови багатовимірних 

моделей, зокрема з кластерним, факторним і множинним регресійним аналізом, 

структурним моделюванням психологічних явищ. В Академії Державної 

пенітенціарної служби курс для магістрів-психологів має назву «Сучасні 

статистичні методи наукового дослідження» (Чернігів, 2020). 

Для реалізації першого завдання необхідно нагадати логіку наукового 

дослідження, яке полягає у: 1) постановці дослідницької задачі; 2) аналізі 

доступної інформації з досліджуваної проблеми; 3) формулюванні припущень – 

гіпотез; 4) визначенні моделі, яка в найбільшій мірі придатна для доведення 

гіпотези; 5) проведенні дослідження за наміченим планом; 6) обробці 

отриманих емпіричних даних; 7) інтерпретації результатів. Кожен етап має 

певні складності для реалізації при написанні студентами наукової роботи. 

Постановка дослідницької задачі передбачає вміння виділити проблему, що 

вимагає свого розв‘язання. Теоретичні концепції потрібно операціоналізувати, 

тобто виділити поняття, що мають логічний зв'язок та піддаються 

вимірюванню. Операціоналізація майбутніми фахівцями не завжди проводиться 

коректно, що призводить до неадекватного вибору методів вимірювання 

психологічних явищ. 

Шостий (математико-статистичний) етап розглянемо більш докладно. Для 

його реалізації необхідно: 

- визначити тип шкали, в якій виміряна ознака; 

- провести перевірку на нормальність розподілу; 

- визначити статистичний критерій з врахуванням кількості груп та їх 

обсягу, (не)залежності вибірок, нормальності розподілу і дослідницької задачі; 

- розрахувати критерій; 

- спираючись на рівень значущості зробити висновок про (не)підтвердження 

гіпотези. 
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При вивченні курсу у студентів спостерігається дві суперечливі тенденції. 

Перша полягає в усілякому уникненні використання математико-статистичних 

методів при підготовці наукових робіт. Майбутні фахівці не розуміють 

необхідності їх використання у психології. Найчастіше студенти-дослідники 

цієї групи обмежуються первинною описовою статистикою. З одного боку, 

гуманітаріям часто складно сприйняти і відтворити логіку математичного 

аналізу, незважаючи на те, що «Основи вищої математики» є частиною 

навчального плану програми підготовки психологів. З другого, студентами 

часто не диференціюється «наукова психологія» як частина наукового знання, 

що набувається і перевіряється за певним алгоритмом, і «практична 

психологія» як мистецтво застосування психологічних практик (тренінгів, 

консультування, психотерапії тощо). 

Друга тенденція полягає в надмірному захопленні математико-

статистичними методами, які розглядаються як чарівний інструмент, що 

допоможе знайти відповіді на всі питання, поставлені під час наукового 

пошуку. Тому крім закріплення навичок використання чіткого алгоритму 

математико-статистичного аналізу емпіричних даних, студентам потрібно 

усвідомити необхідність теоретичного пошуку з досліджуваної проблеми і 

теоретичного обґрунтування отриманих даних при аналізі. 

В новітніх умовах неможливо уявити вивчення курсу «Математичні методи 

в психології» без широкого застосування сучасних інформаційних технологій. З 

одного боку, використання програмних засобів сприяє більш якісному 

статистичному аналізу через можливість пошуку похибок, оцінки якості 

емпіричної бази; з другого, поширене використання програмних засобів 

статистичного опрацювання даних (на зразок Exсel, Statistica, SPSS, SAS, 

Stadia) часто стає «медвежою послугою», коли студенти навчаються 

користуватися статистичними програмами, однак не розуміють сенсу 

отриманих результатів. І завданням викладача постає навчання мистецтву 

аналізу та творчої інтерпретації отриманих цифр. Потрібно сформувати складне 

вміння побачити за числами психологічну реальність. 
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Математичні методи в психології: курс лекцій. Харків: Національний 

університет цивільного захисту України, 2016. 56 с. 

Методичні рекомендації до навчальної дисципліни «Математична 

статистика і математичні методи у психології». Житомир: Житомирський 

державний університет імені Івана Франка, 2016-2017. 72 с. 

Програма нормативної навчальної дисципліни «Математичні методи в 

психології». Дніпро: Дніпровський гуманітарний університет, 2018. 9 с. 

Силабус з навчальної дисципліни «Кількісні та якісні методи в 

психологічних дослідженнях». Львів: Львівський національний університет 

імені І. Франка, 2019. 12 с. 

Силабус курсу «Статистичні методи в психологічних дослідженнях». 

Тернопіль: Тернопільській національний педагогічний університет імені 

В. Гнатюка, 2019. 5 с. 

Силабус навчального курсу «Сучасні статистичні методи наукового 

дослідження». Чернігів: Академія Державної пенітенціарної служби, 2020. 18 с. 

Силабус навчальної дисципліни «Математичні методи в психології». 

Бердянськ: Бердянський державний педагогічний університет, 2020. 5 с. 

Силабус нормативної навчальної дисципліни «Математичні методи в 

психології». Київ: Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості, 

2018. 13 с. 

 

УДК: 656 

ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ  ЧИННИКИ, ЩО ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ 

МОРСЬКУ ПРОФЕСІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ 

Денісова Г.С. – асистент кафедри Інженерних дисциплін 

Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська 

академія», м. Ізмаїл, Україна 

Сучасний етап розвитку суспільства характеризується зростанням ролі 

психологічної науки в суспільному житті і житті кожної окремо взятої 
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особистості. У морській практиці виникла необхідність формування у сучасних 

суднових спеціалістів двох протилежних якостей, якими вони повинні володіти 

в зв'язку з динамікою змін у суспільному житті. З одного боку, сучасна людина 

повинна мати стійким твердим ядром, світоглядом, соціальними і моральними 

переконаннями, а з іншого боку, індивід повинен володіти високою 

психологічною лабільністю, здатністю засвоювати і переробляти нову 

інформацію і створювати щось нове протягом всього життя. 

 Психофізіологічні і соматичне стан організму моряка в тривалому рейсі 

різноспрямовані (одні поліпшуються, інші погіршуються), але знаходяться в 

межах фізичної норми. Це означає, що моряки йдуть в рейс і повертаються з 

нього здоровими. І тим не менш, звертають на себе увагу зміни, що 

відбуваються в організмі і це є підставою для подальшої роботи щодо 

поліпшення умов праці та відпочинку членів екіпажів в рейсі, вдосконалення 

добових рейсових режимів плавання, ергономічних і технологічних 

удосконалень  робочих місць.    

Судно, для членів екіпажу, є місцем роботи і відпочинку, так як виробничий 

об'єкт пристосований для тривалого, цілодобового перебування  працюючих. 

        Психофізіологічні чинники, що характеризують роботу моряків: 

- робота з тривалим відривом від берега і сім'ї; 

- обмеження соціальних контактів (малий замкнутий колектив) 

- безупинний  вплив виробничих факторів, обмежений час для 

обслуговування механізмів та приладів, підвищена значущість помилкових дій; 

- особлива форма змінної праці (вахти); 

- напруга очікування, яка викликана необхідністю підтримки готовності 

робочих функцій в умовах відсутності діяльності;  
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- одноманітність суднового розкладу, монотонність виконання 

одноманітних операцій протягом тривалого часу,  вимоги до концентрації і 

стійкості уваги; 

- безперервна зміна часових поясів, кліматичних умов під час рейсу; 

- екстремальні умови виконання робіт (шторм, туман, маневри, 

швартування та ін.) 

Психічна напруженість на морі розглядається як стан підвищеної напруги 

фізичних сил і психіки в умовах, близьких до небезпечних (шторм, брижі, 

перепади метеоумов, підвищена пильність). 

Морська ностальгія і психічна напруженість в певні періоди рейсу 

призводять до проявів невротичних реакцій, які можуть приймати різні форми: 

з одного боку - дратівливість, нестриманість, нелагідність, підвищена 

сугестивність, неуважність, з іншого, - похмурість, песимізм, нелюдимість, 

мовчазність, одноманітне поведінку.  

Разом з тим, у моряків дуже часто виникають соматичні зміни на ґрунті 

невротичних проявів - неврози серця, стомлюваність, безсоння, пітливість, 

дерматити, головний біль, розлади сексуальної сфери.  

Основні причини всіх зазначених психофізичних станів: недостатність 

інформації, відсутність емоційної розрядки, монотонність проживання, фізичну 

втому, відсутність науково - обґрунтованого підбору екіпажу і недостатність 

психологічної підготовки керівного складу суден. 

Найбільш      психічні розлади притаманні  робітникам плавскладу, що мали 

морську спеціальність, яка з часом, стала  неактуальною та незатребуваною       

(рефмеханік, радист). і висококласні спеціалісти зі стажем були змушені за 

короткий термін часу освоювати суміжну морську спеціальність, щоб 

продовжити роботу на морі. До цієї  групи належать і працівники, що втратили 

мрію росту кар´єри і  це спричинило за собою психологічний стрес 
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неперспективності та працівники, що довгий час не працювали  на суднах. Усім 

працівникам даної категорії притаманний високий рівень тривожності, що 

обумовлений ситуацією професійної діяльності. 

 Для морських спеціальностей протягом усієї професійної діяльності з 

кар'єрним зростанням необхідно безперервна психологічна освіта, яка має 

забезпечувати постійне нарощування і включення нових психологічних знань в 

систему вже наявних і засвоєних раніше. 

Список використаних джерел: 

1. Гуревич К.М. Професійна придатність і основні властивості нервової 

системи. М., 1970. 

2. Даниленко А.А. Психологічні основи управління судновим екіпажем. 

СПб., 2007. 

 

УДК 37.015.31:355/359.08 

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ У 

ДЕРЖАВНІЙ ПРИКОРДОННІЙ СЛУЖБІ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ 

ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 

Діденко О. В. - доктор педагогічних наук, професор, Національна академія 

Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, 

Україна 

Актуальність розв‘язання анонсованої проблеми обумовлена низкою 

чинників. По-перше, зобов‘язанням України щодо виконання Угоди про 

асоціацію з Європейським Союзом та необхідністю підготовки прикордонників 

за стандартами європейських прикордонних служб. 

По-друге, посиленням співпраці з НАТО щодо створення дієвої системи 

запобігання та протидії різним видам загроз. 

По-третє, поширенням таких транскордонних видів злочинності як торгівля 

людьми, незаконна міграція, переміщення через державний кордон наркотиків, 
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зброї і контрабанди. 

Система підготовки персоналу Держприкордонслужби охоплює 3 види, 

зокрема: базову підготовку в навчальних закладах; поточну підготовку під час 

виконання службових обов'язків; підвищення кваліфікації в Національній 

академії та навчальних центрах. 

Базова підготовка персоналу Служби здійснюється в Національній академії, 

Головному центрі підготовки особового складу і ще у двох спеціалізованих 

навчальних центрах. 

В Національній академії реалізується трирівнева система підготовки 

офіцерських кадрів. Вона передбачає здобуття відповідних ступенів вищої 

освіти та рівнів військової освіти, зокрема тактичного, оперативно-тактичного 

або оперативно-стратегічного. 

Проте основні практичні заходи з охорони та оборони державного кордону 

покладаються на сержантський та старшинський склад, а це більш ніж 30 тисяч 

військовослужбовців за контрактом, які є молодшим персоналом 

прикордонного відомства. Їхня професійна підготовка в основному 

відбувається у трьох навчальних центрах ДПСУ, які є державними професійно-

технічними навчальними закладами. Начальні центри забезпечують підготовку, 

перепідготовку та підвищення професійної кваліфікації персоналу 

прикордонної служби за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований 

робітник» за певними професіями і спеціальностями. Найбільш поширеною є 

спеціальність «Молодший інспектор прикордонної служби», але на слайді ви 

можете бачити й інші спеціальності. 

Один з напрямів удосконалення професійного розвитку 

військовослужбовців-прикордонників пов'язаний із впровадженням у систему 

професійної підготовки сучасних інформаційних технологій та загально-

європейського принципу «Освіта впродовж життя».  

Йдеться про активне використання можливостей дистанційного навчання, 

яке довело свою значущість і затребуваність на всіх рівнях системи професійної 

підготовки та підвищення кваліфікації прикордонників. Важливість цієї форми 
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навчання для професійного розвитку військовослужбовців в умовах 

професійної діяльності полягає в тому, що є можливість підвищити свій 

професійний рівень безпосередньо за місцем проходження служби за 

допомогою використання відомчої мережі Intranet та телекомунікаційних 

технологій. Для військовослужбовців розроблено понад 30 різних курсів 

навчання. Всього впродовж 2012–2020 років на базі Головного центру 

дистанційного навчання пройшли підготовку понад 23 000 чоловік. 

Окремі курси передбачають проведення практичних випробувань та 

підсумкового контролю знань на базі навчальних закладів прикордонної 

служби, але до цього етапу допускаються лише військовослужбовці, які 

виконали вимоги плану-графіку навчального процесу. Забезпечення зворотного 

зв‘язку та вивчення результатів якості звітних матеріалів забезпечує програма 

автоматичної обробки результатів проведених опитувань випускників. 

Результати враховуються під час присвоєння класної кваліфікації та 

подальшого просування по службі. 

Ще один напрям удосконалення професійного розвитку 

військовослужбовців-прикордонників, а саме модернізацію організації та 

змісту професійної підготовки військовослужбовців ДПСУ, реалізовано з 

урахуванням вітчизняного та зарубіжного досвіду. Зокрема, у 

Держприкордонслужбі запроваджено систему мультиплікації, метою якої є 

підготовка інструкторів – так званих «мультиплікаторів». Фактично йдеться 

про застосування «каскадної» технології навчання персоналу.  

Її суть полягає в тому, що фахівці більш високого посадового рангу, які 

пройшли курс перенавчання або підвищення кваліфікації, передають 

накопичений досвід і знання тим співробітникам, що стоять нижче на один 

щабель за посадою. Потім ці співробітники передають отриманий досвід 

ланкам нижче, і так, поки не будуть охоплені підготовкою всі ланки системи.  

Такий проект є продовженням кількох успішно завершених проектів у сфері 

професійної підготовки та управління кадрами. Метою цього проекту є 

сприяння становленню постійної системи короткострокових курсів підвищення 
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кваліфікації та безперервної освіти, відповідно до стандартів ЄС. 

Короткострокові курси підвищення кваліфікації і безперервної освіти не менш 

важливі для персоналу ДПСУ, ніж базова підготовка, і повинні бути 

передумовою просування по службі. 

Прикладом ефективної реалізації системи мультиплікації стала підготовка 

військовослужбовців, які несли службу в пунктах пропуску через державний 

кордон та залучалися до здійснення прикордонного контролю під час фінальної 

частини футбольного чемпіонату Євро-2012.  

Отже, попри наявність певних проблем та суперечностей, що 

супроводжують професійний розвиток військовослужбовців у Державній 

прикордонній службі України в контексті європейської інтеграції 

запропоновано досить ефективні напрями їх вирішення. Зокрема, за 

результатами моніторингу ефективності підготовки військовослужбовців за 

удосконаленою програмою підготовки з‘ясовано, що понад 70 % випускників 

навчальних центрів демонструють результати, що відповідають оптимальному 

та високому рівням. 

 

УДК 331.546 : 378.147 

ГНУЧКІСТЬ ЯК ПРОВІДНА КОМПЕТЕНЦІЯ ФАХІВЦЯ  

ДОБИ ТУРБУЛЕТНОГО СОЦІАЛЬНОГО ПРОСТОРУ 

Доній Н.Є.¹, Кравчук Г.В.²,- 

¹доктор філософських наук, професор,  

професор кафедри економіки та соціальних дисциплін 

²доктор економічних наук, професор,  

професор кафедри економіки та соціальних дисциплін 

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна 

У кризові періоди будь-якої історичної доби виживали ті індивіди, які були 

здатні швидко переорієнтовуватися і адаптуватися до ситуації, що змінилася. Ті 

ж, хто не був на це здатен, зазнавали життєвої поразки. Якщо деталізувати та 
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задатися питанням «Хто краще адаптується до змін?», то треба визнати, що 

найгірше пристосовуються ті, хто вважають що зміни – це щось, що має свій 

початок і кінець, а найкраще – ті, хто сприймають зміни як протяжний у часі 

безперервний процес, який постійно вимагає гнучкості особистих якостей, 

знань і навичок. Дана закономірність спрацьовує в усіх без винятку сферах 

буття людини, де затребувана адаптація як онтологічний атрибут. Однак, в 

останній час закономірність найбільш відчутно відіграється у професійній 

сфері. За новітньої доби, в якій ключовим виміром нерівності (з ракурсу 

пересічного індивіда) є позиція в професійно-посадовій структурі, здатність до 

швидкого реагування і зміни моделі поведінки, яку часто визнають як 

адаптивність і номінують «гнучкістю особистості», визнається маркером 

конкурентної переваги. На думку дослідників, які вивчали людину з середини 

ХХ ст. [див. напр. 5], саме даний маркер санкціонує використання 

можливостей, що з‘явилися, та забезпечує динаміку кар‘єрного зростання. 

Узагальнення джерельної бази дозволило констатувати, що у англомовних 

публікаціях чітко простежується лінія за якою гнучкість виступає фактично 

синонімом адаптивності та якістю, що залежить від специфічності ситуації, в 

яку потрапив індивід. Щодо науковців-співвітчизників, то їх погляди більш 

різноманітні: від «вміння швидко переключатися» (Т. Кудрявцев) до 

«рухливості» (В. Зикова). Така різниця у визначені може бути спричинена тим, 

що англомовні дослідники поняття «гнучкість» передають двома термінами: 

«flexibility» – гнучкість, можливість, свобода дій та «variability» – варіативність, 

змінність, різнобічність [6, с.369-370]. 

Зазначимо, гнучкість як одна зі складових професійної компетенцій не є 

абсолютно новою вимогою до фахівця, адже ще за довго до появи в соціально-

гуманітарному дискурсі даної категорії, в просторі практик боротьби, саме ті 

види в яких схвалювалася пластичність перемагали техніки, що базувалися на 

швидкості й силі. Утім, на межі ХХ-ХХІ ст., коли соціальний простір увійшов 

до зони турбулентності, гнучкість як компетенція стала вже вітальною 

необхідність для нормальної екзистенції як людини, так і соціо- та бізнес-
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інституцій, адже все більша кількість індивід протягом свого професійного 

життя переходить з одного проекту в інший, стикаючись зі зниженням статусу, 

зміною місця роботи, тимчасовим безробіттям. Як зазначив З. Бауман, «гаслом 

дня стала ʺгнучкістьʺ, що стосовно ринку праці означає кінець трудової 

діяльності у відомому і звичному для нас вигляді» [1, с.30]. 

Зазначаючи гнучкість як затребувану компетентність представники різних 

галузей науки та сфер практики одностайні в позиції віднесення її як якості до 

«Soft Skills». До речі, «Soft Skills» важко піддаються вимірювання, проте вони 

добре допомагають досягти професійного успіху, адже сприяють виконанню 

конкретних завдань, є лакмусом адаптації та функціонування у різних 

ситуаціях, співпраці з окремими особами та групами, розв‘язання проблем і 

прийняття рішень і відсутності страху перед неочікуваними перепонами. 

У цілому, аналіз значної кількості публікацій, що були оприлюднені за 

останні півстоліття щодо проблеми гнучкості як риси особистості [див., напр. 3, 

4], дозволяє сформувати визначення гнучкості як компетенції та виділити рівні, 

які характеризують вказану компетенцію. Спираючись на концепцію 

Дж. Равена [2], під гнучкістю вважаємо за доцільне розуміти результативно-

діяльнісну характеристику особистості, що необхідна для виконання певного 

виду завдань у певній предметній сфері, складниками/індикаторами якої є 

здатність до генерування ідей та розробки варіантів вирішення проблем, 

динамічність переключення з одного виду діяльності, адаптивність до умов, що 

швидко змінюються та адекватне відношення до інновацій. 

Щодо рівнів, то можна говорити про чотири відносно розмежовані рівні 

гнучкості особистості як фахівця. Так, на першому рівні індивід усвідомлює 

необхідність гнучкості, демонструє готовність змінювати ідеї та уявлення через 

появу нової інформації чи нових фактів. Такий індивід відкритий для інновацій 

та точок зору інших людей. Піднімаючись на другий рівень він вже знає, що 

правила і процедури, які визначають повноцінність повсякденного і 

професійного життя, є варіабельними та залежать від конкретної ситуації. На 

цьому рівні індивід вже демонструє вміння ефективного реагування на зміни 
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обставин і при зіткненні зі суперечливими вимогами залишається 

сконцентрованим на виконанні завдання та здатен вносити раціонально-

обґрунтоване корегування заради забезпечення максимальної результативності 

та мотивації. Якщо вести мову про третій рівень гнучкості як компетенції, то на 

ньому, керуючись прагматичними принципами, індивід орієнтований на 

швидке та ефективне виконання роботи. Він керується здоровим глуздом і 

усвідомлює широкоформатну картину ситуації та обирає кращу основу для 

інтерпретації та подальшої реалізації дій. При цьому індивід достатньо 

впевнено і комфортно почувається у ситуації невизначеності. Досягнувши 

четвертого рівня індивід, заради відповідності ситуації, з легкістю змінює 

загальний план, мету чи проект. Він сам надзвичайно гнучкий в діях і думках, а 

тому намагається заохочувати подібну ж гнучкість і в інших. Саме останній 

рівень є надзвичайно актуальним у період так званого «турбулентного 

соціального простору», в умовах якого на даний час перебуває усе людство. Й 

саме четвертий рівень дає той потенціал для конкуренції, який дозволяє 

сучасному фахівцю розраховувати на стрімке просування кар‘єрними сходами. 

Отже, в якості підсумку зазначимо, що гнучкість як компетенція фахівця 

доби турбулетного соціального простору представляє собою результативно-

діяльнісну характеристику особистості, наявність якої забезпечує ефективну 

адаптацію до ситуації, що змінюється. Гнучкість як компетенція фахівця є 

запорукою кар‘єрного зростання та умовою кращого професійного 

майбутнього. В якості оптимістичної перспективи, акцентуємо увагу на тому, 

що гнучкість не є вродженою складовою особистості, це навичка, що може бути 

розвинена, адже «ми усі можемо змінювати свою поведінку» [7, с.137]. 

Список використаних джерел: 

1. Бауман З. Индивидуализированное общество / Пер. с англ. под ред. 

В.Л. Иноземцева. Москва : Логос, 2005. 390 с. 

2. Равен Дж. Компетентность в современном мире: выявление, развитие и 

реализация / Пер.с англ. Москва : Когито-Центр, 2002. 396 с. 



220 
 

3. Смалиус Л.Н., Шавровська Н.В. Розвиток гнучкості як інтегральної 

характеристики особистості. Science and Education a New Dimension. Pedagogy 

and Psychology. 2016. Vol. IV (41). Issue 86. Р.76-79. 

4. Goins A.E. Rigidity-flexibility: toward clarification. Merrill-Palmer 

Quarterly of Behavior and Development. 1962. Vol. 8. No. 1 (January). Р. 41-61 

5. Cosden M.A., Ellis H.C., Feeney D.M. Cognitive flexibility-rigidity, 

repetition effects, and memory. Journal of Research in Personality. 1979. Vol. 13. 

Issue 4. Р. 386-395. 

6. Scott W.A. Flexibility, Rigidity, and Adaptation: Toward Clarification of 

Concepts. Experience Structure & Adaptability. Harvey O.J. (eds). Berlin, Heidelberg 

: Springer. 1966. Р.369-400. URL: 

https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-662-40230-6_16 (дата 

звернення: 15.03.2021). 

7. Staats B.R. Never Stop Learning: Stay Relevant, Reinvent Yourself, and 

Thrive. Brighton, Massachusetts (USA) : Harvard Business Review Press, 2018. 233 

p. 

 

УДК:428 
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Кірсанова В.В.- к.б.н., кафедра загально-наукових дисциплін, Дунайський 
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Україна 

У сімдесятих роках минулого століття виник новий напрям екології - 

прикладна екологія, яка вивчає вплив діяльності людини на навколишнє 

середовище. Людство усвідомило обмеженість природних ресурсів, а також 

ступінь забруднення природного середовища, яка є основою життя, економічної 
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і будь-якої діяльності людини [1]. В результаті були створені міжнародні 

неурядові наукові організацій з вивчення глобальних процесів на Землі, таких 

як Міжнародна федерація інститутів перспективних досліджень (ІФІАС), 

Римський клуб (з його доповіддю «Межі зростання»), Міжнародний інститут 

системного аналізу та ін. [2] 

У вісімдесятих роках минулого століття запропоновано екорозвиток бізнесу 

і суспільства в цілому. У навчальних закладах усього світу поставлено завдання 

вдосконалення екологічної компетентності [3]. 

В основі діяльності Міжнародної комісії з навколишнього середовища і 

розвитку  і її заключної доповіді «Наше спільне майбутнє» була покладена нова 

триєдина концепція сталого (еколого-соціально-економічного) розвитку. 

Всесвітній саміт ООН зі сталого розвитку (міжурядовий, неурядовий і науковий 

форум) у 2002 році підтвердив прихильність всього світового співтовариства 

ідеям сталого розвитку для довгострокового задоволення основних людських 

потреб при збереженні систем життєзабезпечення планети Земля [1]. 

Об'єктом наших досліджень є концепція сталого розвитку і інформаційне 

партнерство для технічного співробітництва запропоноване ІМО. 

Мета наших досліджень: проаналізувати особливості та напрямки 

концепції сталого розвитку, а також визначити значимість інформаційного 

партнерства для технічного співробітництва запропоноване ІМО в рамках даної 

концепції. 

Концепція сталого розвитку з'явилася в результаті об'єднання трьох 

основних її складових: економічної, соціальної та екологічної. Економічна 

складова має на увазі оптимальне використання обмежених ресурсів і 

використання екологічних - природо-, енерго-, і матеріало- зберігаючих 

технологій, включаючи видобуток і переробку сировини, створення екологічно 

прийнятної продукції, мінімізацію, переробку та знищення відходів[4]. 

Соціальна складова стійкості розвитку орієнтована на людину і спрямована на 
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збереження стабільності соціальних і культурних систем, в тому числі, на 

скорочення числа руйнівних конфліктів між людьми. Важливим аспектом цього 

підходу є справедливий розподіл благ. З екологічної точки зору, сталий 

розвиток має забезпечувати цілісність біологічних і фізичних природних 

систем. Особливе значення має життєздатність екосистем, від яких залежить 

глобальна стабільність всієї біосфери. Деградація природних ресурсів, 

забруднення навколишнього середовища і втрата біологічного різноманіття 

скорочують здатність екологічних систем до самовідновлення. 

Без вирішення вище викладених завдань неможливі впровадження 

інновації, без яких не зупинити забруднення і спустошення, отже неможливо 

досягнення екологічного балансу і не можливе створення здорового суспільства 

та саме життя на планеті Земля [1]. Тому у Економіки, як науки, що керує всіма 

процесами життєдіяльності цивілізації, немає іншого шляху як стати Зеленою і 

Справедливою. Інакше крах цивілізації на Землі неминучий. Визначено 

сімнадцять цілей сталого розвитку. Серед яких захист Світового океану, вода і 

санітарія, технічне співробітництво. Екологічний транспорт і ін. [5] 

У Секретаріаті ІМО був створений новий відділ, який зосереджений на 

підтримці держав-членів у вирішенні ключових глобальних проблем в 

контексті міжнародного судноплавства і сприяє сталому розвитку. Департамент 

партнерства і проектів буде розширювати і зміцнювати партнерські відносини з 

зовнішніми зацікавленими сторонами і донорськими агентствами для 

вирішення деяких з основних глобальних проблем, з якими стикається 

сучасний морський світ. 

Він стає координаційним центром для розвитку партнерських відносин і 

координації довгострокових проектів, що фінансуються донорами, а також для 

реалізації стратегії ІМО по мобілізації ресурсів для зміцнення її Комплексної 

програми технічного співробітництва. 
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Новий департамент відображає тверду і незмінну прихильність ІМО до 

надання допомоги своїм державам-членам у досягненні Порядку денного в 

галузі сталого розвитку на період до 2030 року з її 17 цілями в галузі сталого 

розвитку та реалізації нормативно-правової бази Організації. Він сприятиме 

розвитку культури співробітництва та інновацій, розширенню взаємодії та 

партнерства із зацікавленими сторонами, що мають відношення до моря і 

океанів. 

У новому відділі існуюча група по партнерству і мобілізації ресурсів в 

рамках Відділу технічного співробітництва ІМО і група по великим проектам у 

Відділі морського середовища об'єднуються під одним дахом. 

Енергоефективність, зміна клімату, захист біорізноманіття, запобігання 

забруднення морського середовища, безпеку і захист на морі - ось лише деякі з 

тем, які були розглянуті. 

Новий відділ буде спиратися на те, щоб допомогти вирішити ці та інші 

ключові глобальні проблеми в морському контексті за допомогою інноваційних 

партнерських відносин і довгострокових проектів. Декарбонізація, морське 

пластикове сміття і біообростання є одними з тематичних областей, вже 

розглянутих у великих проектах ІМО [7]. 

Висновки. На наш погляд Департамент партнерства і проектів ІМО є 

важливим елементом в розширенні і зміцненні партнерських відносин із 

зовнішніми зацікавленими сторонами і донорськими агентствами для 

вирішення основних глобальних проблем, з якими стикається сучасний 

морський світ. Нові наукові досягнення дозволять удосконалювати 

конструкцію і експлуатацію водного транспорту, також планується підвищення 

його енергоефективності. В процесі вдосконалення водного транспорту з метою 

досягнення сталого розвитку, важливе значення має екологічна компетентність 

кожного члена екіпажу, а особливо офіцерського складу. Саме тому вважаємо 
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необхідним підвищення екологічної обізнаності здобувачів вищої освіти 

спеціальності 271 Річковий та морський транспорт. 
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В більшості суднових технологічних процесів, що використовують 

інформаційні технології для візуалізації поточних параметрів необхідно 

використовувати представлення остаточного результату в найбільш зручному 

для користувача вигляді. Таке представлення є дуже важливим при прийнятті 

рішень щодо різних технологічних процесів на суднах водного транспорту.   

На підставі аналізу сучасних досліджень в області візуалізації робочих 

характеристик суднових технологічних процесів можна констатувати 

відсутність надійного методу щодо подальшого прийняття рішень в конкретних 

технологічних процесах. Відомі методи характеризуються відсутністю 

інформативності подання даних і потребують високі витрати з обчислювальної 

точки зору. 

Теорія прийняття рішень завжди заснована на практичній діяльності яка має 

конкретну мету. Оскільки необхідність прийняття рішень у технологічно-

виробничих процесах і особливо на суднах є постійно затребуваною, то навіть в 

момент прийняття рішення завжди буде присутня необхідність 

використовувати гілку рішень з позитивним або негативним результатом. Під 

час прийняття рішень варто враховувати, що невід'ємною частиною циклу 

управління є не тільки саме прийняте рішення, а й подальша або остаточна 

відповідальність за результат, що буде отриманий. У застосуванні до суден 

водного транспорту на теперішній час можливо констатувати: у більшості 

випадків експлуатації рішення приймаються тільки з використанням досвіду 

роботи командного складу судна (капітана, головного механіка і т.і.). 

В даний час посилюється роль інформаційних технологій автоматизації 

функцій виробничого і організаційного управління для вирішення ряду 

проблем щодо підвищення ефективності і рентабельності експлуатації суден 
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водного транспорту. Одна з найбільш істотних проблем полягає в тому, що в 

більшості випадків практично на всіх сучасних вантажних суднах конкретні 

технологічні процеси, виключаючи спалювання палива в головному двигуні 

практично не використовують інформаційні технології.  

В якості наглядного прикладу можна привести загальну структуру системи 

прийняття рішень (СППР) складові блоки якої відповідають за основні 

технологічні операції . Всі компоненти СППР можуть бути поділені на сховища 

даних і аналітичні засоби [1]. Сховище даних відповідають загальному та 

організованому в структурах середовищу зберігання даних процесу. Аналітичні 

засоби відповідають за змогу доступу до своїх сервісів кінцевого користувача 

під час керування процесом 

Головними компонентами такої загальної структури СППР є база даних 

(БД), база моделей (БМ) і програмна підсистема. Остання містить в своїй 

структурі: систему управління базою даних (СУБД), системи управління базою 

моделей (СУБМ) і системи управління інтерфейсом між користувачем і 

комп'ютером. 

На суднах практично відсутні спеціалізовані програмні продукти СППР. 

Серед відомих систем, які можна розглядати як потенційно обгрунтовані для 

подальшого прийняття рішень можливо виділити: систему управління 

середовищем у вантажних танках; системи водяного баластування; систему 

управління температурою і тиском всередині танків і вантажних трубопроводів; 

систему аварійно-попереджувальної сигналізації. Всі перераховані системи не є 

автоматизованими, не підтримуються необхідними ІТ і працюють виключно за 

рахунок ручного регулювання людиною-оператором на основі отриманих 

результатів вимірювання від технічних приладів. 

Незважаючи на великий спектр програмних кодів, бібліотек і алгоритмів,  

сучасні математичні методи в основному використовуються тільки в загальних, 

а не конкретних завданнях щодо прийняття рішень. У застосуванні до 
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конкретних технологічних процесів під час прийняття рішень можуть бути 

використані тільки окремі програми обробки інформаційних потоків. В 

основному ці програми пов'язані з автоматизованими системами підтримки 

прийняття рішень (АСППР) на основі роботи контрольно-вимірювальної 

апаратури і не можуть розглядатися як надійні експертні системи прийняття 

рішень (ЕСПР). З точки зору експлуатації технологічного об'єкта найбільш 

високу якість роботи АСППР може бути забезпечено в комбінації з експертною 

системою на базі моделювання основних параметрів робочого процесу. Така 

комбінація двох систем прийняття рішення повинна реалізовуватися з 

використанням програмного продукту, створеного з урахуванням знань, 

досвіду і думки експертів. 

АСППР при експлуатації на судні повинна розглядатися як один з підвидів 

інтелектуальних обчислювальних систем. У першому наближенні таку АСППР 

можна розглядати як платформу практичної реалізації методів функціонування 

штучного інтелекту. 

З точки зору поліпшення методів прийняття рішення при управлінні 

технологічними процесами система АСППР повинна бути реалізована у вигляді 

програмних продуктів для ЕОМ. Робота таких програмних продуктів повинна 

імітувати спосіб вибору рішення по аналогії з роботою експерта, який на основі 

отриманих даних візуалізації приймає остаточне рішення в реальних умовах 

функціонування технології або технічного об'єкта. 

Програмний продукт АСППР повинен надавати користувачеві можливість 

накопичення, систематизації, обробки і візуалізації уявлення професійних знань 

інших експертів. Ця можливість безпосередньо повинна визначатися появою 

нових експертних оцінок при прийнятті рішень в таких задачах, що не містять 

формалізоване рішення. Також нова експертна оцінка прийняття рішення 

повинна враховуватися і в разі слабо формалізованих задач. 



228 
 

Програмна реалізація АСППР, ЕС та СППР на суднах може бути практично 

однаковою, але відмінність між ними буде завжди полягати в остаточній 

реалізації процесу прийняття рішення. Така відмінність у цільовій 

спрямованості полягає у використанні двох принципово відмінних підходів. 

Перший підхід заснований на наданні рекомендацій і допомоги керівному 

складу екіпажу судна, який використовує програмний продукт. Другий підхід 

заснований на заміні системою прийняття рішення самого управлінця, тобто 

прийняття рішення без людини. 

Другий напрямок в разі високого ступеня відповідальності при ухваленні 

рішення завжди має використовувати антропоцентричний підхід - об'єднання 

прийнятого технічного рішення з урахуванням характерних особливостей 

функціонування навколишньої екосистеми. Рішення повинно прийматися з 

урахуванням забезпечення її подальшого стійкого функціонування. 

Проблема алгоритмізації СППР є одним з головних регресорів при 

створенні комерційних АСППР, ЕС та СППР. Саме з цієї причини програмні 

продукти цих систем прийняття рішень обмежені класами ERP (Enterprise 

Resource Planning) і CSRP (Customer Synchronized Resources Planning). Можна 

констатувати, що систем рівня ERP II (Enterprise Resource and Relationship 

Planning), які відповідають повноцінним АСППР в реальних технологічних 

процесах на суднах практично немає. Виняток становлять комерційні продукти 

високої вартості в таких областях як: космічна навігація, захисні системи 

технологічних об'єктів з високим рівнем аварійних наслідків і т.п. 

В ході аналізу існуючих СППР був зроблений висновок: проблема 

створення і експлуатації АСППР існує, є дуже актуальною і вимагає свого 

негайного вирішення в дуже широкому спектрі суднових технічних процесів. 
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Однією з найважливіших проблем є питання про готовність курсантів до 

вирішення завдань, що виникають в процесі професійної діяльності.  

Розглянемо питання готовності фахівців морського флоту до дій в 

екстремальних ситуаціях. 

Ключові слова: безпека мореплавання, готовність курсантів, дії в 

екстремальних ситуаціях, людський фактор. 

Однією з найважливіших проблем морської освіти є питання про готовність 

курсантів до вирішення завдань, що виникають в процесі професійної 

діяльності, особливо в екстремальних ситуаціях. 

Прийнято вважати, що «готовність» є аспектом професійної компетентності 

за даним напрямком навчання.  Готовність до дій в екстремальних ситуаціях 

моря - це цілісне, стійке, але зберігає здатність до зміни і розвитку властивості 
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особистості, що характеризує єдність знань, умінь, способів і навичок 

особистого виживання, боротьби з пожежею і водою, надання елементарної 

першої медичної допомоги, що знаходить відображення в  інтелектуальної, 

мотиваційної та предметно-практичній сфері [1].  

Розуміння готовності засноване на уявленні про неї як про складний 

психічний освіту, володіє двома діалектично пов'язаними рисами: стійкістю і 

мінливістю.  Не володіючи стійкістю, воно не могло б бути застосоване в 

соціально значимому обсязі;  не володіючи мінливістю, тобто здатністю до 

усвідомленого, соціально зумовленого і соціально-значущого зміни, не 

відповідало б реальностям швидко мінливого світу. 

 Розглядаючи пріоритети якостей, притаманних особистості для визначення 

її готовності до певної діяльності, виділяють якісь особливості, на їхню думку, 

найбільш важливі, але всі сходяться на думці їх різноманітті і невідривно один 

від одного.  Розробляючи концептуальну модель курсантів-професіоналів, 

виділяють наступні компоненти: системне світогляд і модельне мислення;  

професійна творчість діяльності;  праксеологіческая, рефлексивна та 

інформаційна озброєність;  компетентність діяльності, спілкування і 

саморозвитку;  конкретно-предметні знання [2, 3].  

У зв'язку з вищевикладеним та стосовно професійної діяльності курсантів 

морського флоту будь-якого профілю і рівня підготовки ми виділяємо 

готовність до дій в екстремальних ситуаціях як необхідне, складне системне 

властивість курсантів.  Це властивість ми розглядаємо як підсистему в цілісній 

системі професійної готовності майбутніх моряків.  Вона має великий 

потенціал саморозвитку, безперервно змінюючи кількісні та якісні 

характеристики внутрішніх зв'язків, значною мірою автономна і незалежна: при 

цьому ступінь її впливу на систему професійної готовності майбутніх моряків 

зростає.  Слід підкреслити особливу роль готовності курсантів до дій в 

екстремальних ситуаціях в забезпеченні безпеки мореплавання. 
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У світі щорічно будуються нові, значно більш безпечні суду, застосовують 

новітні технології, прилади та обладнання, удосконалюється судноводіння, але 

можливості аварій і катастроф залишаються.  У море професійна діяльність 

пов'язана з небезпеками: урагани і шторми, рифи і мілини, тумани і айсберги, 

незалежними від досягнень науки і техніки.  Єдиноборство з цими грізними 

ворогами мореплавання пов'язане з чималим ризиком.  Ризик збільшується тим, 

що в морі людина і її засоби пересування - суду - виявляються іноді у владі 

явищ, що носять випадковий характер: високі хвилі і сильний вітер, туман і 

гроза приходять зазвичай несподівано і кожен раз по-іншому.  Ніякі, навіть 

найкращі прогнози, не в змозі повністю виключити невизначеність стихії. 

  Автоматизовані операції по управлінню судном і його енергетичною 

установкою.  Пости управління судів гранично насичені засобами відображення 

інформації, що дають можливість вахтовому фахівця в найкоротший термін 

оцінити ситуацію, що виникла і прийняти обґрунтоване правильне рішення.  

Датчики високої точності контролюють зміна рівня різних параметрів у всіх 

відсіках судна. 

 Здавалося б, все сказане повинно забезпечити високу надійність 

експлуатації судна в цілому і всіх його агрегатів, механізмів і пристроїв окремо.  

Однак статистика аварійності на морському флоті свідчить про те, що величезні 

витрати на технічне переоснащення судів не привели до суттєвого зменшення 

числа аварій, багато з яких супроводжуються загибеллю людей і значними 

матеріальними втратами.  У будь-якій екстремальній ситуації (при виникненні 

пожеж, надходження води в корпус, остійності і в інших аварійних умовах) 

прийняття рішення залишаються за людиною, від своєчасних і правильних дій 

моряків, їх професіоналізму і суб'єктно-особистісних властивостей залежать 

життя екіпажу і збереження судна. 

 Як показують статистичні дані, 80% всіх аварій суден є результатом 

неправильних дій суднових екіпажів. 
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 Таким чином, одним з обґрунтувань сутності поняття «готовність моряків 

до дій в екстремальних ситуаціях» є так званий «людський фактор» - «це 

історично сформована в даному суспільстві сукупність основних соціальних 

якостей і характеристик людей - їх ціннісних орієнтацій, моральних принципів, 

норм поведінки в  сфері праці, дозвілля, споживання, життєвих планів, рівня 

знань та інформованості, характеру, трудових і соціальних навичок, установок і 

уявлень про особистісно значущих елементах соціального життя - соціальної 

справедливості, права і свободи людини, про його громадянський обов'язок і 

соціальний прогрес.  У період соціальних перетворень особливого значення 

набувають такі характеристики людського фактора, як прагнення до 

нововведень, здатність до соціальної ініціативи, активності, до освоєння нових 

соціальних норм і знань, трудових і соціальних навичок, стратегічного 

соціального мислення » [4].  

Поняття «людський фактор» стосовно безпеки мореплавства визначено 

Резолюцією Д.850 Міжнародної морської організації, зокрема Додатком до неї 

«Концепція, принципи і цілі організації в області людського фактора».  Цей 

документ говорить, що «людський фактор» є складним багатогранним 

питанням, яке впливає на безпеку в море і захист морського середовища.  Він 

включає весь спектр людської діяльності, виконуваної екіпажами суден, 

берегових управлінським персоналом, регулюючими органами, визнаними 

організаціями, суднобудівними верфями, законодавцями та іншими 

відповідними сторонами, які всі разом повинні співпрацювати з метою 

ефективного розгляду проблем, пов'язаних з людським фактором.  ... метою 

розгляду питань людського фактора має бути зниження в максимально 

можливій мірі ймовірності людської помилки » [5, 6]. 

 Міжнародна морська організація протягом свого існування прийняла кілька 

документів, спрямованих на підвищення кваліфікації моряків в питаннях 

охорони людського життя, збереження суден та майна на морі, а також захисту 

морського і повітряного середовища.  Розроблено основні критерії 
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міжнародних норм підготовки і дипломування моряків та несення вахти, які 

документально закріплені в Міжнародних конвенціях, кодексах, резолюціях. 

 Важливу роль в усуненні «людського фактора» грає підготовка морських 

фахівців до дій в екстремальних ситуаціях, яка починатися з перших днів 

навчання в Дунайському інституті НУ «ОМА» і тривати протягом усієї 

професійної діяльності.  Кожен вид підготовки містить перелік знань і навичок, 

який повинен бути, досягнутий в результаті навчання.  Це визначається з 

аналізу реальних екстремальних ситуацій, з метою запобігання їх надалі і тим 

самим збереження життя і здоров'я людей, збереження майна і попередження 

порушення екології морів і океанів. 

Таким чином, «готовність» є цілісним суб'єктно-особистісним властивістю, 

яке ми розглядаємо як мета процесу навчання в ДІ НУ «ОМА». 

  Аналіз вимог Міжнародної конвенції «Про підготовку, дипломування 

моряків та несення вахти 1978 року» до професійно-особистісним властивостям 

моряків, аналіз діяльності плавскладу на морських судах, експериментальні 

дані дозволили встановити в контексті професійної підготовки курсантів до 

екстремальних ситуацій п'ять компонентів готовності: рефлексивний, 

нелінійний,  вольовий, динамічний і ендогенний. 

Виявлені нами структурні компоненти готовності курсантів до 

екстремальних ситуацій дозволяють розкрити механізм формування даного 

феномена, який вимагає подальшої теоретичної розробки. 
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Чернігів, Україна. 

Важливою проблемою сучасних закладів вищої освіти є підготовка 

майбутнього фахівця, здатного саморозвиватися, самоудосконалюватися, який 

володіє достатнім рівнем знань, умінь та навичок. Вивчення наукової 

літератури свідчить, що в останні роки активізувалася увага вчених щодо 

дослідження питань формування морально-вольових якостей курсантсько-

студентської молоді у процесі занять фізичною культурою. Проте проблема 

виховання самостійності курсантсько-студентської молоді залишається 

невирішеною. Відтак, актуальність досліджуваної категорії зумовлена 

вихованням активної, ініціативної, творчої особистості, яка здатна самостійно 

приймати рішення, робити відповідальний вибір, прагнути до самореалізації 

тощо. 

В даному дослідженні розкрито зміст виховання самостійності курсантсько-

студентської молоді в процесі занять фізичною культурою й акцентовано на 

актуальності проблеми у сучасній педагогічної теорії і практиці.  

Проаналізовано сутність і зміст поняття «самостійність» у психолого-

педагогічній літератури та зроблено спробу дати визначення самостійності як 

морально-вольової якості особистості, яка характеризується сукупністю знань, 

умінь і навичок та ставленням людини до діяльності та її результатів; умінням 

досягати мету, діяти свідомо, проявляти ініціативу та креативність.  

Зазначено, що у розв‘язанні завдань виховання самостійності курсантсько-

студентської молоді в процесі занять фізичною культурою дієвими були такі 

методи як: змагання, особистого прикладу, вирішення проблемних ситуацій, 

діалогу, переконання, створення ситуацій успіху та інші.  

Визначено ефективні освітні умови щодо досліджуваного феномену: 

відповідність змісту занять фізичною культурою меті й встановленим 

завданням; готовність курсантсько-студентської молоді до виконання 
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самостійних завдань пов‘язаних із майбутньою професійною діяльністю; 

уміння курсантами та студентами проявляти кращі індивідуальні та особистісні 

якості, які спрямовані до досягнення цілі.  

Встановлено, що ефективність виховання самостійності курсантсько-

студентської молоді в процесі занять фізичною культурою залежить від умілого 

застосування у закладах вищої освіти належного змісту, освітніх методів, 

педагогічних умов.  

Таким чином, виховання самостійності курсантсько-студентської молоді у 

вищих навчальних закладах має бути спрямоване на формування мотивів до 

занять фізичною культурою, вдосконалення професійних та прикладних умінь і 

навичок, фізичного розвитку та фізичної підготовленості, тощо.  
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УДК 656 

АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ КОМБІНОВАНИХ СУДНОВИХ 

ДВИГУНІВ У СУДНОПЛАВСТВІ 

Ракитська Н.М. -старший викладач кафедри інженерних дисциплін 

Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська 

академія», м. Ізмаїл, Україна 

Впровадженні газових двигунів, як на наземну техніку, так і на морську, 

провідні компанії з виробництва суднових низько-спритних дизельних двигунів 

вважають перспективним. Вартість на дизпаливо зростає, та й викид вихлопних 

газів став неконтрольований [1]. Настав час прийняти рішення в сторону 

розвитку суднобудування із застосуванням силових установок, що працюють як 

на природному або зрідженому газі, так і з застосуванням комбінованої 

технології. Вперше дизельний двигун Selandia, розроблений на дочірнє 

підприємство в Копенгагені, але дослідження в області комбінованих двигунів 

тривають [3].  
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Рис.1 Суднова силова установка Wärtsilä RT-flex 50 

Інженери корпорації MAN Diesel & Turbo розробили свій перший газовий 

агрегат ME-GI, тестування якого успішно пройшло в травні 2011 року. 

Подальшим розвитком суднової установки може стати агрегат MC-GI, що 

працює на двох видах палива, здатний спалювати природний газ і дизельне 

паливо в будь-якій пропорції, в залежності від джерела споживання енергії на 

борту судна. 

Корпорації бачать розширення можливостей при використанні двигунів 

даного типу. У газових видів палива відношення водень / вуглець становить 

2,5-4,0, а молекули хімічно стійкі і прості за будовою. Це забезпечує 

високоякісне протікання процесу згоряння палива. Бездетонаційна робота 

двигуна і більш висока екологічна чистота продуктів згорання (чим вище 

відношення водень / вуглець в паливі, тим менше CO2 утворюється в продуктах 

згорання) [2]. 

При використанні газу дуже зручно, що немає необхідності в пристроях для 

попередньої підготовки і подачі, які необхідні для рідких і твердих палив. А так 

як газ легко змішується з повітрям і іншими газами, регулювання подачі газу 

виконати не складно. 
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Рис.2 Газовий судновий двигун ME-GI корпорації MAN Diesel & Turbo 

Газове паливо повністю виключає такі викиди як сірка, кардинально (на 

90%) знизити викиди оксидів азоту (NOx) і істотно (на 30%) знизити викиди 

діоксиду вуглецю (CO2) і твердих частинок. Одним з найбільш перспективних 

шляхів скорочення витрат дизельного палива, зниження шкідливих викидів при 

одночасному виконанні завдання по збільшенню моторесурсу двигунів і 

широкого застосування газу є перехід СЕУ на газове паливо. 

Поряд з перерахованими вище перевагами газових і комбінованих 

установок, є і недоліки в порівнянні з рідкими. Для забезпечення постачання 

споживачів необхідно створити більш складну інфраструктуру, так як щільність 

газу в нормальному стані, приблизно в тисячу разів менше щільності рідких 

палив. З цього випливає, що двигуни, що використовують газ, необхідно 

розташовувати безпосередньо поблизу місць його видобутку або в місцях, куди 

він доставляється в ході транспортування до інших споживачів [4].  

Досвідчені суднові установки, що працювали на зрідженому газі, були 

створені в Каспійському пароплавстві ще в 1960-і рр. Досить широко 

використовується скраплений газ на наземному транспорті, забезпечує цю 

потребу розгалужена інфраструктура [3]. 

  Вибухонебезпечні властивості газів змушують з обережністю ставитися до 

їх застосування. Вони токсичні, а їх висока щільність може привести до 

утворення накопичень небезпечних сумішей, що небезпечно, в замкнутих 
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просторах. Незважаючи на ці недоліки зріджених газів, більша доступність і 

менша вартість природного газу, що містить в основному метан, визначає 

зростаючий інтерес до нього. 

Список використаних джерел: 

1. Кириллов Н.Г. СПГ - моторное топливо XXI века. // 

НефтьГазпромышленность, №3, 2007. - С. 44-47. 

2. Кириллов Н.Г. Природный газ как моторное топливо и экология 

автомобильного транспорта России. М.: ИРЦ «Газпром», 2003. - Стр. 11-17. 

3. Генкин К.И. Газовые двигатели. - М.: Машиностроение, 1977. - Стр. 156-

167. 
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МЕТОДИ ЗНИЖЕННЯ РІВНІВ ВІБРАЦІЇ І ШУМУ НА 

ПАСАЖИРСЬКИХ СУДНАХ 

Ракитська Н.М.- старший викладач кафедри інженерних дисциплін 

Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська 

академія», м. Ізмаїл, Україна 

 

Нові вимоги щодо скорочення рівня шуму на борту суден, вступили в силу 

разом з прийняттям поправок до Міжнародної конвенції з охорони людського 

життя на морі (СОЛАС) з 1 липня 2014 року. 

Негативний вплив вібрації і шуму СЕУ знижує привабливість пасажирських 

перевезень на суднах, в зв'язку з недоліком комфорту. Значно знижується 

ресурс суднового корпусу, викликаного вібраціями, це можна ще визначити і по 

зміні швидкості корозії металу в зв'язку з прискоренням окислювальних 

реакцій на поверхні обшивки. У корпусів суден з легких сплавів з'являються 

тріщини в обшивці в районі машинного відділення. Це ще одна з причин по 

якій зменшується термін служби суден [1].  
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Надмірна вібрація згубно впливає на нормальний стан людини, 

погіршується продуктивність і якість виконуваної роботи. З'являється головний 

біль, оніміння пальців рук, біль в кістках, судоми, зміна порога чутливості, 

безсоння. Відбувається закупорка капілярів [4]. Вестибулярний апарат стає 

менш чутливим, і це може позначатися на ході хворого, також гірше стає і зір. 

Що б виправити ситуацію необхідно змінювати підходи до проектування 

віброзахисту на суднах. Так само для зменшення механічного шуму необхідно 

своєчасно проводити ремонт обладнання, замінювати ударні процеси на 

ненаголошені, ширше використовувати примусове змазування тертьових 

поверхонь, застосовувати балансування обертових частин [3]. Зниження 

аеродинамічного шуму можна домогтися зменшенням швидкості газового 

потоку, поліпшенням аеродинаміки конструкції, звукоізоляції і установкою 

глушників. 

На великих морських суднах власні частоти корпусу знаходяться в діапазоні 

5...100 Гц. В цьому випадку двигуни не викликають звукових коливань, але 

призводять до резонансних коливань всього судна. Створення віброзахисту на 

таких суднах стає проблемою. Водотоннажності на річкових суднах підвищує 

власні частоти вібрації і, перебуваючи в діапазоні змушують частот головних і 

допоміжних механізмів, що обов'язково призводить до появи резонансів. 

Супутні явища вібрації - це інфразвук і шум. Їх дія посилюється за рахунок 

обмежених розмірів робочого простору і сталості шкідливих факторів [2]. Для 

зниження вібрації дизельного двигуна використовують два основних способи: 

поглинання і відображення вібрації і шуму. Поглинання полягає в розсіюванні 

енергії вібрації і шуму різних конструкцій. Конструюється кожух з 

звукопоглинаючим покриттям. Відображення (віброізоляція) полягає в 

ослабленні механічної взаємодії між джерелом вібрації і об'єктом, що 

захищається. 

Між опорними лапами двигуна і фундаментом встановлюють пластик зі 

спеціального матеріалу. З точки зору акустики енергія пружної деформації 

відбивається від межи джерела і не переходить на об'єкт, що захищається. І 
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поглинання, і відображення можуть використовуватися як поблизу межі 

вібрації, так і на шляхах її поширення. Ще дозволяє незначно знизити рівень 

вібрації двигуна при коливаннях на середніх і високих частотах за допомогою: 

- нанесення на зовнішні поверхні вібропоглигаючих мастик і покриттів; 

- виготовлення елементів конструкцій з матеріалів з підвищеним 

демпфуванням; 

- використання додаткових мас, наприклад, заливка бетоном ахтерпік; 

- застосування безкронштейнових гребних валів. 

Для погашення вібрації від головного двигуна досягається установкою 

двигуна на віброізолятори або на підвісні балкові фундаменти, при 

обов'язковому використанні для передачі обертання еластичних муфт. На 

водному транспорті найбільшого поширення набули металеві і гумометалеві 

віброізолятори, які не потребують підведення енергії [3].  

При жорсткому закріпленні двигуна на фундаменті необхідно брати до 

уваги вібрацію і динамічні сили, що передаються їм на корпус судна. З цієї 

причини до уваги необхідно також приймати вібрацію на рівні 1 (на опорах 

двигуна - див. Рисунок 2), яка повинна бути істотно нижче встановленої для 

рівня 3, при нормальній роботі двигуна (зазвичай більш ніж наполовину в 

залежності від напрямку вимірювання і методу кріплення двигуна). Це 

відноситься не тільки до більшості низькооборотних двотактних двигунів, але 

також до жорстко закріпленим чотиритактним двигунам. 

На пружних опорах зазвичай встановлюють середньо і високооборотні 

двигуни [3]. Вимірюється вібрація на рамі і виступаючих частинах таких 

двигунів є результат сукупної дії сил, що створюються самим двигуном і його 

коливань на пружних опорах. Пружні опори двигуна, як правило, здатні 

задовольнити вимогам за низькою вібрації і силам, які передаються на корпус 

судна. 

Таким чином, вібрація в місці з'єднання опори з фундаментом зазвичай 

багато нижче спостерігається на корпусі двигуна. Типові точки вимірювань і 

вимірювані параметри встановлені в певних точках (див. Рисунок 2). 
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Рекомендації цих стандартів можна використовувати при відсутності 

відповідних рекомендацій від виробників двигунів. 

 

 

                                                                                    

Рисунок 2 - Типові точки вимірювань вібрації на дизельному двигуні 

b) Чотиритактний двигун            а) Низькообертовий двотактний двигун  

L - ліва сторона (з боку приводу); R - права сторона (з боку приводу); х - 

поздовжній напрямок; у - поперечний напрям; z - вертикальний напрямок; 1 - 1-

й рівень (опори); 2 - 2-й рівень (колінчастого валу); 3 - 3-й рівень (верхній 

поверхні рами); 1 - кінець рами з приводний боку; 2 - середина рами (по довжині 

двигуна); 3 - кінець рами з неприводного боку 

Вартість віброзахисного комплексу на основі віброізольованих підвісок 

може досягати 10% від вартості головного двигуна. Якщо в якості методу 

використовується поглинання, то вартість заходів досягає 300% від вартості 

джерела вібрації. Головні і допоміжні двигуни на багатьох суднах ізольовані від 

корпусу різними пристроями, що знижують передачу вібрації. Слід зазначити, 

що гумометалеві і металеві віброізолятори, вібропоглинаючі маси, пружні 

вставки на трубопроводах, газовипускних конструкціях. 
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УДК 378.147 

РОЛЬ ВИКЛАДАЧА-ТЬЮТОРА В ПРОЦЕСІ ДИСТАНЦІЙНОГО 

НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ МОРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ 

Сокол А.О.- викладач Морського фахового коледжу Херсонської 

державної морської академії. 

Процес здобуття фахівцями морського транспорту якісних і ґрунтовних 

професійних знань в умовах дистанційного навчання потребує відповідного 

перегляду особливостей діяльності таких суб‘єктів освітнього процесу як 

тьютор, організатор, викладач. 

Питання ролі та особливостей роботи викладачів-тьюторів за умов 

дистанційного навчання вже досліджувалось такими вченими як О. Андреєв, 

О. Кохановська, В. Кухаренко, Є. Полат та ін. Проте в умовах сьогодення, коли 

дистанційне навчання є не лише «модою часу», а й необхідністю, організація 

роботи викладача-тьютора під час дистанційного навчання фахівців морського 

транспорту є актуальною. 

Мета статті – окреслити особливості діяльності викладача-тьютора в 

умовах дистанційного навчання фахівців морського транспорту. 

М. Кулакова зазначає, що якісна професійна підготовка фахівців морського 

транспорту є процесом, під час якого формується та розвивається готовність до 

професійної діяльності [4]. Як зазначає І. Сокіл, професійна підготовка є 

інтеграція загальноосвітнього, професійно-економічного, екологічного 

навчання та багатостороннього розвитку особистості. Це обгрунтовано тим, що 
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у під час навчання майбутній фахівець розвиває творче мислення, самостійність 

і відповідальність. Аналізуючи професійну підготовку майбутніх судноводіїв, 

дослідник умовно поділяє її на такі групи: розвиток професійних здібностей; 

здатність особистості до неперервного навчання; успішне здйснення 

професійної діяльності [7]. 

В умовах пандемії Covid-19 альтернативою очному стало дистанційне 

навчання. Як зазначає О. Кохановська, дистанційне навчання має специфічну 

організацію, особливості управління, оцінки ефективності та якості навчання, 

місце та роль викладача. 

У наукових джерелах немає єдиного визначення дефініції «викладач 

дистанційного навчання». В. Кухаренко та Н. Сиротенко зазначають, що «у 

дистанційному навчанні викладача, який проводить навчальний процес, 

називають по-різному. Це – тьютор, фасилітатор, тренер, е–модератор, 

наставник, помічник. Найбільш поширеним і доречним є застосування терміну 

тьютор (tutor), що у перекладі з англійської, означає домашній вчитель, 

репетитор, наставник. Тьютор більше не займає позицію експерта – «знаю все». 

Він стає фасилітатором (помічником) знань, синтезує та супроводжує ресурси 

студенту та забезпечує доступ до знань» [3, с. 12].  

Діяльність викладача під час дистанційного навчання суттєво відрізняється 

від діяльності викладача закладу вищої освіти [2].  

Особливостями діяльності викладача-тьютора під час дистанційного 

навчання є: андрагогічний підхід до навчання (студент навчається самостійно, а 

викладач лише створює умови для успішного засвоєння ним фахових 

дисциплін); основний результат – нарощення професійної компетентності; 

навчання здійснюється в контексті буденного життя і не розглядається в рамках 

формальних «навчальних занять», а викладач сприяє інтеграції навчання в 

професійну діяльність; ефективність навчання забезпечується завдяки синтезу 

педагогічних, інформаційно-комунікаційних та управлінських технологій [1]. 

Дистанційне навчання окреслює нову, особливу постать викладача.  

Особливості професійної діяльності майбутніх фахівців морського 
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транспорту не потребує безпосередньої роботи з фізичними об‘єктами, а отже 

підготовка може успішно проводитись в умовах віртуального навчального 

середовища [5]. 

На теперішньому етапі розвитку морської освіти освіти значно 

підвищуються вимоги до викладача-тьютора дистанційної освіти, адже 

суспільство потребує не лише високопрофесійних знань, а й і розумових, 

емоційно-вольових якостей особистості. 

Враховуючи специфіку дистанційного навчання майбутніх фахівців 

морського транспорту, варто окреслити деякі принципові вимоги до викладача 

дистанційного курсу. Він повинен вміти організувати освітній процес із 

використанням інформаційно-цифрових технологій, проводити інтенсивні 

онлайн-заняття із використанням відповідних інтерактивних технологій 

навчання, організовувати групову онлайн-діяльність, будувати освітній процес 

мінімально задіюючи лекційну форму, не перевантажувати учасників 

освітнього процесу, розробляти навчальні модулі до курсів, здійснювати 

експертизу навчальних ресурсів, мати досвід роботи в організації модульного 

навчання [6]. 

Інформаційно-комунікаційні технології у процесі підготовки фахівців 

морського профілю мають виражену особистісно орієнтовану спрямованість  і 

здатні забезпечити активізацію пізнавальної діяльності тих, хто навчається, 

зворотний зв‘язок, кваліфіковану тьюторську допомогу, інтеграцію студента у 

спеціально створений освітній простір [7, с. 42]. Щодо управління 

пізнавальною діяльністю фахівців морського транспорту під час дистанційного 

навчання, то якщо в умовах звичайного навчання управління діяльністю 

студентів закладено у логічній структурі будови курсу, то в умовах 

дистанційного навчання таку підтримку виконує інструкція до навчання.  

Аналізуючи вищесказане, можна зробити висновок, що головними 

завданнями викладача-тьютора в умовах дистанційного навчання є розроблення 

навчального курсу, інструкцій до освітнього процесу, консультування студентів, 

а також контроль результатів навчання. 
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             УДК:364 

СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА ЦІННІСНОЇ СФЕРИ ОСОБИСТОСТІ В 

УМОВАХ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ТА СТАНОВЛЕННЯ 

МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 

Тарасенко В.Ю.-магістр психології 

Цінності є одним з чільних детермінуючих факторів життя як окремо 

кожної людини так і суспільства в цілому. Вони оцінюють детермінуючий сенс 

та діяльнісні стратегії, тим самим здійснюючи регулювання соціальних 

взаємодій, впливають на формування ідеалів і орієнтують людину до 
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зовнішнього середовища, спонукаючи її до діяльності, здійснення конкретних 

дій, певну поведінку [1]. 

В сучасному суспільстві цінностям відведена роль своєрідних центрів 

управляння поведінкою. Для різних соціальних спільнот характерними є різні 

цінностні системи, які можуть проявлятись в наступному: 

1. Ціннісний ряд, який є характерним для однієї спільності, може бути 

відсутній в іншій; 

2. Ранджування ієрархії цінностей у різних соціальних спільнотах має 

відмінний характер; 

3. Розуміння, трактування та інтерпретації одних і тих же цінностей в 

різних спільнотах є відмінним [8]. 

Як правило всі люди володіють схожим набором цінностей, однак, залежно 

від культурної приналежності їх ієрархія може різнитися. Наприклад, для всіх 

людей є важливою освітня цінність, однак на для всіх суспільних прошарків 

вона є пріоритетною. Відмінність ієрархічної побудови цінностей є 

характерною для культури  різних соціальних класів, прошарків, груп. 

Вивчення цінностей ускладнюється тим,  що ціннісні системи підлягають 

трансформації в відповідь на зміни у оточуючому суспільстві [5,с.193]. Ще 

однією властивістю цінностей є їх виражена культурна специфікація: 

являючись цінним для одного суспільства, для іншого такою може і не 

являтись. Також культурна специфікація може проявлятись в особливостях 

ієрархії цінностей, які характерні для певного соціуму. Автором однієї з 

найвідоміших типологій цінностей є М. Рокіч.  Основою його моделі є 

припущення, про те, що цінності  підлягають трансформації під впливом 

культури і виховання. Він виділив два класи цінностей: термінальні (цінні самі 

по собі) та інструментальні (використовуються для досягнення певних цілей). 

Під інструментальними цінностями зазвичай розуміються особові риси, 

якими має володіти людина: ввічливість, веселість, відповідальність, здатність, 

інтелігентність, контролеспроможність, корисність, логічність, незалежність, 

ніжність, слухняність, хоробрість, чесність, честолюбність, чистість. В якості 



249 
 

термінальних цінностей розглядається  те до чого слід прагнути в житті, 

наприклад: безпека, визнання, відчуття завершеності, внутрішня гармонія, 

дружба, задоволення, комфортне життя, краса, мудрість, надійна сім'я, 

натхнення, повноцінна любов, пошана, рівність, свобода, щастя. [3]. Також 

виділяють наступні 2 групи цінностей: ті, що детермінуються інтересами і 

потребами особистості; сенсоутворюючі (надають сенс існуванню особистості). 

Взагалі поняття "цінність" можна трактувати, як те, чому людина надає 

найвищий статус, визначає вищим над усім іншим, те до чого ставиться з 

повагою та пошаною. Сюди можна віднести певні ідеї, за допомогою яких люди 

задовольняють свої власні інтереси і потреби. Щодо ціннісних орієнтацій, то 

тут можна виділити два пункти: 

1) політичні, естетичні, ідеологічні, моральні та інші оціночні критерії за 

якими конкретний суб'єкт сприймає навколишню дійсність і орієнтується в ній; 

2) спосіб диференціації об'єктів за їх значенням [2]. 

Важливою ознакою сучасної молоді є інтроверсивність орієнтації, тобто 

зсув акценту на особистісні зміни, а не суспільство. Сучасні молоді люди є 

здебільшого реалістами, тому для них є характерним вміння дієво і 

результативно застосовувати свій теоретичний багаж на практиці, на відміну 

від представників стагнаційного покоління. Вагоме місце займає рейтинг освіти 

в ціннісній системі молоді. Аналіз різних соціологічних досліджень свідчить, 

що освіта є однією з десяти найбільш важливих цінностей  сучасної молоді. 

Однак лише для кожної третьої людини сфера освіти є пріоритетною. Для 

молоді освіта означає підвищення власної кваліфікації,  підвищення по службі, 

покращення якості життя [4, с. 24.]. 

В останнє десятиліття виділився пласт молоді, який виражає протест 

офіційній культурі, та формує власну ціннісну систему і моделі 

життєдіяльності. Дане явище молодіжної культури отримало назву 

контркультури і знайшло своє відображення в неформальних рухах різної 

направленості [7, с. 25]. 
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Отже, можна зробити висновок, що система цінностей не є пасивним 

утворенням внаслідок впливу соціокультурних, економічних і політичних 

чинників навколишньої дійсності. Вона є однією з форм самоусвідомлення, 

самовираження внутрішніх моральних, естетичних, інтелектуальних резервів 

особистості, які знаходяться у тісному взаємозв'язку з  потребами, інтересами 

та мотивами поведінки. Первинними етапом  формування ціннісних орієнтацій 

є процес навчання і виховання. При цьому навчання спрямоване не стільки на 

повідомлення конкретних знань в певній галузі, скільки на відтворенні 

культурних та  історичних нормативів, які сприяють реалізації особистості. 

Виховання ж виступає в ролі "транслятора" ціннісних орієнтацій від покоління 

до покоління на вербальному та невербальному рівнях [6]. 

Психологічний аналіз структурних компонентів ціннісних орієнтацій 

особистості свідчить, що кожен них визначається лише через застосування 

певних функціональних обмежень і, одночасно, взаємовідносин з іншими 

компонентами структури. Компоненти ціннісних орієнтацій особистості 

виступають сукупно - у вигляді певної функціональної структури, кожна 

складова якої не має статусу самостійного регулятора поведінки й діяльності в 

широкому особистісному сенсі цього поняття, а робить лише певний 

функціональний вклад у цілісну структуру ціннісних орієнтацій як 

багатоаспектного утворення. Отже вивчення цих компонентів можливе лише з 

урахуванням їх взаємодії. 
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УДК: 354:378.1 

ВИЩА ОСВІТА В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ 

Татарко І. І. - кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри 

гуманітарних дисциплін Дунайського інституту Національного університету 

«Одеська морська академія» 

Немає сумнівів, що 2020/2021 навчальний рік став часом переосмислення 

звичних уявлень і підходів в системі вищої освіти. Основним драйвером цього 

процесу стала пандемія, що визначила цілий ряд нових вимог до життя та 

роботи вищих навчальних закладів. Криза змінила традиційний уклад життя 

людей, в тому числі вплинула на особливості та здобуття вищої освіти, яка в 

багатьох країнах стала базовою соціальною нормою, а також важливим 

інструментом соціально-економічного розвитку. У істотній мірі це може бути 

застосовано і до української  системи вищої освіти. Онлайн-формати, 

дистанційні технології, прокторінг, цифрові освітні середовища – це і багато 
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іншого стало частиною нової освітньої реальності, в яку здобувачі вищої 

освіти, викладачі й адміністратори мимоволі занурилися за минулий рік. 

До пандемії спостерігалося скептичне ставлення до дистанційних форм 

освіти. Пандемія внесла свої зміни: наявне відторгнення нових форм навчання в 

досить короткі терміни змінилося очікуванням змін і трансформації вищої 

школи. У співтоваристві з'явилися різні прогнози щодо онлайн-освіти і 

ностальгія по оффлайн. Однак багато викладачів відзначали, що пандемія 

змусила їх удосконалювати свої навички, в тому числі роботу на інформаційних 

платформах, шукати нестандартні рішення, освоювати нові технології. Крім 

того, зміни відбулися і в системах управління й адміністрування вищих 

навчальних закладів. 

Пандемія поставила університети у важкі умови, змушуючи в найкоротші 

терміни адаптуватися до подій, витрачати значні кошти для прискореної 

цифровізації, приймати рішення часто без урахування можливих негативних 

наслідків. Негативно пандемія вплинула й на міжнародне співробітництво в 

галузі освіти і науки: були скасовані міжнародні поїздки, припинені програми 

обмінів та академічної мобільності студентів і науково-педагогічних кадрів, 

багато програм по лінії науково-дослідного співробітництва поставлені на 

паузу. 

Виникають проблеми і з онлайн-додатками, за допомогою яких вищі 

навчальні зклади проводять дистанційні лекції або семінари. Частина 

університетів заявили про відмову від платформи Zoom і переході на Google 

Meet або інші додатки. У зв'язку з хакерськими атаками було тимчасово 

призупинено онлайн-навчання в ряді провідних вузів. З'явилося таке поняття як 

Zoombombing, що характеризує дії, пов'язані з порушенням онлайн-просторів, 

включаючи злом віртуальних класів. 

Відомі західні експерти в області розвитку вищої освіти Філіп Альтбах і 

Ханс де Віт в своїй нещодавній статті «Post pandemic outlook for HE is bleakest 

for the poorest» висловлюють сумнів, що пандемія спричинить за собою 

технологічну революцію у вищій освіті. Проте очевидно, що буде розширено 
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застосування методів дистанційного навчання. Інше питання полягає в тому, що 

перехід до ефективного онлайн-навчання потребує великої кількості часу і 

ресурсів, а також підтримки з боку основних стейкхолдерів, зацікавлених у 

розвитку якісної онлайн-освіти. Швидкий перехід завдає значної шкоди якості 

навчання і репутації вищих навчальних закладів. При переході до дистанційної 

освіти варто враховувати і фактор добробуту здобувачів вищої освіти, що 

виводить на перший план питання дискримінації різних груп населення і веде 

до ще більшого розриву між різними верствами суспільства. Освіта в багатьох 

країнах перестане бути «загальною». 

Отже, пандемія коронавируса значно прискорила ті процеси, які в останні 

роки складалися в системах вищої освіти різних країн. Одночасно вона виявила 

і серйозні проблеми, перш за все – в доступі до якісної освіти. Ліквідація того, 

що отримало назву «цифрова нерівність», стає одним із важливих завдань, яке 

при послідовному розв'язанні призведе до значних змін в управлінні всією цією 

сферою. 

В умовах що склалися, першорядними завданнями для вищих навчальних 

закладів стали: 

1. Стратегічне планування та облік супутніх ризиків для передбачення 

короткострокових і довгострокових наслідків пандемії, включаючи очікуваний 

економічний спад; 

2. Розробка заходів підтримки здобувачів вищої освіти і викладачів: пошук 

шляхів нівелювання нерівності між здобувачами вищої світи (доступ до 

Інтернету, наявність необхідного обладнання у всіх здобувачів, припинення 

оплати за навчання, цільова матеріальна допомога, позики для здобувачів вищої 

освіти з неблагополучних сімей), організація тренінгів для професорсько-

викладацького складу з навчання особливостям викладання онлайн, 

функціоналу і можливостям наявних платформ і сервісів (включаючи Google 

Classroom, Microsoft 365 Groups, WizIQ Moodle, iSpring), організація 

спеціальної платформи для обміну досвідом між викладачами в області онлайн-

викладання, спільного пошуку рішень проблем, що виникають в процесі 
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навчання, методологічна допомога в адаптації програм до форм онлайн-

навчання. Провідні вищі навчальні заклади приділяють зараз особливу увагу 

психологічній підтримці співробітників та здобувачів вищої освіти;  

3. Приведення у відповідність процедур і критеріїв оцінки знань з новим 

онлайн-розкладом і педагогічними підходами. Розробка методів оцінки 

дистанційного навчання зажадає значних зусиль, але це дозволить забезпечити 

в майбутньому якість навчання і обґрунтованість фінальних оцінок; 

4. Одним з найближчих завдань має стати налагодження партнерства з 

зарубіжними вищими навчальними закладами, які готові ділитися своїми 

ресурсами, досвідом, особливо в області онлайн-навчання і наукового онлайн-

співробітництва. 

Таким чином, досвід останніх місяців сформував «вікно можливостей» для 

наступного кроку розвитку вищої освіти. Він показав, що є проблеми і 

завдання, які не можуть бути вирішені без цифрових технологій, без 

дистанційного формату. Більшість викладачів і студентів спробували нові 

можливості і виявилися здатні працювати в такому режимі. Критично 

важливим стає витягання уроків з накопиченого складного досліду, 

формування моделі діяльності навчальних закладів з урахуванням виявлених 

можливостей і обмежень, апробація цієї моделі та поширення нових практик в 

системі вищої освіти, яка зможе стати стійкіше до зовнішніх викликів і 

продуктивнішої для розвитку економіки і суспільства. 

У нинішній ситуації також надзвичайно важливо утримувати рівень 

досліджень на високому рівні. В період пандемії навіть провідні заклади вищої 

освіти зазнають збитки, що відбивається на їх здатності фінансувати наукові 

проекти. В той же час дослідницька робота вкрай важлива саме зараз, коли 

потрібна розробка медичних, політичних і економічних інструментів подолання 

кризи. 

При цьому важливо підтримувати рівень міжнародної кооперації 

університетів, оскільки криза весни 2020 року показала, що локальні рішення 

на рівні окремих держав недостатньо ефективні у боротьбі з пандемією та її 
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наслідками, важливий обмін практиками, результатами досліджень і науково 

обґрунтованими рішеннями для подолання наслідків пандемії. 

Також необхідним є об‘єднання потенціалів органів публічної влади, 

закладів вищої освіти, громадських організацій та органів студентського 

самоврядування задля забезпечення ефективного освітнього процесу та набуття 

здобувачами вищої освіти програмних загальних і професійних 

компетентностей у повному обсязі. На особливу увагу заслуговують питання 

поліпшення технічних, економічних й організаційних умов праці, забезпечення 

мотивації праці науково-педагогічних працівників, надання їм матеріальних і 

нематеріальних стимулів до високоякісної професійної діяльності. 

І найголовніше, ми сподіваємося, що цей досвід ізоляції та віддаленого 

навчання окремо від своїх ровесників, учителів та класів буде обережним 

нагадуванням про важливість нашої людської потреби у безпосередньому 

спілкуванні в реальному житті.  
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ФІЛОСОФСЬКО-ОСВІТНЯ ПРОЕКЦІЯ НА ПІДГОТОВКУ 

ФАХІВЦІВ-ОФІЦЕРІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗІ 

СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ  

Тогочинський О. М., - доктор педагогічних наук, професор.  

Академія Державної пенітенціарної служби, Україна 

На сьогодні заклади вищої освіти зі специфічними умовами навчання 

спрямовують свою основну діяльність на якісну підготовку фахівців-офіцерів, 

на формування їх професійної компетентності та готовності до виконання не 

тільки службово-професійних завдань, але й до вирішення інших суспільно 

важливих проблем (безпека суспільства, захист прав і свобод громадян, захист 

кордонів тощо). Головним в процесі підготовки фахівців-офіцерів сформувати 

не тільки професіонала, а також одночасно виховати культурну, розвинену 

особистість, яка під час несення служби та вирішення проблем професійного 

характеру буде діяти на підставі принципів гуманізму, людяності, честі, 

моральності, добропорядності тощо. Саме за формування офіцера, як 

особистості, як представника інтелектуального ресурсу суспільства, увагу 

вчених педагогів та практиків у правоохоронній сфері, сфері цивільного 

захисту, охорони державних кордонів відповідає концепція філософії 

освітнього процесу закладу вищої освіти зі специфічними умовами навчання.  

Для досягнення головної мети діяльності закладів вищої освіти зі 

специфічними умовами навчання важливо створити таке інноваційне освітнє 

середовище, в якому є всі базові компоненти для отримання теоретичних знань, 

практичних вмінь та навичок, створення особливої сфери формування 

особистої та групової свідомості, розвитку інтелектуальних здібностей, власної 

думки, активної життєвої позиції, мотивації до саморозвитку, 

самовдосконалення та особистісних якостей інтелігентної людини протягом 

життя. У створенні інноваційного освітнього середовища активну позицію 

мають займати всі учасники освітнього процесу: керівництво, науково-
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педагогічний колектив та здобувачі вищої освіти. Під час формування 

інноваційного освітнього середовища необхідно гармонічно поєднувати 

традиційні та інтерактивні (інформаційні, комп‘ютерні, цифрові та інші) 

технології підготовки майбутніх фахівців-офіцерів. Це викликає необхідність 

своєчасної підготовки та іншої грамотності науково-педагогічних працівників 

та здобувачів вищої освіти. Раніше грамотність людини визначали вмінням 

читати, писати, рахувати та використовувати ці вміння для того, щоб володіти 

та розвивати власні здібності запам‘ятовувати, розуміти, переказувати те, що 

почули або прочитали, робити певні висновки. На теперішній час, безумовно, 

все це теж є необхідним, але недостатнім: необхідно мати знання новітніх 

технологій: комп‘ютерної, інформаційної, медійної видів грамотності. Такі 

види грамотності мають прояв у здібності пошуку, ідентифікації, створення, 

інтерпретації, передачі та використання різних текстів, необхідних для 

постановки і осягнення тих або інших цілей людей у їхніх видах діяльності. До 

цих видів грамотності також треба додати мовні, комунікаційні, психологічні, 

когнітивні та багато інших необхідних здібностей для розуміння й розвитку 

знань та практик людей. Це свідчить про те, що у наш час, в умовах стрімких 

темпів розвитку інформаційного суспільства (його справедливо можна назвати 

суспільством знань), важко вже уявити собі освітнє середовище без активного 

навчання онлайн та офлайн. Враховуючи сучасні умови, що склалися з 

виникненням коронавірусної інфекції COVID-19, закладам вищої освіти зі 

специфічними умовами навчання з метою підвищення якості фахової 

підготовки необхідно накопичувати та створювати освітньо-інформаційний 

банк, що вміщує навчальний контент по різним дисциплінам, де розміщені 

силабус, лекції (в тому числі записані у відео-форматі), проблемні 

індивідуально-дослідні завдання, методичні поради тощо, а також є доступ до 

офіційної сторінки науково-педагогічних працівників, де вони додатково 

розміщують графіки своїх додаткових індивідуальних відоконференцій, 

відозанять у вигляді вебінарів, тренажерів тощо. 
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Окремим напрямом освітньої діяльності закладів вищої освіти зі 

специфічними умовами навчання є виховання – формування стійких форм 

свідомості та поведінки майбутніх офіцерів у їх відношенні до навчання, 

науково-дослідної діяльності, майбутньої службово-професійної діяльності, 

колег та загалом людей в суспільстві. Цей напрям створює особливий дух 

закладу вищої освіти зі специфічними умовами навчання, власну корпоративну 

культуру, традиції, все те, що впливає на формування особистості офіцера як 

людини інтелігентної й розумної. Дух виховання базується на принципах 

свідомості, поведінки та моральних взаємовідносин всіх учасників освітнього 

процесу, а тому впливає на формування у них толерантності, гуманізму, 

особистої поведінки, яка спрямована на дотримання принципів поваги, прав і 

свобод інших людей, поваги до їх думок, підтримку певної ідеології та 

психології закладу вищої освіти, де вони не тільки навчаються, але й 

здобувають навички адаптації до реального життя. Процес виховання є 

необхідним для щеплення у майбутніх офіцерів раціонального стилю життя з 

його моральною поведінкою, спрямовує їх кипучу енергію на ідентифікацію 

себе як особистості, вдосконалення своєї професійної компетентності, 

суспільної призначенності та визнання майбутньої службової діяльності. На 

користь вище викладеного можна згадати думку провідного німецького вченого 

В. Гумбольта про те, що найважливішою функцією будь-якого закладу вищої 

освіти, має бути не стільки професійна підготовка людей, скільки, в першу 

чергу, формування через освіту їх загальної культури, а отже культури нації, 

народу, країни. Тим паче, що мова йде про підготовку прошарку еліти 

суспільства, який складається з офіцерів – захисників, надійних партнерів 

української держави у процесі її розвитку та визнання світовою спільнотою. 

Отже, час швидких інформаційних змін вимагає зміну підходів до філософії 

та цінностей освіти, інноваційної складової організації освітнього процесу, 

якості підготовки майбутніх фахівців-офіцерів, процесів по вирішенню 

виховних завдань щодо формування особистості: її громадянської ідентичності, 

моральності, відповідальності, комунікабельності та інших якостей. 
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УДК: 316.6 

ВИНИКНЕННЯ ПРОБЛЕМ НЕСВОЄЧАСНОГО НАДАННЯ 

МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ МОРЯКАМ В РЕЗУЛЬТАТІ ПАНДЕМІЇ 

Чиж С.Г.- кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри Гуманітарних дисциплін ДІ НУ «ОМА» 

Пандемія COVID-19 негативно вплинула на всі сфери життєдіяльності 

людини, зокрема на морський сектор. Значна кількість мореплавців була 

буквально ув‘язнена на суднах. З початку пандемії кількість звернень щодо 

порушень Міжнародної конвенції про працю в морському судноплавстві 

збільшилася втричі. Звернення стосувалися максимального терміну роботи на 

борту, надання медичної допомоги у портах.  

Найгостріша експлуатаційна проблема в морському секторі, що є загрозою 

безпечної та ефективної глобальної торгівлі, – це  обмеження урядами дій щодо 

проведення зміни екіпажів або його недопущення. Ще одна глобальна проблема 

масових обмежень пов‘язана з неможливістю своєчасного надання медичної 

допомоги морякам.  

Спеціалізовані установи Організації Об‘єднаних Націй активно 

співпрацюють для пошуку виходу з кризової ситуації у морському секторі. 

Основні зусилля спрямовані на створення системи безпечної зміни екіпажів, 

забезпечення моряків медичною допомогою у портах та захисту прав моряків 

протягом пандемії. Вони привернути світову увагу до термінового характеру 

означеної проблеми, стратегічно підходять до урядів провідних світових 

держав задля усунення перешкод щодо зміни екіпажів. 

Генеральний секретар ООН висловив стурбованість з приводу зростаючої 

кризи, з якою стикаються моряки у всьому світі, і закликав усі країни офіційно 

визнати моряків та інший морський персонал «ключовими працівниками» (key 

workers) та забезпечити своєчасну зміну екіпажів. 

Віднесення моряків до категорії «ключових працівників» спрямоване на 

забезпечення звільнення їх від обмежень під час подорожей та надання 
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можливості безперешкодно подорожувати на судна та з них, що є основним 

елементом у здійсненні змін екіпажів. 9 липня 2020 р. 13 країн підписали 

спільну заяву Міжнародного морського віртуального саміту зі зміни екіпажів 

(Joint Statement of the International Maritime Virtual Summit on Crew Changes), у 

якій уряди зобов‘язалися сприяти зміні екіпажів і домагатися призначення змін 

для моряків [2]. 

Міжнародна морська організація схвалила набір покрокових протоколів, у 

яких викладені загальні заходи і процедури для безпечної зміни екіпажів під 

час пандемії COVID-19. Ці протоколи були складені за участю широкого кола 

глобальних галузевих асоціацій, що представляють різні сектори морської 

транспортної галузі. Протоколи містять рекомендації щодо безпечних процедур 

приєднання моряків до суден, а також репатріації. Вони охоплюють досить 

широке коло питань, включаючи надання засобів індивідуального захисту, 

тестування на COVID-19, соціальне дистанціювання, заходи гігієни, перевірку 

температури, тимчасове переміщення та навіть пропозиції з виділення смуг 

руху в аеропортах для моряків. Ці протоколи також включають вимоги для 

судноплавних компаній і рекомендації урядам, морським адміністраціям та 

іншим відповідним національним органам, таким як органи охорони здоров‘я, 

митниці, органи імміграції, прикордонного контролю, морських портів та 

цивільної авіації. Повний текст протоколів міститься у циркулярному листі 

Міжнародної морської організації №4204/Add. 14 [1]. 

Відповідно до конвенції Міжнародної організації праці 2006 р. про працю в 

морському судноплавстві (MLC 2006), держави порту повинні забезпечити 

морякам на борту суден на їх території, які потребують негайної медичної 

допомоги, доступ до медичних установ на березі. На думку МОП, виняткові 

заходи, прийняті деякими урядами для стримування пандемії COVID-19, не 

можуть розглядатися як вагомі причини для недотримання цього міжнародного 

зобов‘язання [3]. 

Тривожні повідомлення з суден вказують на те, що в деяких випадках 

портова влада відмовляє морякам надати медичну допомогу. Повідомляється 
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про випадки, коли морякам, які страждають на захворювання, не пов‘язані з 

COVID, було відмовлено у в‘їзді в порт або медичній евакуації протягом 

більше 4 днів. Нагадуючи урядам про їхні зобов‘язання з надання медичної 

допомоги морякам, ICS організувала у травні 2020 року віртуальну зустріч 

медичних працівників, організовану Всесвітньою організацією охорони 

здоров‘я, Міжнародною морською організацією та Міжнародною організацією 

праці, на якій  обговорювалися останні рекомендації для моряків [2]. 

Зобов‘язання надавати допомогу морякам, що зазнали хвороби, лиха, 

включаючи медичну допомогу, також прописано в міжнародній конвенції з 

охорони людського життя на морі (SOLAS), міжнародній конвенції про пошук і 

рятування на морі (SAR), а також в конвенції Організації об‘єднаних націй з 

морського права (UNCLOS). 

Незважаючи на те, що право доступу до медичної допомоги передбачене 

основоположними міжнародними актами, велика кількість моряків та їх сімей  

все ще не можуть потрапити до медичних закладів у багатьох портових містах 

світу у зв‘язку з низкою обмежень для іноземних громадян.  

Поки члени екіпажу перебувають на борту, вони повинні мати можливість 

захистити своє здоров‘я і мати негайний доступ до медичної допомоги, 

включаючи стоматологічну. Держава прапора несе відповідальність за 

дотримання стандартів охорони здоров‘я на судні. Члени екіпажу повинні мати 

доступ до необхідних ліків, медичного обладнання, засобів діагностики і 

лікування, а також до медичної інформації та консультацій. 

Всі держави, які підписали Конвенцію, повинні надати медичну допомогу. 

Перебуваючи в порту, члени екіпажу можуть відвідати лікаря або стоматолога. 

Медична допомога повинна надаватися їм безкоштовно, хоча її рівень може 

змінюватися в залежності від національного законодавства. 

Членам екіпажу зобов‘язані надати доступ до: 

• амбулаторного лікування через хворобу і травми; 

• госпіталізації, якщо це необхідно; 

• стоматологічного лікування, особливо в екстрених випадках; 
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• лікування в стаціонарних і лікувально-профілактичних установах. 

Членів екіпажу повинні негайно приймати до лікувального закладу, 

незалежно від національності чи релігійних переконань, і, по можливості, 

надавати допомогу до повного одужання.  

Зауважимо, що хоча власного торговельного флоту в України немає, проте, 

країна стабільно входить до п‘ятірки країн-лідерів за кількістю моряків на 

суднах під іноземним прапором. Проте, українським морякам стає дедалі важче 

конкурувати на світовому ринку праці з такими країнами як Філіппіни, Індія, 

Китай, Індонезія, Російська Федерація та інш. 

Отже, здорові і вакциновані моряки вкрай важливі для забезпечення країн 

по всьому світу необхідними товарами і продуктами. Тому Міжнародна палата 

судноплавства (ICS) закликала країни в першу чергу вакцинувати моряків і 

берегових працівників, а також визнати членів екіпажів ключовими 

працівниками. 

На сучасному етапі поширення пандемії нагальним стає питання про 

вакцинацію моряків, створення безпечних коридорів ротації і інших схем задля 

можливості безпечної та вчасної зміни екіпажу у будь-якому порту світу. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СИМУЛЯТОРІВ НА КУРСАХ ПП 

ТА ПКМ СУДНОВИХ МЕХАНІКІВ: ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ. 

Ярмакі А.Х.-  старший викладач кафедри Інженерних дисциплін  

Дунайського інституту Національного університету «ОМА» 

Одним із засобів удосконалення технологій підготовки морських фахівців у 

морській освіті є використання тренажерів (симуляторів). При Дунайському 

інституті Національного університету «Одеська морська академія» в 

структурному підрозділі Професійної підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації командного складу морських суден  (ПП та ПКМ) 

працюють курси підвищення кваліфікації командного складу морських суден з 

використанням сучасних тренажерів-симуляторів Ізмаїльського морського 

тренажерного центру «Марін Про Сервіс».  

Заняття ПП та ПКМ укомплектовано висококваліфікованим складом 

викладачів, які мають вищу освіту, морську кваліфікацію та відповідають 

вимогам IMO з кожного профілю. Для проведення лекцій та навчальних занять 

залучаються кандидати наук та доценти з великим досвідом практичної та 

викладацької роботи. Крім того, до процесу підготовки залучаються  діючі 

капітани та механіки 1 розряду, які працюють на сучасних суднах різних 

суднохідних компаній світу. 

Як свідчить практика, симулятори широко використовуються в практиці 

підготовки спеціалістів, діяльність яких пов‘язана з управлінням системами. 

Проте у практику вищої морської освіти дані технології впроваджуються дуже 

повільно у зв‘язку із великою складністю та дорожнечею. 

Забезпечення найвищого рівня формування професійних компетентностей 

суднових механіків відбувається в умовах практичного стажування на судні, і 

навіть не зважаючи на високу вартість, складність організаційних заходів, 



264 
 

насамперед, практика не може забезпечити відпрацювання навичок дій та 

прийняття рішень в різноманітних кризових або аварійних ситуаціях. Саме 

тому тренажерна підготовка є основним засобом формування професійних 

компетентностей суднових механіків завдяки високому рівню наближеності 

процесу навчання до реальних дій на судні. А використання тренажерів з 

симуляційними технологіями дозволило піднести відпрацювання практичних 

навичок на якісно новий рівень без загрози життю та здоров‘я людей. 

Головною метою використання симуляційних технологій змішаної 

реальності є забезпечення нової якості професійної підготовки суднових 

механіків завдяки зануренню осіб, що навчаються, у реальну атмосферу 

вирішення завдань професійної діяльності, оптимальну для формування 

професійних компетентностей та особистісних якостей судових механіків в 

умовах, що максимально наближені до умов професійної діяльності. 

Симуляційні технології доцільно розглядати як механізм розвитку 

професійного мислення на високому і мотивованому рівні у морських фахівців. 

Завдяки моделювання професійних ситуацій можна набути практичних 

навичок, не ставлячи під загрозу життя людей, організувати командне навчання 

морських фахівців, відпрацювати надзвичайні ситуації на морі без ризику для 

життя та технічного обладнання. Симуляційне навчання забезпечує високий 

рівень сформованості професійної компетентності і надає можливості для 

об‘єктивної оцінки набутих результатів навчання. 
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ДОСВІДУ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОГО ПІДГОТОВКИ СУДНОВИХ 
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Ярмакі А.Х.- старший викладач кафедри Інженерних дисциплін 

Дунайського інституту Національного університету «ОМА» 

Особливе значення для розвитку освіти має тенденція глобалізації, в рамках 

якої наростає синхронізація процесів розвитку освіти в різних країнах 

(Інтернаціоналізація освіти). Провідні глобальні тенденції, значимі для освіти: 

«стиснення часу» (зростання динаміки змін), індивідуалізація, стандартизація. 

Сучасна професійна освіта спирається на вимоги роботодавця до 

випускників професійних освітніх організацій. Головна вимога - готовність 

випускника до виконання певного виду діяльності без тривалого доучивания на 

робочому місці, тобто наявність кваліфікації. 

https://core.ac.uk/download/pdf/226778479.pdf
https://rep.ksma.ks.ua/jspui/bitstream/123456789/114/1/Voloshynov_training.pdf
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У світі, де дорослі кілька разів за час життя змінюють професію, сам спосіб 

життя стає іншим, а значить іншою повинна бути і освіта. Ця ідея покладена в 

основу концепції безперервної освіти (або «освіти протягом усього життя », 

Long-Life Learning - LLL), яка почала формуватися в другій 

половині ХХ ст. в роботах західних, а потім і вітчизняних вчених. сам 

термін 

«Безперервна освіта» вперше вживається в матеріалах ЮНЕСКО в 1968 р. 

Особливу роль для розвитку якості професійної освіти і навчання відіграє 

соціальний діалог між сферою праці і сферою освіти, який ведеться на 

найвищих рівнях - держав і міжнародних міждержавних об'єднань. Результатом 

цього діалогу стає вироблення особливих інструментів, які забезпечують 

приведення до спільного знаменника всіх вимог, що пред'являються до 

професійної діяльності, до фахівця різних рівнів кваліфікації, до професійної 

освіти, як з боку роботодавця, так і з боку освіти. 

Професійні стандарти можна розглядати як якісний запит об'єднань 

роботодавців на підготовку кадрів, що володіють необхідними компетенціями 

для виконання професійної діяльності на рівні сучасних технологічних і 

організаційних вимог. Безупинно оновлюється система професійних стандартів 

є найважливішою ланкою зв'язку між сферою праці і освіти, формалізує вимоги 

соціального замовлення. 

Істотний крок для формування єдиного простору професійного освіти в 

масштабах Європейського континенту був зроблений у 2002 році, коли в 

Копенгагені була прийнята Декларація Європейської комісії і міністрів освіти 

європейських країн щодо співпраці в галузі професійної освіти. Кінцева мета 

Декларації - створення загальноєвропейської системи, яка забезпечила б 

підтримку окремих громадян у використанні широкого кола можливостей 

професійного навчання (включаючи навчання в школі, в системі вищої освіти, 

на робочому місці, на приватних курсах і т.д.). Таким чином на практиці 

формується система безперервної освіти. 
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Важливо підкреслити, що професійне навчання в широкому сенсі - 

найважливіша частина професійної освіти, особливий педагогічний процес, в 

ході якого здійснюється навчально-виробнича діяльність майстрів виробничого 

навчання, наставників на виробництві та учнів. Результатом цієї діяльності є 

освоєння які навчаються прийомів, способів, шляхів вирішення професійних 

завдань, ведення практичної діяльності на робочому місці. Таким чином, в 

процесі професійного навчання об'єднуються навчання і продуктивна праця, що 

сприяє освоєнню професії і виробленні самостійних і відповідальних рішень в 

реальних робочих ситуаціях. 

Провідне місце в системі професійної освіти займає навчально-професійна 

(навчально-виробнича) діяльність – професійне навчання. Саме цей вид 

діяльності спрямований на освоєння кваліфікації як головного результату 

навчання. 
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OF COVID-19 PANDEMIC EDUCATION - AN UNPRECEDENTAL 

CHALLENGE IN UNIVERSITY TEACHING 

Octavian Moșin - PhD., Associate Professor of  the Faculty of History and 

Philosophy, 

Moldova State University, Republic of Moldova 

Starting March 2020, because of the new type of virus COVID-19, which is 

taking over the world, the Republic of Moldova, like the rest of the other affected 

states, is living an abnormal situation in terms of general and higher education. Due 

to the risk of infection, state authorities have interrupted the face-to-face teaching 

process in schools and universities. At that time, nothing suggested that it would last 

such a long period, and that major changes would occur in the process of studies, 

being oriented towards other learning-teaching methods. 

In the crisis caused by the COVID-19 pandemic, when the education system was 

not prepared for such a scenario, measures of isolation and social distancing forced us 

all to experiment various distance learning strategies. Educational institutions as well 

as the teaching community had to reinvent themselves. Teachers, pupils and students 

faced a specific scenario for the readjustment of the learning-teaching process. And, 

the only possible way not to interrupt the process of studies was online education. 

Online education - this new paradigm of virtuality is not presented as something 

new. Its value lies in the possibility offered by the means of reinterpretation, 

rethinking education and its mechanisms. Thus, learning theories, methods, didactics, 

communication are placed in a virtual space, which is presented with all kinds of 

possibilities. A new way to explore is emerging. As follows, we had to take into 

account the fact that we would also need training to face the new instruction 

challenges arising from extreme situations. 

For the university education, the transfer of courses and seminars to the virtual 

environment has proven to be more than a challenge. In order not to harm the 

efficiency of the activities, but also for the reason of preserving the quality of the 
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educational act, on the one hand, we had to test and validate the competencies with 

our ability to successfully adapt to new contexts. On the other hand, this was the test 

through which we could check the usefulness of the teaching experience. 

Consequently, the didactic activity of the professors from the Moldova State 

University was carried out through digitized educational platforms. Given that we are 

aware of the temporary nature of the changes imposed in our activities‘ plan, we had 

to test several offers: Moodle, Zoom or Google Meet. 

A favourite, but also a very attractive, way to carry out online training was the 

use of the Moodle platform. Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning 

Environment) is a free and Open source of learning software, also known as a Course 

Management System, Learning Management System or as a Virtual Learning Space. 

Moodle is an e-learning platform developed to help teachers create online courses 

that focus on interaction and the collaborative construction of the educational content, 

which is constantly evolving [1]. The online courses, created according to all the 

rules on the Moodle platform, represent a high-performant, attractive, dynamic, 

interactive learning environment focused on the needs of students, and they, at their 

turn, should be involved and motivated, taking the responsibility for their studies and 

for the acquired knowledge. 

The teachers‘ training in the use of information technology has become a 

mandatory process. Managing a classroom in the digital era has become a challenging 

task for many of those who work as educators. Thus, it was necessary for them to 

broaden their horizons of digital knowledge, diversify their skills to use new 

information technologies, in order to meet the new challenge. Several trainings were 

organized within the Moldova State University in order to implement and use the 

Moodle platform. 

From the viewpoint of the teacher at the first experience in applying the Moodle 

platform, but also from the perspective of students, its use allows the identification of 

the following benefits and opportunities [3]: 

‒ it helps to increase the interactivity, responsibility and the creativity of the 

student; 
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‒ provides more interaction between students and teachers; 

‒ offers the possibility to increase the quality of the course; 

‒ students can control what, where, when and how to learn [3], flexibility in terms 

of place and time; 

‒ appears the possibility to study individually and independently; 

‒ access to structured and systematized information; 

‒ the use of information sources during the learning activity; 

‒ monitoring the access of the course by students. 

At the same time, the use of the Moodle platform in the training activity, beyond 

the benefits, also highlights certain difficulties, such as: in the conditions of the 

Republic of Moldova, not all students have access to Internet or even computer 

technology; overwork of teachers as the placement of the learning content and 

monitoring the tasks requires time and effort. 

The main difficulty, however, is related to the lack of a live, face-to-face 

connection. The teacher has the feeling that he is talking in a mirror and is not 

listened by the students. Especially, since some master students prefer to disconnect 

the video cameras and the sound. 

After more than a year of organizing online studies, there is a tendency for 

comfort to stay at home, to save time, but the live connection between people is lost. 

As well, there is the double fatigue after the lessons in front of the computer. 

The most important purpose of university training processes, whether they take 

place through direct interaction or online, is the development of professional and 

transversal skills specific to each academic specialization. The verification of the 

assimilation level for the necessary knowledge specific to the specialized field, takes 

place through the evaluation of the students. In the context of online education, the 

traditional purpose of assessment is complemented by new meanings and must be 

designed and oriented appropriately to the teaching method. And, in this case, there 
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are a number of risks for online assessment, including: increased risk of test / exam 

fraud; technical problems that may occur during the evaluations, etc. 

The success of a distance learning program depends, to a large extent, on the 

professionalism of the teacher, on his / her ability to coordinate the learning activities 

of the students, but also on the competence in the use of new information 

technologies. In order for the educational system to be effective, the teacher must 

focus on both professional development and the use of new educational technologies 

[2]. 

Despite the statement that online / distance learning is the education of the future, 

meaning the commitment to modernity and efficiency, all this leads us to the reality 

that this modality is only an alternative in times of crisis and it is imposed because of 

the inability to have live interaction. Otherwise, education as a whole, including 

university education, must maintain the format as it was before the pandemic. Let's 

provide students with what they need on various platforms, but let's not lose the 

physical synergy. 
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Society, as a complex and unitary system, has always needed balance for proper 

functioning and development. This balance is guaranteed by the knowledge, the 

correct definition and the observance of a set of social values by the members of the 

communities, as well as by the existence of some regulatory structures through which 

this system can be immunized [2, p.17]. The national higher education institutions 

contribute, in an essential way, to the consolidation of social values, such as respect, 

equity, equality, justice, tolerance, but also to the formation of preferable behavior in 

the academic community. Society, as a complex and unitary system, has always 

needed balance for proper functioning and development. The first-line promoters of 

maintaining a social order and the above-mentioned regulatory structure, in order to 

consolidate these fundamental values, are professional or in-training lawyers, 

regardless of the specific career chosen - from lawyer, legal adviser, bailiff, judge, 

mediator, to a notary, police officer or prosecutor. 

In this context, according to the training and educational mission of the academic 

community, in the process of reaching the maximum development potential of the 

students, both professionally and personally, the professionalism of the university 

lecturers is by far the most important. Such characteristics of a good lecturer as social 

values, have been established once and for ever, but their priorities changed 

depending on the era, socio-cultural context or evolution of societies and thinking. At 

the same time, priority must be given to training in lecturers intellectual autonomy, 

critical thinking and intrinsic motivation of students, for sustainable career 

development and continuing the education process beyond the graduation stage of a 

higher institution. The writer and politician of the nineteenth century E. Bulwer-

Lytton states: ―Be your own teachers‖. Thus, the key to success in the professional 

training of any student, especially in training would-be lawyers, is to inspire self-

confidence and autonomy. The accomplishment of a rather mentoring activity, which 

defines the role of the professor within the law faculties, is materialized by the 

transmission of both theoretical and practical knowledge. The combination of the two 
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is essential and easily achievable as the teacher has the richest professional 

experience in the field of law which he can share with students in different ways. For 

example, the teacher fulfills this role by answering specific questions, creating 

scenarios and case studies, inspired by the reality of professional life in which would-

be professionals will integrate, inciting and guiding students' own search for solutions 

to current social problems and so on. Thus, the higher education has the role of initial 

stage in any career. In law case, it is the lecturer who predetermines the success or 

failure of the stages of improvement, as an advisor of the student, and their 

interaction is based on cooperation and responsibility. Besides giving knowledge, 

necessarily with practical applicability, with the aim to train and making some 

guidelines to improve the professional level, the university staff continues the 

formation of characters. This is possible both by transmitting ethical values, which 

are appropriate  to the mission of the new generations to ensure equality and social 

justice, and especially by the personal example of integrity of the lecturer. We do not 

lose sight of the fact that the whole set of theoretical and practical knowledge 

automatically involves an educational, deontological side, as Leo Tolstoy wrote - 

have an educational influence. These dimensions are interdependent, and the 

lecturer‘s mission is to highlight this through his own involvement, presenting 

himself at the same time as a professional and human model of the students. The 

formation of an authentic and credible ethos is indispensable for the didactic activity, 

the young people constantly need models and a firm conviction of the validity of the 

principles evoked and transmitted by the teacher. The need for feedback and a 

positive and mobilizing evaluation of students' work is their real demand and should 

not be neglected [3]. Quality communication in the process of training is of 

paramount importance in the formation of interpersonal relationships of cooperation 

and mutual trust, in which everyone is listened to and everyone can express himself 

freely and constructively. The lecturer initiates the communication and moderates the 

dialogues or debates on specific topics based on the students' needs for affirmation, 

expression and correction. In the course of active interaction, mentality is changed, 

principles are strengthened, and personal and professional perspectives are expanded. 
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Thus, in addition to the responsibilities to provide information about law and 

experience exchange, the teacher has the task of providing feedback. It is the most 

effective way to maintain the student's interest and ensure progress, due to the fact 

that the latter feels more confident in his acquired skills and more motivated to put 

them into practice. In order to quantify students' practical skills and abilities, to 

establish the level of efficiency of education and training strategies, projects and 

activities are welcome. It is easier to get acquainted with the procedures, to determine 

the real interest of the students in the law [1] as well as the self-knowledge. 

Moreover, the collaboration of the university institutions with the specialized ones 

offer the ideal framework for such simulation activities due to plausible and 

memorable character of these two combined elements. Students can combine the 

theoretical subject with the perspective of teaching in the chosen field and also 

certainly the possibility to be guided by the team of lecturers who administer the 

practical activity. In conclusion, the role of the teacher in educational institutions for 

the training of young future lawyers lies in inspiring the capacity for self-

determination and autonomy among them. Training of students as both good 

professionals and personalities is possible due to the presence among them teachers 

being the models of responsible and involved professionals, and not only providers of 

information. We also insist on the role of the evaluator which a responsible teacher 

must fulfill for the students to realize their abilities and potential. The favorable 

framework for verifying the latter are the practical and useful activities. Thus, the 

future of law in the Republic of Moldova is ensured by young people who will come 

after and who will learn social values and defend them, guided by the process of 

training and professional development of lecturers who seriously take the role of 

mentors.  
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Disciplines of the Danube Institute of the National University ―Odessa Maritime 

Academy‖ 

Cadets entering the shipboard training need to know how to behave on board a 

sea vessel, what canons of etiquette, conventions and rules of conduct exist. When 

you get on a seagoing vessel, you will see that not everyone follows the rules of 

etiquette. These are not so many of them, keep in mind, but there will be such 

persons, but know that as a rule such people are either ignorant or uneducated.  

The first interesting feature is that on the ship they never shake hands, there is no 

handshake as a greeting, the only exceptions are situations when you meet your 

colleague for the first time, when you say goodbye to him, when he goes home or you 

go home, as well as congratulations with something and in a situation of showing 

special gratitude. In any other spheres of activity, the one who is higher on the social 

ladder should always reach out first. It is also considered a rule of bad form to shake 

hands with a person when you are sitting in a chair, you must either get up or make a 

clear gesture that you get up from the chair at the time of the handshake. 

On the ship, they never knock on the door, if it is a non-residential area, that is, if 

you want to go to your friend's cabin, then you will knock on the closed door, they do 

not knock on any other accommodations: bridge, wardroom, galley etc. Instead of 

knocking on the door, you should go in, designate your appearance, sometimes ask 

permission, for example, if you are a sailor, a trainee, you go to the bridge, there is a 

captain, an officer, you must say: "sorry." 



276 
 

The next rule applies to eating places: when entering the galley, in the mess-

room, you must certainly say "Bon appetit", and when leaving, say "Bon appetit" too. 

If a senior officer is present, then a separate sign of attention should be given and 

permission to sit at the table should be asked. When you arrive on the ship, the person 

who hands over your affairs to you, the one who worked in your position before you, 

must certainly show you the place where you sit in the galley or in the mess-room. 

The seaman takes his place once and for the entire voyage on the ship, no one sits in 

his place and he does not sit in any other place, the only exceptions are situations 

when, for example, we have a large replacement of the crew and we can reach there, 

up to double the number of people on board, and then this is allowed, but in normal 

cases it is not. 

The next rule is about dress code. The ship is a public place and walking on it as 

in your cabin with a bare torso or in slippers on your bare feet is considered a 

manifestation of disrespect to your comrades, look at the situation, but you have to 

look decent. Walking outside the living accommodation without being dressed in 

uniform is generally considered unacceptable, we must come to the bridge in shoes 

with backdrops, in socks, as far as possible from the beach style, also avoid 

sportswear. 

The next rule is about dealing with senior officers. Usually these people keep the 

doors of their cabin open, for senior officers the cabin always consists of two rooms: 

a bedroom and a day room, that is a cabinet. The day room is traditionally always 

open, if you see that the door is open, you can enter, if the door is closed, never 

knock, then the person is resting or very busy, if you really need it, you can call the 

internal phone, otherwise, do not try, but rather wait until the door opens again. 

It is customary on the ship to say ―hello‖ and in every possible way to indicate 

that you have noticed another person, the absence of a greeting is considered a 

manifestation of aggression, a head nod, a smile, or if it is noisy, or very far away, we 

must raise our hand in greeting, exception: if you already see a person 5 times a day. 
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Maintain a distance in communication until you understand what kind of person 

he is and what kind of relationship you should be with, be respectful and careful with 

him. 

The next rule is about doors. It is not customary on ships to close your cabin door 

when you are at sea. 

Do not be late for work and for the watch, this is a manifestation of disrespect for 

the one you are changing and those with whom you work. 

When you are on the bridge, do not try to sit down, especially in the presence of 

senior officers; behave in a good manner, attentively, in a businesslike manner. 

Never stand with a cup of coffee or other drink over devices, documents, over 

charts, because this is fraught with the fact that you can spill the contents of your mug 

or glass. 

If you happen to drink alcohol, no one should see it. Drinking alcohol in the 

presence of elders is generally considered a great disrespect, it is not customary to be 

drunk on a ship, because the ship is an object of increased danger, seafarers work 24 

hours a day and may face various emergency situations, for example, a fire. 

If the ship is in port, always notify, if you leave somewhere and keep in the know 

about your position, if you leave the ship ashore, then be sure to obtain permission 

from the chief. 

The superstition that it is not customary to sleep with your feet forward in the 

direction of the ship's movement at court, it is customary to sleep with your head 

first. 

These are some of the rules - the canons of conduct on board a sea vessel, which 

certainly should not be violated. 
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УДК 331.556.4 

ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНЫХ, ЭКОНОМИЧЕСКИХ, 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ МОРЯКОВ В 

КОНТЕКСТЕ СОЗДАНИЯ ОТКРЫТОГО И ГЛОБАЛЬНОГО РЫНКА 

ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

Биленскис Игорис- лектор кафедры навигации, Литовская морская 

академия, г. Клайпеда, Литва 

В своем сообщении COM (2020)0625 Европейская комиссия определила 

контуры Европейского образовательного пространства, целью которого 

является повышение уровня образования и профессиональной подготовки 

граждан. Также намеченной целью является создание сети европейских 

университетов с юридическим статусом и европейскими дипломами, введение 

европейского студенческого билета для облегчения мобильности студентов и 

обеспечение автоматического признания между государствами дипломов и 

периодов обучения. Это означало бы, что подготовка специалистов должна 

быть ориентирована на глобальный рынок, однако нередко можно услышать 

замечание, что в странах с менее развитой экономикой это может привести к 

экономическим, социальным, демографическим и политическим проблемам: 

- есть вероятность, что лучшие будущие специалисты будут искать работу в 

странах с лучшей оплатой и условиями труда, и такие процессы уже 

происходят, когда лучшие специалисты, получившие образование в менее 

развитых странах, отправляются в более экономически привлекательные 

страны ЕС - «утечка умов», вследствие чего, чтобы удовлетворить потребности 

местного рынка, возникает необходимость искать специалистов из третьих 

стран, где уровень науки и образования может быть ниже; 

- в результате миграции специалистов, страны теряют, в первую очередь, 

молодых людей, потенциально способных создавать семьи и изменять 
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демографическую ситуацию, особенно в странах, где отмечаются тенденции 

стареющего населения; 

- миграция молодых людей приводит к разрыву социальных связей, что, в 

свою очередь, может создать напряженность в обществе, когда функции ухода 

и эмоциональные потребности одиноких пожилых людей, чьи близкие 

родственники уехали, берут на себя социальные службы; 

- политики могут использовать ситуацию для удовлетворения своих 

политических амбиций, выдвигая препятствия для создания единой системы 

обучения и свободного передвижения специалистов, заявляя при этом, что так 

они стремятся защитить интересы своих стран. 

Эта тема уже обсуждалась, когда, и на политическом уровне, высказывались 

идеи о том, как удержать выпускников в своей стране, не только создавая для 

них более благоприятные условия, но и ставя ограничения, например, на часть 

ходовых и востребованных специальностей принимать студентов только при 

условии, что после окончания обучения специалист обязуется отработать 

определенное время в своей стране. При оценке психолого-педагогических 

аспектов обучения морским специальностям, следует подчеркнуть, что 

самооценка сегодняшних глобальных европейских культурных традиций 

основана на трансцендентных идеалах, пропагандирующих европейскую 

идентичность. Формирование этой идентичности является целенаправленным с 

момента принятия так называемой Болонской декларации о европейском 

пространстве высшего образования (1999), когда было заявлено, что 

«высококачественная мобильность преследует такие академические цели, как: 

укрепление знаний, способностей и навыков, улучшение академического 

сотрудничества и распространение инноваций и знаний, содействие 

интернационализации в системах высшего образования, содействие 

трудоустройству и личностному развитию мобильных людей, а также 

укрепление культурной идентичности Европы». В сущности, применение 

психопедагогических методов должно быть сосредоточено на формировании 

морского самосознания, которое связано с воспитанием индивидуальной 
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свободы мысли и чувства собственного достоинства, а также основано на 

возможностях личностного освобождения, которые направлены на обеспечение 

большей мобильности и глобализации. Стратегия продвижения академической 

мобильности пространства Европейского высшего образования подчеркивает, 

что мобильность необходима для обеспечения качественного обучения, а также 

важна для обмена и сотрудничества с остальным миром. Однако, достижению 

целей по продвижению мобильности мешают сегодняшние реалии, а именно 

пандемия COVID-19, которая оказывает серьезное влияние на европейские 

системы образования и обучения. Ограничения на передвижение и общение 

вынуждают людей адаптироваться к новым сложным обстоятельствам и искать 

новые способы обучения, преподавания и общения (Сообщение Комиссии ЕС о 

создании Европейского образовательного пространства до 2025 года).  

Поэтому сейчас, как никогда, актуальным становится аспект 

дистанционного обучения. И здесь один из самых эффективных методов – 

применение технологий виртуальной реальности в морских симуляторах и 

тренажерах. Маллам С.Ц., Назир С. и Ренганаягалу С.К. в совместной статье от 

2019 г. утверждали, что использование симуляторов в морском образовании и 

обучении становится важным компонентом повышения квалификации моряков. 

По словам авторов, новые инклюзивные технологии, такие как трехмерная (3D) 

виртуальная реальность или дополненная реальность и смешанная реальность, 

создали новые и различные возможности для морских симуляторов и 

тренажеров. Здесь также важен и экономический аспект, поскольку затраты на 

широкое использование цифровых технологий снижаются, а возможность 

интеграции новых технологий в методы образования и обучения становится 

практической. Это открывает новые возможности для изучения области 

обучения независимо от расстояния, времени и места. Программы 

дистанционного виртуального обучения имеют преимущества с точки зрения 

гибкости, мобильности и доступности, поскольку обучения могут проводиться 

где угодно и когда угодно, в полностью смоделированной среде (рис. 1). 
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Рис. 1. От централизованного обучения (слева) до концепции обучения в 

любом месте и в любое время (справа). 

Но здесь необходимо поднять вопрос: сколько учебных заведений имеют 

материальные и человеческие ресурсы для быстрого и эффективного создания 

инновационных возможностей обучения? Следует также отметить и то, что 

технологии явно выигрывают гонку против образования, если использовать 

терминологию лауреата Нобелевской премии Яна Тирбенгена. 

Таким образом, поднимая вопрос о гонке образования и технологий, 

дистанционное обучение становится не только вызовом, но и необходимостью, 

особенно актуальной в текущих условиях, когда пандемия ограничивает 

возможности передвижения, прямого общения и обучения. 

Специалисты по рынку труда и экономике образования сходятся во 

мнении, что для того, чтобы успешно утвердиться на рынке, выпускники 

должны не только обладать необходимыми знаниями, но и уметь решать 

проблемы, т.е. применять знания на практике, а также обладать 

коммуникативными навыками, пониманием культурных различий и культурной 

интеграции, уметь успешно работать в команде. Понимание культурных и 

социальных различий и способность адаптироваться к мультикультурной 

рабочей среде особенно актуальны для будущих специалистов морских 

специальностей. Многонациональный характер экипажа судна и его длительное 

пребывание в изолированной среде с ограниченными возможностями 

рекреации создают морякам дополнительные вызовы и необходимость 
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развивать способность коммуницировать с коллегами разных национальностей 

и культур. Можно утверждать, что в условиях открытого и глобального рынка 

для будущих специалистов устанавливаются особенно высокие стандарты не 

только профессионализма, но и социальной и культурной коммуникации. 

Таким образом, изучение языка очень важно, как в контексте обучения, так и 

общения. Специализированный морской английский язык становится не только 

средством профессионального общения и признаком профессионализма, но и 

дает возможность морякам разных культур свободно общаться друг с другом. 

       Важность английского языка в условиях глобальной экономики 

анализировали и подчеркнули в своих размышлениях Ритзен Й., Жельвис Р., 

заявив, что обучение в магистратуре и докторантуре может проводиться также 

и на английском языке, поскольку выпускники высших учебных заведений 

будут в первую очередь ориентироваться на международный рынок труда. 

Здесь следует отметить, что эти идеи должны относиться не только к 

конкретным образовательным учреждениям, поскольку обучение морских 

специалистов на иностранных языках является доминирующим условием для 

продвижения карьеры, установления международных деловых отношений и 

создания совместных предприятий. Поэтому изучение языков следует 

рассматривать как обязательный компонент профессиональной подготовки 

будущих моряков. 

      Однако, изучение специальности на английском языке может повлиять 

на результаты обучения и влиять на неравномерную успеваемость студентов из 

разных стран. Например, будут ли студенты из Великобритании или других 

стран, где преподавание на английском языке является обычным явлением, и 

стран, где преподавание определенных предметов специальности на 

английском языке является лишь стремлением, иметь равные возможности для 

обучения?  

Подводя итог, можно упомянуть выводы Совета Европы о будущем 

высшего образования (2017/C 429/04), в которых говорится, что высшие 

учебные заведения следует поощрять к переосмыслению своего подхода к 
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обучению и преподаванию и, в частности, продвигать ориентированный на 

учащихся подход, обучение с сотрудничеством и обучение, основанное на 

информационных инновациях, внедрять в учебная среду использование 

цифровых технологий. Важно, чтобы у людей был шанс обучаться на 

протяжении всей жизни – тогда у них будет возможность справиться с 

вызовами быстро меняющегося мира. 
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На сегодняшний день, преступления из отдельных случаев превратились в 

массовое социальное явление — преступность, а процесс глобализации 

способствовал ее профессионализации, возникновению новых видов 

преступности и способ совершения преступлений, в связи с чем потребность в 

профессиональных криминологах увеличивается. Рассмотрим некоторые 

моменты подготовки криминологов в сфере морского права в некоторых 

странах. 

Подготовкой специалистов в области криминологии занимаются высшие 

учебные заведения — университеты и институты, однако до сих пор не 
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https://eurlex.europa.eu/legalcontent/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XG1214(01)&from=ES
https://eurlex.europa.eu/legalcontent/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XG1214(01)&from=ES
https://www.smm.lt/uploads/documents/Papildomas%20meniu2/Bolonijos_procesas/Bolonijos%20proceso%20dokumentai_2013.pdf
https://www.smm.lt/uploads/documents/Papildomas%20meniu2/Bolonijos_procesas/Bolonijos%20proceso%20dokumentai_2013.pdf
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выработано единообразного научного и методологического подхода не только к 

подготовке профессионалов в области противодействия правонарушениям на 

море, но и к осознанию самой сути подхода — нужны ли нам 

профессиональные криминологи в сфере морского и как их готовить? Именно 

этими вопросами обусловливается цель данной статьи. Мы знаем две основные 

школы в науке криминологии: восточная (в основном страны СНГ) с 

доминированием классической и позитивистской криминологических теорий 

преступности и западная (основные представители — Великобритания, США, 

Германия, Франция) с доминированием социологических теорий, что 

характерно для море хозяйственного комплекса вышеуказанных стран. Отсюда 

вытекают направления практической деятельности криминологов, а также 

объем и особенность знаний, необходимых для этой деятельности.  

Восточная школа. Криминология в странах СНГ рассматривается в 

основном как наука теоретической направленности в системе наук 

антикриминального цикла, которая дает представление о самой преступности и 

причинах, ее порождающих, разрабатывает систему мер реагирования на 

преступные проявления. Не вызывает сомнения важность юридического 

наполнения криминологии, отсюда и изучаются в контексте права 

преступность, личность преступника, причины и условия преступности, виды 

преступлений, жертвы преступлений, основы организации профилактики 

преступности, т.е. акцент делается на раскрытие и расследование преступлений. 

Другими словами, идет подготовка специалистов в области противодействия 

преступности [1-5]. Восточная школа криминологии как науки, 

обеспечивающей противодействие преступности, находится в состоянии 

«покоя», в ней ощущается недостаток системности — упорядоченности, 

внутренней согласованности. Также ей присущ ряд проблем: – недостаток 

теоретических исследований, разработок новых теорий и доктрин (именно это 

составляет теоретическую основу разработки мер борьбы с преступностью) [6]; 

– заполитизированность науки и, как следствие, переключение приоритета в 

исследованиях с антикриминального на политический [7]; – доминирование в 
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криминологии догматизма и правоведческих умозрительных подходов, когда 

основное внимание уделяется спорам о словах и тому, что исследовать, а что не 

исследовать [8]; – утрата криминологией прикладного характера, оторванность 

от практических разработок; – в значительной мере утрата опыта сбора и 

анализа информации [9]; – единичность совместных исследований с 

представителями западной школы, сосредоточение основных научных и 

практических исследований в состоявшихся криминологических центрах 

России — Санкт-Петербурге, Москве, Иркутске, Нижнем Новгороде, а 

основных научных платформ для криминологических дискуссий — в рамках 

Санкт-Петербургского криминологического клуба и Российской 

криминологической ассоциации; – отсутствие твердой убежденности в 

нужности криминологии как обязательного предмета для юристов, чередование 

изъятия из государственных образовательных стандартов и включения в них 

криминологии как обязательной дисциплины для юристов. 

Основную область локализации криминологии составляет такая наука, как 

право, в многообразии ее отраслей, в частности морской, поэтому совершенно 

логично, что базой для подготовки профессионалов в области противодействия 

преступности является бакалавр права или правоохранительной деятельности. 

Дальнейшее формирование юристов-криминологов высшей квалификации на 

уровне магистратуры по программам уголовно-правовой специализации 

происходит в высших учебных заведениях. Подготовкой юристов-

криминологов занимаются не только классические университеты, но и 

ведомственные, специализированно-профильные высшие учебные заведения, 

что в университетах стран СНГ вместо подготовки криминологов происходит 

подготовка юристов в области противодействия преступности с различной 

специализацией, отсутствует унификация обучения, а существующий опыт по 

подготовке специалистов в области криминологии не имеет нормативно-

правового закрепления. 

Западная школа. В рамках криминологии как социологии преступности 

любое исследование преступности включает изучение права, методы же 
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исследования зависят от вида деятельности и образования криминолога — от 

психологического тестирования до глобальной статистики преступности или 

жизненных историй [10]. Комплексные (междисциплинарные) 

криминологические исследования проводятся именно криминологами, так как 

они имеют необходимые знания в области социологии, экономики, права, 

политологии, математики и т.д. Криминология не является обязательной 

учебной дисциплиной при подготовке специалистов в области морского права, 

однако она обязательна при подготовке специалистов в области социологии и 

медицины. 

По мнению британских и американских исследователей, как морские 

державы, криминология — это быстро развивающаяся научно-практическая 

дисциплина, находящаяся в состоянии постоянного обновления. Ее научное 

поле определяют интеллектуальные, географические, дисциплинарные, 

методологические и идеологические границы, которые, впрочем, не имеют 

четко выраженного характера и постоянно изменяются за счет использования 

новых инструментов и концепций, а также в результате международного 

сотрудничества. Плюс к тому, следует отметить, что развитие криминологии 

обусловливается влиянием глобального финансового кризиса, развитием 

политических и научных теорий. Основной упор делается на изучение 

совершенных преступлений и определение путей их предотвращения, анализ 

зависимости качества правосудия от уголовной политики, рассмотрение 

транснациональной криминологии в условиях глобализации, что характерно 

для морской отрасли права, изучение новых видов преступлений. Исходя из 

того, что криминолог должен хорошо изучить право и другие общественно-

гуманитарные науки, а также уметь реализовать полученные знания в идеях 

новых криминологических проектов, логично предположить, что основная 

подготовка специалистов в области криминологии сосредоточивается в высших 

учебных заведениях. С учетом наполнения комплексной науки криминологии 

составляющими из права, психологии, социологии, политики, медицины, 

статистики и т.д. можно сделать вывод, что криминолог, как специалист в 
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области противодействия преступности на море, должен обладать общими 

знаниями в области перечисленных наук, а также иметь теоретическую или 

практическую специализацию согласно направлению своей деятельности. 

Именно поэтому существует большое разнообразие программ по подготовке 

криминологов в различных университетах и институтах по направлениям 

будущей трудовой деятельности. 

Вместе с тем необходимо отметить, что при подготовке криминологов в 

зарубежных странах единого подхода еще не выработано. Подготовка 

специалистов производится в соответствии с национальными приоритетами 

(программами) по борьбе с преступностью. 
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КОМПЕТЕНТНОСТЬ – УСЛОВИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

УСПЕХА 

Лилия Буйместру – преподаватель институту педагогических наук, 

Кишинев, Молдова 

Социальное становление личности имеет по своей сути производство 

полезных услуг обществу и самому себе, выраженное через профессию, род 

занятий, карьеру. Профессия, (от лат. - professio, onis - исповедь, 

специальность, искусство, ремеслo), производное слово - профессионализм, 

означает строгий технический аспект профессии, который ценится за ее 

качественный уровень. 

E. Макавей анализирует эту концепцию, которую мы резюмируем 

«профессия - это форма специализированной деятельности, предоставленная 

человеку обществом для удовлетворения потребностей и использование 

индивидуальных возможностей как источник дохода и средство к 

существованию».   

 П. Попеску – Невеяну утверждает что «профессия - это путь обмена 

между тем, что мы получаем, и тем, что мы даем обществу, путь, 

выбранный свободно, в соответствии с нашими способностями и социальными 

условиями» [6, с. 293]. 

 С. Кристя утверждает, что «полностью или частично, профессия включает 

в себя понятия как род занятий – деятельность, источник дохода; профессия - 
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вид деятельности, осуществляемый для выполнения операций, приобретенных 

в процессе квалификации; квалификация - обучение в определенной сфере 

профессиональной деятельности (подтверждено дипломами, 

сертификатами); обучение как процесс на всю жизнь, который может 

длиться до старости» [1, с. 112]. 

 Профессиональное обучение (vocational educational training) – «это 

процесс профессионального образования с целью развития независимой и 

ответственной профессии. Педагогика профессии указывает на определенные 

преследуемые цели: формирование теоретических, практических, методических 

и социальных навыков; развитие трудовых навыков и моральных принципов; 

формирование оперативных навыков эффективной работы» [5, с. 112]; 

«процесс профессионального обучения, который проходит в соответствующей 

институциональной структуре: учебные заведения, ученичество или 

квалификация на работе, основан на общей культуре, носит процессуальный 

характер, ориентирован на теоретическую и практическую подготовку для 

осуществления профессии и социальной интеграции» [6]; «профессиональное 

образование заключается в формировании культурного и технологического / 

профессионального горизонта в отношении определенной профессии 

одновременно с развитием способностей, навыков и умений, необходимых для 

ее осуществления, вписанных в траекторию профессии, что обеспечивает 

социальный и личный баланс» [7, с. 348-349]. 

 В зоне Европейского Союза «компетенция определяется как сочетание 

знаний, навыков и способностей, соответствующих конкретному контексту. 

Компетенция указывает на способность применять результаты обучения 

надлежащим образом в определенном контексте (образование, работа, личное 

или профессиональное развитие). Компетенция не ограничивается 

когнитивными элементами (с использованием теории, понятий или 

невыражаемые знания); она также включает функциональные аспекты (с 

участием технических навыков), а также межличностные качества и этические 

ценности» [2, с. 16]. 
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 Компетенция (лат. competentia; engl. competence) как «способность 

человека соответствовать требованиям в определенной области» [5, с. 42], 

анализируется проф. Vl. Гуцу, выделяющий из множества определений понятия 

«компетентность» наиболее актуальные, со своей точки зрения: 

 «оптимальное соответствие между способностью человека, условиями и 

результатами его деятельности» (Д. Саладе, с. 181); 

 «умение воплощать решения в действия, в дела, решать что-то правильно, 

хорошо и полезно» (В. Мурешан, с. 7);    

 «способность правильно решать проблему, принимать правильные 

решения, выполнять задачи или работать по профессии в хороших условиях и с 

хорошими признанными результатами» (И. Жинга с. 67); 

 «возможности, которые реализуются, используются в различных 

ситуациях в соответствии с заданными правилами (предполагаются для 

успешного решения, рационально и творчески, различных задач, проблем) (И. 

Няшку, с. 203-205); 

 «индивидуальные характеристики, которые тесно связаны с полученными 

знаниями и ценностями»; «подтвержденная оперативная способность» (Н. 

Гарштя, с.7; 35-37) [3, с. 64].  

Автор считает, что наиболее простое и приемлемое определение 

компетенций можно сформулировать как «сочетание знаний, навыков и 

взглядов», а с психологической точки зрения компетентность представляет 

собой «состояние психического потенциала человека действовать адекватно и 

эффективно» или «систему действий и операционных качеств, которые вместе с 

необходимыми знаниями, навыками и опытом приводят к результативным 

действиям» [3, с. 65]. 

С. Кристя отмечает: (1) психологическое понятие компетенции как 

«способность, выраженная в определенной области или способность 

производить определенное поведение»; (2) педагогическое понятие 

компетенции «использует психологические значения на уровне 

образования/учебной деятельности»; (3) операционная концепция 



292 
 

«педагогическая компетентность представляет собой психологическое 

измерение целей образования, которые определяют сочетание познавательных, 

аффективных, психомоторных способностей, поддерживаемыe посредством 

базовых знаний и навыков используемых в достижении конкретных 

результатов, выраженных поведенчески, наблюдаемых во время учебной 

деятельности» [1, с. 466-467]. 

В контексте интеграции с Европейским Союзом представляют интерес 

следующие модели ключевых компетенций: модель ключевых компетенций, 

представленная ЮНЕСКО, которая включает: познавательная часть: знать, 

уметь делать; социальная составляющая: умение сотрудничать; аффективная 

часть: знать, чтобы быть. Модель, представленная в проекте Тюнинг: A. 

Навыки: познавательные, методологические, технологические 

методологические, технологические, коммуникативные / лингвистические; Б. 

личные / межличностные / социальные навыки: сотрудничество, интеграция и т. 

д.; C. системные компетенции: представляет собой взаимосвязь между 

компетенциями A и B. Дублинская модель: A. знание и понимание; Б. 

применение знаний; C. аналитические способности; D. коммуникативные 

навыки; E. умение учиться [3, с. 2-7]. 

Oбщий вывод: активность и профессиональный успех в соответствии с 

Integrated Curriculum: Essential Question: совмещает следующие компетенции: 

(1) обучение на протяжении всей жизни; (2) комплексное и критическое 

мышление; (3) эффективное общение; (4) cотрудничество/командная работа; (5) 

oтветственное гражданство; (6) возможность трудоустройства [3]. 
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Publice, Chişinău: Tipogr. „Lexon-Prim‖, 2015, 88p.  
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Chişinău: CEP USM, 2014, 230 p. 

3. Guţu, Vl. Învățământul centrat pe competențe: abordare teleologică. În: PRO 

DIDACTICA nr. 1(65), 2011. 

4. Horst, Schau. Dicţionar de pedagogie. Iași: Polirom, 2001. 344 p.   
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УДК:378.147 

НЕОБХОДИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНИЯ В СТРУКТУРУ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ УНИВЕРСИТЕТОВ БОЛЕЕ 

КОНКРЕТНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН В ПРОЦЕСС 

ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 

Рената Захария-доктор коммуникационных наук факультета 

информационной рекламы в СМИ, Университет Урбино Карло Бо, Италия 

Переход от университетского мира к рынку труда всегда рассматривался 

студентами как кризис, очень сложный период, очень болезненная ситуация не 

потому, что привычки и образ жизни меняются, а потому, что знания должны 

быть наконец закреплены во время учебы в университете. 

В контексте этой конференции основная цель - понять, что нужно 

изменить в методике обучения, чтобы вырастить профессионалов, способных 

блестяще выполнять свою профессию. 

Я хотела бы подчеркнуть, что мой опыт работы в университете 

ограничивается только в итальянском контексте, так как как я получила свою 

степень в Университете Урбино Карло Бо (Италия), и по этой причине мои 

суждения относятся исключительно к итальянскому контексту. 
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Что касается системы обучения, принятой в Италии, я лично считаю, что 

используются лучшие методы обучения, которые в основном направлены на 

человеческие взаимодействия и дружеские отношения между преподавателем и 

студентом. 

Преподаватели осознают трудности, с которыми их студенты столкнутся 

после окончания учебы, и поэтому они стараются им всячески помогать, 

объясняя предметы простым языком, приводя наглядные примеры, чтобы 

облегчить понимание университетского материала и динамики будущего 

специалиста. 

Следовательно, материал, представленный в основных учениях, должен 

быть ясным, с подробными объяснениями на вопросы студентов, встречами с 

различными специалистами в этом секторе и прекрасными отношениями с 

участниками учебного процесса. 

В случае, если предметы были сложными и непонятными, в качестве 

ориентира каждый студент имел в своем распоряжении слайды, которые 

преподаватель подготовил для своего курса на очень доступном языке и с 

несколькими наглядными примерами, а также личный адрес электронной почты 

профессора, чтобы организовать консультации и прояснить некоторые 

проблемы. Таким образом, даже так называемые «невозможные для изучения» 

предметы были поняты очень хорошо. 

Основная трудность возникает не во время понимания материала и учебы в 

университете, а после завершения курса обучения. 

Хотя университет внимательно относится к методам понимания, обучения, 

потребностям и мнению своих студентов, разрыв между миром работы и 

университетом ощущается очень сильно, особенно когда студенты начинают 

противостоять миру работы. 

 Рынок труда имеет другие потребности, которые обычно отличаются от 

учебного плана университета и не обеспечивают адекватную подготовку 

недавнего выпускника с технической точки зрения к вступлению в мир труда и 

выполнению порученных ему задач. 
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Выпускникам трудно войти в мир труда, который становится все более 

конкурентоспособным и требовательным. 

Существует большая потребность в профессиональном обучении более 

специфического и технического типа, которое могло бы обучать выпускников, 

признанных за их навыки и, следовательно, востребованных рынком труда. 

База знаний и навыков, с которой молодые люди присутствует на рынке 

труда не всегда совпадает со спросом на работу. 

Недавние отчеты Межвузовского консорциума AlmaLaurea подтверждают, 

что на ранних этапах выхода на рынок труда молодые люди в Италии 

сталкиваются с большими трудностями больше, чем в других европейских 

странах (рис. 1.6). 

Хотя в последние годы есть признаки улучшения, но в период   2007 и 

2019 годах уровень безработицы среди итальянцев в возрасте 15-24 лет сильно 

вырос: с 20,4% до 29,2%.; среди 25-29-летних итальянцев уровень безработицы 

вырос с 10,4 до 17,6% (Источник: Eurostat, 2020). 

 

Рисунок 1.6 Уровень безработицы среди молодежи в возрасте 15-24, 25-29 

и 15-74 лет в Италии и в Европейском союзе (EU28): 

Годы 2004-2019 (в процентах) 
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Вероятно, на этот результат влияет доля молодых людей без опыта работы, 

даже среди молодых людей: «никогда не работал, это может привести к 

большим трудностям в интеграции после завершения учебы в университете» 

(Источник: Istat, 2020) 

Факт отсутствия опыта работы трактуется в сфере труда как отсутствие 

технических, управленческих и практических знаний. 

Кроме того, в докладе AlmaLaurea, многие респонденты подтвердили, что 

базовая подготовка, безусловно, полезно, но они также продемонстрировали 

необходимость и важность - специализированного обучения для преодоления 

трудностей в работе. Для того, чтобы иметь согласованность между 

университетскими учениями и рабочая деятельность, которой они хотят 

заниматься. 

Из углубленного анализа связи между оценкой профессиональной 

адекватности и суждениями о важности учебы оказывается, что даже 

обязательная учеба имеет положительный эффект, хотя меньше, чем 

профессиональная подготовка, полученной в университете . 

Представляется, что более конкретные профессиональные курсы гораздо 

более ценятся выпускниками, даже если базовые курсы имеют свои 

собственные профессиональные ценности. 

Список использованной литературы: 

1. Межвузовский консорциум AlmaLaurea - «XXII исследование условий 

трудоустройства выпускников. Отчет 2020 » 

2. Отчет Национального института статистики (Istat) - «Уровни образования 

и данные о занятости за 2019 год» 

УДК 343.3 

АСПЕКТЫ ЛАТЕНТНОСТИ МОРСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

Кривенкий Алексей- докторант права, прим-проректор Института 

уголовного права и криминологи Республики Молдова, Кишинев 
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        Одним из наиболее важных и вместе с тем сложных направлений 

криминологических исследований является разработка научно-обоснованной 

методики измерения латентной преступности, определения состояния 

латентности отдельных видов преступлений. Актуальность подобных 

исследований определяется прежде всего необходимостью совершенствования 

деятельности правоохранительных органов на основе познания подлинных 

масштабов преступности, а также развитием криминологической науки, в 

которой всякое исследование, как и в других областях научных изысканий, 

должно опираться на фундамент из достоверных статистических данных. 

Между тем, в последнее время все более очевиден разрыв между 

потребностями науки и практики в полной и достоверной уголовно-

статистической информации и еѐ реальной обеспеченностью, что, в частности, 

и определяет теоретическое и практическое значение исследований по 

методике измерения латентной преступности. 

      Многоликость преступлений, разнообразие способов их совершения 

приводит к необходимости "классифицировать возможные способы и приемы 

их выявления (измерения). К сожалению, этот вопрос не получил должного 

освещения на страницах юридических изданий. Отдельные криминологи, 

исследующие данный вопрос, исходят из анализа круга возможных носителей 

информации о латентных преступлениях. Так, Л. Л. Ковалкин всю информацию 

о латентных преступлениях подразделяет на две группы: 

"а) объективную, нашедшую отражение в различных документах,  

б) субъективную, исходящую от лиц, которым были известны фактически 

совершенные, но незарегистрированные преступления". 

Разнообразные нарушения и злоупотребления в процессе добычи морс- 

ких биоресурсов представляют собой характерный пример латентности це- 

лой экономической отрасли. В этой сфере вслед за Д. А. Шестаковым 

можноговорить о латентности причин и условий преступности. 

  Криминальная цепочка охватывает как рядовых наѐмных работников, для 

которых практически нет альтернативы законного заработка, так и капитанов, 



298 
 

владельцев судов, рыбоперерабатывающие предприятия, торговлю, органы 

контроля, систему привлечения к ответственности. По-прежнему выявляются 

преступления, совершѐнные лицами, занимающимися теневым 

трудоустройством граждан на суда рыбопромысловых предприятий, а также 

лицами, занимающимися распространением поддельных удостоверений и 

свидетельств, необходимых плавсоставу для выхода в море. Попытки выявить и 

подвергнуть репрессии за 100% преступлений, совершаемых в сфере добычи 

морских биологических ресурсов, косвенно могут привести к уничтожению в 

целом отрасли, которая функционирует с учѐтом приспособления к 

неразумным ограничениям. 

    Экологическая и экономическая преступность отличаются наиболее вы- 

сокой латентностью. Как можно выявить и оценить преступления в сфере 

незаконной добычи морских биоресурсов? Можно сопоставить данные о 

добыче и реализации рыбной продукции с более развитыми в этой отрасли 

стран. 

     Существуют методики оценки реальных доходов населения, которые 

можно применить к рыбопромысловым регионам. К сожалению, отсутствуют 

межгосударственные договоренности: о ведении в портах учѐта поставок по 

видам, качеству, средним ценам для контроля использования бассейновых 

общих допустимых уловов (ОДУ); о безвозмездном обмене информацией о 

судах и количестве морепродуктов, приобретѐнных у промысловиков; о 

реквизитах на документах, подтверждающих прохождение государственной 

регистрации, добытых и доставленных в иностранный порт морепродуктов; об 

оказании содействия в раскрытии и расследовании преступлений, причинивших 

ущерб морским биоресурсам и экономическим интересам. Ежедневно только 

около евро-росийско-азиатских морских бассейнов на промысле находится 

более 1500 судов. Особую тревожность вызывает в экологическом плане 

вылавливание морепродуктов в Дальневосточном регионе. По непроверенным 

данным только Япония употребляет в том регионе морепродуктов в сумме 
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выше 2 млрд долларов США в год, 2/3 из которых выловлены ввезены 

незаконно.  

      Примерный анализ контрабандных объѐмов выловленных морских 

ресурсов на протяжении многих лет стало международной экологической 

проблемой, давно перешедшей в эко-катастрофу. Из-за недопонимания 

политиков многих стран, высокой коррумпированности в правительствах и 

гонка за контрабандной наживы до настоящего времени не созданы 

действенные международные контрольные органы способные урегулировать 

процессы нормативного вылавливания и переработки морских ресурсов.  

      На современном этапе остро возросло необходимость не только обучать 

и подготовить высококвалифицированных специалистов морского судоходства, 

но и воспитать в них решительных экологов, яро выступающих   за сохранение 

аква-ресурсов и экологического восстановления всего водного бассейна 

Планеты. 

Список использованной литературы: 

1. С. В. Семѐнов, Латентная преступность в сфере добычи морских 

биоресурсов: выявление и социальный контроль. 

2.  Шестаков Д. А. Криминология: Учебник для вузов. 2-е изд.  

УДК: 378.147 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ, КУЛЬТУРНЫЙ, 

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ И КОЛЛЕКТИВНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТОВ. 

Кочиеру Владимир Мариан - докторант Международного Независимого 

Университета, Кишинев, Молдова 

 Ключевые положения предыдущих подходов к профессиональной 

языковой подготовке в основном основывались на репродуктивные концепции 

воспитания, усвоения определенных знаний и навыков. Приоритет в 

современном обучение основан на когнитивно-активной методике, 
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предполагающей развитие и раскрытие творческих способностей студентов, а 

также образовательных, профессиональных и коммуникативных компетенций. 

Мы рассматриваем актуальные вопросы современного образования в 

контексте формирования социальных, культурный, эмоциональный и 

коллективный интеллектов. Повышенный культурный потенциал иностранного 

языка в глобальном мире и использование современных информационных и 

образовательных технологий в развитии коммуникативных компетенций 

помогают решить задачу преодоления языковых, этнокультурных барьеров за 

счет упреждающего прогнозирования и сглаживания сбоев коммуникации. 

Многообразие профессиональных обязанностей будущего специалист 

определяет многокомпонентность его / ее профессиональной сферы, которая в 

последние годы становится все более сложной и многогранной, где каждая 

область, имеет собственные ситуации взаимодействия, специфическая 

номенклатура коммуникативных и практических намерений, а также стратегии 

для их достижения. Поскольку сфера деятельности будущего специалиста 

очень динамично развиваются и расширяются, невозможно предугадать и 

просчитать все возможные коммуникативные общие и профессиональные 

ситуации. 

Таким образом, формирование языковых навыков, общих и специфических 

речевых навыков на основе когнитивных и социально-культурных, 

стратегических компетенций имеют особое значение. В этой области были 

проведены интенсивные исследования, которые принесли обширную 

информацию относительно роли различных компетенций в определѐнных 

уровнях владения языком. Отмечается основное внимание составляющим 

коммуникативной компетентности в профессиональном профиле будущего 

специалиста межкультурной коммуникации, современной информации и 

образовательной технологии, способствующий их формированию. Предметом 

данного доклада является процесс повышения коммуникативной 

компетентности студентов для эффективного делового общения за рубежом. 

Объект исследования включает в себя составляющие эффективного делового 
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общения, которые составляют профессиональный профиль будущего 

специалист. Обучение эффективному бизнесу общения требует учета таких 

важные компонентов как: 1. сложное владение ряда компетенций, 

составляющих профессиональный профиль современного специалиста, 

который предопределяет цели и задачи обучения иностранного языка в 

современном университете; 2. сочетание индивидуального подхода к обучению 

команд; 3. развитие социальных, культурных, эмоциональных и коллективных 

форм; 4. формирование способности к общению. Предположения относительно 

облегчения этого процесса лежат в эффективности использования современной 

информации и образовательных технологий. 

Специалист, окончивший современный институт ожидается, что будет 

иметь высокий уровень социальных, общенаучных, специализированных 

знаниях, навыков и умения, которые на основе накопленных практических 

опытов, поможет ему успешно нести вне активной профессиональной 

деятельности. Все это обеспечивается фундаментальными научными, 

методическими и производственной практикой в университете. Потом идет 

процесс непрерывного (чаще автономного) образования: специалист должен 

уметь самостоятельно принимать профессиональные решения, принимать 

учитывать их социально-экономические последствия, постоянно углублять 

собственную логику, улучшать навыки и способности и оставаться в курсе 

исторических и современных тенденций устойчивого развития. Согласно 

образовательному стандарту, специалист должен развить следующие 

компетенции в процессе обучения: академические (в том числе знания и 

навыки в образовательных изучаемых дисциплин, умение учиться), социальные 

и личные качества (включая культурные и ценностные ориентации, знание 

нравственных ценностей общества и состояние, умение им следовать), 

профессиональные качества (в том числе способность решать проблемы, 

разрабатывать планы и обеспечивать их реализацию в выбранной сфере 

профессиональной деятельности). Применяется для изучения иностранного 

языка, компетенции, характеризующие определенный уровень владение 
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языком, которое поможет будущему специалисту эффективно выполнять свои 

обязанности во всех сферах профессиональной деятельности. Они включают 

язык (или лингвистический), дискурс, речь, коммуникативный компетенции. 

Этот список дополнен культурными, профессиональными, стратегическими, 

социальными и другими навыками. Таким образом, коммуникативная 

компетентность - широкое понятие, предполагающее различные виды знания, 

социальные ситуации, культурные различия ценности и убеждения, этнические 

принципы и стандарты. 

Список использованной литературы: 

1. A. N. Shchukin, ―Linguodidactic Encyclopedic Dictionary‖. M.: ASTRAL: 

ACT: Khranitel, 2007 

2. E. V. Voevoda, ―The main directions of professionally oriented language 

training of an international specialist‖, MGOU, 2009  

3. I. Klimova, G. Klimova, S. Dubinka, ―Students‘s communicative Competence 

in the context of intercultural business communication‖. XLinguae 12(1), 2019 УДК 

УДК:343.3 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ, 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ РАЗВИТИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

Тѐсса-Романчук Вячеслав- заместитель директора Центра непрерывного 

образования при Институте уголовного права и прикладной криминологии, 

Кишинев, Молдова 

  Предмет исследования: педагогические условия организации процесса 

формирования профессиональной готовности к образовательной деятельности в 

гражданском морском вузе - будущих отставных офицеров гражданского 

Морского флота. 

Теоретически обоснуем, разработаем и экспериментально проверим 

педагогическую модель формирования профессиональной готовности к 
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образовательной деятельности в гражданском морском вузе для будущих 

отставных офицеров гражданского Морского флота. 

Рассмотрим повышение предполагаемой эффективности при следующих 

педагогических условиях: 

- раскрытие интегративного характера понятия «профессиональная 

готовность к образовательной деятельности в гражданском морском вузе - 

будущих отставных офицеров гражданского Морского флота», обусловленного 

проявлением социальной активности, личностной позиции профессиональных 

качеств будущего специалиста; 

- в основу процесса формирования профессиональной готовности к 

педагогической деятельности специалистов морских профессий положены 

аксиологический, культурологический, ситуационно-функциональный и 

личностно-деятельностный подходы; 

- создание ценностно-развивающей среды вуза, учитывающей специфику 

предметно-профессиональной гражданской подготовки на факультете 

гражданского обучения и ориентированная на мотивацию и деятельностные 

установки в процессе формирования профессиональной готовности будущих 

специалистов. 

- разработка структуры и содержательных компонентов программно-

технологического сопровождения процесса формирования профессиональной 

готовности к педагогической деятельности у будущих специалистов в 

гражданском морском вузе, учитывающего специфику подготовки по 

гражданской морской специальности; 

- определим критерии эффективности формирования профессиональной 

готовности к лидерской деятельности у будущих специалистов гражданского 

морского вуза на основе разработки и внедрения авторской педагогической 

модели, включающей когнитивный, мотивационно-потребности и оценочно-

рефлексивные блоки. 

Согласно вышеизложенному, определим следующие задачи: 
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1 Проанализировать теоретические подходы и педагогический опыт в 

решении проблемы формирования готовности к образовательной деятельности 

у отставных сотрудников, уточнить их сущность, особенности, значимость для 

их профессиональной деятельности. 

2 Выявить особенности обучения и профессионального воспитания 

курсантов гражданского морского вуза с целью формирования качеств как 

фактора профессионального становления. 

3. Определить способы организации ценностно-развивающей среды, 

учитывающей специфику профессиональной подготовки отставных 

сотрудников в условиях гражданского морского вуза. 

4. Разработать педагогическую модель формирования профессиональной 

готовности к лидерской деятельности у отставных сотрудников на основе учета 

специфики предметно-профессионального обучения и воспитания на 

факультете обучения гражданского морского вуза. 

5. Раскрыть процесс программно-технологического сопровождения 

формирования профессиональной готовности к лидерской деятельности у 

отставных сотрудников в гражданском морском вузе и доказать его 

эффективность. 

6. Определить критерии и показатели эффективности формирования 

профессиональной готовности к педагогической деятельности у отставных 

сотрудников в гражданском морском вузе. 

Для решения поставленных задач используем следующие методы: 

теоретические (анализ философской, психологической, педагогической и 

методической литературы по проблеме исследования; анализ законодательных 

и нормативных документов регламентирующих вопросы высшего 

профессионального образования); эмпирические (опросно-диагностические: 

анкетирование, тестирование, беседы; моделирование и мониторинг; изучение 

документации на факультете); статистические (математическая обработка 

результатов полученных в ходе исследования). Все применяемые методы 
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используем во взаимосвязи с целью обеспечения объективности фактов и 

выводов. 

Список использованной литературы: 
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Платонов К.К. Психологические исследования личности. 

  2. Аникеева Н.П., Бендас Т.В, Бэрд Гальтон К, Кричевский Р.Л., Парыгин 

Б.Д Психологические исследования зарубежные исследования лидерства и 

исследования, раскрывающие межличностные и межгрупповые отношения  

 3. Блонскии П.П., Божович Л.И, Груздев П.Н, Иванов Е.В, Коменский A.C, 
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УДК:378 

ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ COVID-19 НА СУДНОПЛАВСТВО ТА 

УКРАЇНСЬКИХ МОРЯКІВ. 

Воронков Євгеній -курсант Дунайського інституту Національного 

університету «Одеська морська академія» 

 

Під час світової пандемії COVID-19 моряки стали непоміченими героями, 

оскільки світ покладається на них у транспортуванні понад 80% загального 

обсягу товарів, включаючи життєво важливі продукти харчування і медичні 

товари. Водночас моряки стали заручниками цієї ситуації у зв'язку з тим, що 

через обмеження десятки тисяч з них не можуть потрапити додому або, 

навпаки, на роботу, на борт судна. 

Правило 2.5 конвенції Міжнародної організації праці 2006 р. про працю в 

морському судноплавстві (MLC 2006) встановлює, що моряки мають право на 

репатріацію після закінчення строку їх контракту. Згідно конвенції MLC 2006, 

держави прапору несуть відповідальність за право моряків на репатріацію, а 

держави порту зобов'язані сприяти такій репатріації, а також зміні моряків. 

Міжнародна організація праці вказала, що ці зобов'язання повинні 
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дотримуватися в т. ч. під час пандемії, проте без шкоди для вживання заходів 

щодо запобігання зараженню COVID-19. 

За оцінками, у світовому судноплавстві з березня 2020 р. відбулося лише 

близько 25% звичайних змін екіпажів. Крім гуманітарних проблем та питань 

добробуту моряків, а також питань дотримання міжнародних норм, зростає 

ризик втоми та психічного розладу здоров'я людей, що може призвести до 

серйозних морських аварій та нещасних випадків. 

Останнім часом статистика показує, що більшість моряків в світі не можуть 

покинути суду після закінчення терміну дії контрактів або приступити до 

роботи. 

Останнім часом в ключових вузлах на Філіппінах, Сінгапурі, Гонконгу і 

Об'єднаних Арабських Еміратах були знову введені або постійно 

розширюються карантинні та імміграційні обмеження. [1]  

Крім того, виникла проблема з питання громадянства екіпажу: перевага 

віддається морякам, яких легше перемістити, наприклад, китайців, на шкоду 

індійським морякам і членам екіпажів з інших країн Південно-Східної Азії. [2] 

Також останнім часом на судах почастішали випадки інфікування екіпажів 

коронавирусной інфекцією з тієї причини, що нові штами не піддаються 

протоколам тестування і їх важче виявити за допомогою карантину від семи до 

14 днів на морі. Уряди заявляють, що його терміни можуть бути продовжені до 

21 дня і це тільки погіршить ситуацію. 

       З 1,5 мільйона моряків в світі близько 200 000 вже застрягли на судах з 

простроченим контрактами, і їх число швидко зростає, створюючи значну 

загрозу благополуччю екіпажів. При цьому через заборони, введених Індією, 

Філіппінами і Китаєм, виник їх гострий дефіцит. 

     Визнаючи унікальну і важливу роботу моряків для міжнародного 

судноплавства і для всього світу. Комітет з безпеки на морі (MSC) Міжнародної 

морської організації (IMO) наголосив на необхідності надання морякам 

пріоритетного доступу до вакцин проти COVID-19. 
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          Була прийнята резолюція «Рекомендовані дії по приділення 

першочергової уваги вакцинації моряків від COVID-19», яка: 

      • рекомендує державам-членам і відповідним національним властям 

приділяти першочергову увагу своїм морякам, наскільки це практично 

можливо, в своїх національних програмах вакцинації від COVID-19 (з 

урахуванням Дорожньої карти ВООЗ SAGE); 

     • закликають розглянути питання про поширення вакцини проти COVID-

19 на моряків інших національностей з урахуванням їх національних поставок 

вакцин; 

    • рекомендує розглянути питання про звільнення моряків від будь-якої 

національної політики, що вимагає докази вакцинації COVID-19 в якості умови 

в'їзду, з урахуванням того, що моряків слід призначати «ключовими 

працівниками», оскільки вони часто перетинають кордони; 

     • уряду закликає розробити відповідні плани, де це можливо, щодо 

забезпечення необхідної інфраструктури та приміщень для підтримки 

вакцинації моряків від COVID-19; 

    • вказує, що через особливості роботи для моряків краще 

використовувати одноразові вакцини проти COVID-19. 

      Щоб полегшити безпечне пересування моряків через кордони в 

резолюції визнається необхідність якомога швидше захистити їх за допомогою 

вакцинації. [3] 

     Присвоєння морякам статусу ключових працівників життєво необхідно 

для того, щоб виключити їх з обмежень на пересування, викликаних пандемією 

Covid-19. Це критично важливо для розв'язання кризи зміни екіпажів, через 

якого в даний час сотні тисяч моряків застрягли в море або будинку без 

можливості потрапити на борт судна. Що, до того ж, може зіграти ключову 

роль в забезпеченні морякам пріоритету при вакцинації 

     На сьогоднішній день на заклик ІМО відгукнулися і визнали моряків 

ключовими працівниками Азербайджан, Багами, Бангладеш, Барбадос, Бельгія, 

Бразилія, Канада, Чилі, Кіпр, Данія, Франція, Габон, Грузія, Німеччина, Гана, 
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Греція, Індонезія, Іран, Ямайка, Японія, Кенія, Кірібаті, Ліберія, Маршаллові 

острови, Молдова, Чорногорія, М'янма, Нідерланди, Нова Зеландія, Нігерія, 

Норвегія, Панама, Філіппіни, Республіка Корея, Румунія, Саудівська Аравія, 

Сінгапур, ПАР, Іспанія, Швеція, Таїланд, ОАЕ, Великобританія, США, Ємен, а 

також один асоційований член - Гонконг. [4] 

     Висновок. Щоб покращити умови роботи для українських моряків, уряд 

повинен визнати їх статус ключових працівників і підтримувати міжнародні 

угоди. Вакцінація моряків проти коронавірусної інфекції повинніа проводитися 

в одній черзі з працівниками сфери охорони здоров‘я , освіти, соціальної сфери 

та військовослужбовцями на фронті. 

Список використаних джерел: 
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 2.  [Електронний ресурс] / - – Режим доступу до ресурсу: 

https://www.seafarersjournal.com/abroad/na-sudah-kotorye-perevozyat-gruzy-s-indii-

moryaki-boleyut-koronavirusom/ 

 3. [Електронний ресурс] / - – Режим доступу до ресурсу: 

https://www.seafarersjournal.com/marine-news/strany-dolzhny-vklyuchit-v-
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   Науковий керівник – старший викладач Дунайського інституту 

Національного університету  

«Одеська морська академія» Ковальжи Н.Г. 
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УДК (351. 746. 1 : 316. 454) 

ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ ДО 

ПРОТИДІЇ МАС-МЕДІА СИМУЛЯЦІЯМ 

Гелета Є.- курсантка першого курсу факультету правоохоронної діяльності 

Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана 

Хмельницького 

1. Мас-медіа та маніпуляції образами. Сучасні мас-медіа мають здатність 

впливати на процеси ідентифікації та соціалізації людини. Через рекламні 

ролики, телесеріали, газетні статті, ток-шоу вони можуть сформувати в людини 

стереотипи та образи, які визначатимуть її стиль поведінки. Мас-медіа можуть 

робити це у прихований спосіб: не прямо нав‘язувати людині певні вимоги, а 

формувати у неї готовність почути і прийняти пропонований зміст через вплив 

на вибірковість сприйняття. Наприклад, фейкові новини спрямовані на те, щоб 

уможливити маніпуляцію образами завдяки підбору і компоновці певного 

тексту.  

2. Мас-медіа симуляції. Маніпуляції у мас-медіа відбуваються завдяки 

симуляціям реальності у різні способи. Це може бути візуальна імітація, 

фрагментація реальності, підміна цінностей. Ці симуляції створюють лише 

видимість об‘єктивності. Вони легко впливають на людину, тому що не 

потребують аналітичної роботи мислення. Їх цікавить тільки зміна соціально-

психологічного та емоційно-вольового стану людини. Це призводить до 

хибного сприймання реальності. Одним з аспектів цього процесу є явище 

«кліпової» свідомості. Внаслідок величезних обсягів інформації людині все 

складніше її сприйняти та проаналізувати. Їй залишається лиш сприйняти свою 

картину світу, створену в процесі його фрагментації. Характерною ознакою 

«кліпової» свідомості є поверхове сприйняття елементів реальності, наприклад, 

через стереотипи, банальність, спрощення, удаваність свободи думки. 

3. Людина без властивостей. Людину, що підлаштовується під мас-медіа 

симуляції, сучасні філософи називають «людиною без властивостей». Така 

людина здатна сприйняти подію мас-медіа як таку, що реально існує, хоча 
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насправді вона не існує. «Людина без властивостей» буде втрачати здатність 

критичного осмислення текстів мас-медіа, оскільки вона охоче віритиме у те, 

що вони їй повідомляють та показують. «Людина без властивостей» не зможе 

визначити, істинна чи ні картинка мас-медіа, тому що їй важливіше знати, чи 

привертає ця картинка увагу, чи вражає, чи є цікавою. Прикладом «людини без 

властивостей» в українському сучасному контексті може бути людина, яка з 

початком збройного конфлікту в Україні у 2014 році підлаштувалась під  

маніпуляції мас-медіа країни-агресора. Вона стала зважати не на свій власний 

розум, а на ту інформацію, яку їй подає мас-медіа у яскравому образі. 

Внаслідок цього вона приймає для себе за зразок ту поведінку, яку їй владно 

диктують та нав‘язують.  

4. Протидія мас-медійним симуляціям майбутніми офіцерами 

прикордонниками. Протидією мас-медіа симуляціям є логічна культура. Логічна 

культура формує в людини логічне сумління – основу критичного мислення, 

яке є щитом проти викривлення логічного перебігу думки під впливом почуттів 

і прагнень, упереджень і стереотипів, хитрощів, імітацій, підміни цінностей та 

інсинуацій. Отже, саме логічна культура може вберегти майбутніх офіцерів-

прикордонників від мас-медійних симуляцій та допомогти проігнорувати будь-

які необґрунтовані положення, упередження та визначення. Завдяки логічній 

культурі майбутній офіцер-прикордонник буде обережний з будь-якою 

інформацією мас-медійного простору. Це в свою чергу посилює значення 

логіки у підготовці майбутніх офіцерів-прикордонників.  

Науковий керівник: Гончаренко Ольга, доктор філософських наук, доцент, 

доцент кафедри психології, педагогіки та соціально-економічних дисциплін 

Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана 

Хмельницького. 
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СИТУАЦІЯ БУЛІНГУ СЕРЕД МОРЯКІВ ТА ЇЇ НАСЛІДКИ 
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університету «Одеська морська академія» 

Сучасні бізнес-технології пропонують десятки стратегій щодо 

врегулювання конфліктних ситуацій. Експерти Forbes навіть стверджують, що 

конфлікти між колегами життєво важливі для підвищення ефективності 

робочого процесу. Так і є, але за умови, що всі дійові особи забудуть про подію 

в кінці робочого дня і буду поводитися дружелюбно один з одним. Тим часом, у 

людей, які обрали роботу в море, конфлікти з колегами викликають зовсім інші 

асоціації. Очевидні чинники, такі як довгі важкі вахти, стреси, не завжди 

приємне сусідство з чужими людьми отруюють робочу атмосферу. Все це 

виливається в виснажливі повсякденні сварки через робочих питань або, ще 

гірше, утиски, цькування та інші види агресивної поведінки. Згідно зі 

статистикою Nautilus International, 50% моряків стикалися з будь-якою формою 

знущань, залякувань або дискримінації на борту [1]. 

Той простір, в який потрапляють моряки по боргу своєї роботи і 

специфічний режим життя, - залишають свої відбитки на психічному здоров'ї 

моряка, а також на його поведінці в соціумі. Перебуваючи на судні по кілька 

місяців йому доводиться бути частиною одноманітного соціуму - колеги, 

приятелі, співрозмовники і просто мають спільний період відпочинку на 

невеликому і обмеженому просторі - це одні і ті ж люди. На додачу до цього, 

дуже часто не виходить зійтися з колегами характером. Бувають випадки, що ця 

неприязнь переростає у ворожнечу, ненависть один до одного або навіть булінг. 

Якщо на такому судні мудрий і досвідчений капітан, - у нього вийде вплинути 

на ситуацію, щоб моряки знайшли між собою спільну мову і на судні не було 

місця конфліктів. Але не всі капітани так надходять, та й людям властива 

скритність, вони намагаються не виносити сварку з хати. Дрібні конфлікти і 

відмінність характерів може перерости в прямі образи чи рукоприкладство, а 
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може - і в дії кримінального характеру. Представники галузі всіляко 

намагаються боротися з так званим «булінгом» або «дідівщиною» на судах [2]. 

Показники жорстокого поводження, знущань, домагань та дискримінації на 

борту в значній мірі занижені. Жертви зазвичай вважають за краще терпіти до 

кінця контракту і просять про переведення на інше судно або подають прохання 

про репатріацію під хибним приводом. Найчастіше причинами знущань в 

морському середовищі стають: національність, раса, сексуальна орієнтація, 

стать, вік і релігія [1]. У більшості зареєстрованих випадків офіцери неналежно 

поводяться по відношенню до більш низьким чинам і рядовим членам екіпажу. 

У замкнутих умовах психіка негативно реагує навіть на «легкі» форми пресингу 

- жарти або «дружні» підбивання, якщо вони слідують систематично протягом 

декількох тижнів або місяців. У людини може розвиватися депресія або значно 

падати самооцінка. В цілому, виділяють такі наслідки різних форм агресивної 

поведінки на борту: дезорієнтація, відсутність ініціативи, низька ефективність, 

занепокоєння, депресія, самотність і суїцидальні думки. 

В 2017 році команда SeafarerHelp морської благодійної організації ISWAN 

працювала з 128 випадками жорстокого поводження, цькування, утисків і 

дискримінації, які торкнулися в цілому 420 моряків. Міжнародна благодійна 

організація ISWAN виявила, що серед тих, хто тривалий час стикається з 

утисками та булінгом, спостерігаються такі наслідки, як деморалізація, почуття 

образи, відсутність згуртованості екіпажу, тривога, стрес, ізоляція, зниження 

продуктивності праці, втрата відчуття власної гідності, думки про самогубство, 

бажання швидше повернутися додому, а деякі моряки і зовсім йдуть з галузі [3]. 

Залякування - важливий фактор, що сприяє розвитку депресії на борту суден. 

Але саме цькування і утиск відіграють вирішальну роль у формуванні у моряків 

пригніченого стану. І навіть при «помірному» булінгу або утиску, якщо це 

повторюється на судні день у день протягом декількох тижнів або місяців, 

молодший склад екіпажу, у якого практично немає можливості уникнути цього, 

відчуває «повільне руйнування психіки». 
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За даними британського P&I Club, з 2014 року цифра випадків суїциду 

серед моряків у процентному співвідношенні зросла з 5% від загальної 

кількості смертей до 15%. Звичайно, цю цифру не можна сприймати 

категорично. У дослідженні, яке опублікував університет Суонсі в 2013 році, 

говориться, що в період з 2001 по 2005 рік моряки посіли друге місце по 

самогубств серед усіх професій, на першому - шахтарі. Міжнародна морська 

організація (IМО) заявила, що сьогодні рівень самогубств серед моряків в три 

рази перевищує берегових працівників [2]. 

В першу чергу, необхідно зберігати спокій. Звичайно, членам екіпажу 

непросто слідувати цій раді, коли вони піддаються нападкам з боку кого-то з 

колег. Однак, не втрачаючи тверезості думок, впоратися з ситуацією буде 

легше. Ще одна причина залишатися незворушним в тому, що агресивні люди 

гостро потребують відповідної емоційної спалаху від своїх жертв, а не 

отримуючи її, переключаються на більш легку здобич. Крім того, можна 

спробувати перевести фокус уваги з себе на агресора. Найчастіше такі люди 

дуже бояться самі опинитися на місці гноблених членів екіпажу. Тому коли 

колега в черговий раз почне говорити неприємні речі, слід перервати його 

несподіваним, особистим, а краще дотепним питанням. 

Гумор взагалі може виявитися хорошим помічником в рішенні конфліктних 

ситуацій. Звичайно, не завжди моряк може пожартувати на іноземній мові або 

стосовно старшого офіцера, але все ж часто вдала гострота може покласти край 

суперечці або допоможе ненадовго позбутися від стресу. Якщо моряк відчуває, 

що без сторонньої допомоги йому не впоратися, необхідно поговорити з 

іншими членами екіпажу. Представники однієї релігії, носії спільної мови часто 

можуть зіткнутися з тими ж утисками, а вирішити конфліктну ситуацію разом 

буде набагато легше [4]. 

Ніколи не ігноруйте дискримінацію. Люди в ізольованому співтоваристві 

зазвичай мають безліч причин «не помічати» несправедливе поводження з 

молодшими членами групи. Однак саме ви можете бути тією людиною, яка 

вплине на агресора або надасть підтримку жертві утисків. Не забувайте про 
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свою спроможність допомогти. Допомога старших офіцерів. Залежно від 

ситуації на борту, можна звернутися за допомогою до Капітана, Старшому 

Механіку, а також менеджерам компанії на березі [1]. Все це люди, в чиї 

обов'язки входить вирішення конфліктних і неоднозначних ситуацій в команді. 

Утиски та знущання можуть мати негативні наслідки для компаній, оскільки 

в таких ситуаціях слідують організаційні, економічні та правові наслідки для 

роботодавця. Крім того, якщо моряк перебуває в стані стресу і страху, він 

починає робити помилки. А саме людський фактор є головною причиною 

аварій в море. Для судноплавних компаній Керівництво може служити основою 

в розробці нормативних документів і політики щодо викорінення утисків і 

знущань на борту суден. Документ також стимулює залучення моряків і 

профспілкових організацій в цей процес [5]. 

Якщо ми приступимо до боротьби з високим рівнем депресії, тривоги і 

суїцидів серед моряків, важливо боротися і з корінними причинами. Важливо 

особисто розуміти, що моряки - це люди, а не роботи, здатні працювати 

цілодобово. Тривала розлука з близькими, родичами, дружиною або чоловіком 

теж нічого хорошого з психологічної точки зору не несе. Така різка зміна 

звичного і комфортного побуту не просто хронічно псує настрій, але може 

перерости в психологічні проблеми [6]. У моряка навіть може виникнути 

тимчасовий психічний розлад, яке в свою чергу плавно переходить в депресію. 

У більш запущених ситуаціях моряк може піти в психоз і стати небезпечним не 

тільки для оточуючих, але і для себе самого. 
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правоохоронної діяльності Національної академії Державної прикордонної 

служби України  імені Богдана Хмельницького. 

 

В епоху інформаційного суспільства соціальні медіа стали невід‘ємною 

частиною життя будь-якої людини. Миттєві комунікаційні зв‘язки є 

доступними кожному саме завдяки соціальним медіа в мережі Інтернет. На 

https://kapitanydv.ru/news-%E2%84%96-32/
https://kapitanydv.ru/news-%E2%84%96-32/
https://www.seafarersjournal.com/sociaty/moryaku-trudno-izbezhat-konfliktov-s-kollegami/
https://www.seafarersjournal.com/sociaty/moryaku-trudno-izbezhat-konfliktov-s-kollegami/
http://www.ktr.su/content/news/detail.php?ID=5447
http://www.sur.ru/ru/news/lent/2018-09-12/_morjaki_ehto_ljudi_a_ne_roboty_sposobnye_rabotat_sutkami_/
http://www.sur.ru/ru/news/lent/2018-09-12/_morjaki_ehto_ljudi_a_ne_roboty_sposobnye_rabotat_sutkami_/
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жальзлочинністьтакож є складовою повсякденного життя сучасного 

суспільства. Злочинці постійно вдосконалюють свої навички та вигадують нові 

методи шахрайства. Щоб ефективно протидіяти правопорушенням, 

правоохоронні органи також повинні застосовувати все більше коло 

інструментів для розкриття злочинів. Не менш важливим, водночас, є 

підтримування зв‘язків з громадськістю. Одним з таких інструментів є також 

соціальні медіа.  

Активне соціальне життя веде Національна поліція України. Офіційні 

сторінки у різних соціальних мережах є майже у кожного поліцейського відділу 

або управління. Сторінки в соцмережах є основним простором комунікації та 

спілкування з населенням. Наприклад, на інтернет-сайті Facebook.com 

Патрульна поліція щоденно публікує інформацію про виконану ними роботу, 

сповіщає про різного виду події (наприклад, ДТП) та підтримує двосторонній 

зв‘язок з громадськістю. Патрульні використовують всесвітньовідому 

соцмережу Instagram для популяризації своєї професії і сворення позитивного 

іміджу держслужбовців. Через месенджер Telegram кожен громадянин може 

анонімно повідомити Національну поліцію про злочин, свідками якого він став. 

Державна прикордонна служба України також присутня у більшості 

соціальних мереж. Це допомагає широко висвітлювати роботу відомства. 

Щоденно публікується інформація про виконану роботу, протидію незаконному 

перетину кордону, затримання нелегальних мігрантів, взаємодію з владою та 

зустрічі з представниками інших країн тощо. Онлайн зв‘язки з громадськістю є 

важливим аспектом в контексті збільшення популярності прикордонної служби 

та агітації громадян. Так, наприклад, щорічноНаціональноюакадемією 

Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького 

вступна кампанія активно освітлюється у соціальних мережах. Абітурієнти 

через соцмережі можуть ознайомитись з усіма умовами вступу в академію і 

навіть поспілкуватись з вищим керівництвом навчального закладу. 

Втім одним з найважливіших аспектів взаємодії правоохоронних органів і 

соціальних медіа є те, що останні іноді значно полегшують розкриття злочинів і 
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правопорушень. Історія Олександра Крикуненка з Кропивницького – реальний 

приклад того, що в соцмережах можна не тільки змарнувати час, але й суттєво 

його зекономити. При цьому як собі, так і поліції. Велосипед в Олександра 

вкрали у вівторок вночі. Вранці він написав заяву до поліції та пост із фото у 

соцмережах з проханням ділитися інформацією. Вже близько обіду з-поміж 

кількох повідомлень із фото та координатами ймовірної пропажі хлопець 

отримав одне з описом саме свого велосипеда. Коли поліція прибула на місце, 

то зустріла там свого «давнього знайомого» з кримінальним минулим. Завдяки 

кільком клікам поліціантам вдалося вийти на рецидивіста з чотирма 

судимостями за крадіжки інавіть убивство[1]. 

Майже в кожної людини є свій акаунт у соцмережах.Це означає, що він є 

майже в кожного злочинця. Сучасні технологіїдозволяють відстежувати 

пересуваннякористувачапротягомдекількохроків за допомогоюGPS трекінгу. 

Так, можна порівнятимісце скоєння злочину з маршрутом, 

збереженимутелефоні підозрюваного, і встановити причетність цієї людини до 

правопорушення. За допомогою моніторингу акаунтів можливо відслідкувати 

потенційних злочинців через їх публікації у соцмережах, оскільки вони можуть 

відображати їх небезпечний психологічний стан і можливі плани. Якщо ж 

скоєннязлочинубулознято, наприклад, на камеру спостереження, –то у 

встановленні особи злочинця нам знову ж таки допоможутьсоціальнімережі та 

фотографії, якізлодійопублікуваву мережі. Через алгоритми штучного інтелекту 

з поміжмільйонівфотографій,викладених у соцмережі, можназнайтиті, на якихє 

лице схоже на лице злочинця. 

Допомагає правоохоронним органам у розслідуванні також те, 

щосоціальнімедіазберігаютьдані просвоїхкористувачів. Зокрема, соцмережі 

передають інформацію про користувачів правоохоронцям за їх запитами. На 

сьогоднівзаємодіяукраїнськихвнутрішніх органів з соціальними медіа є не 

настільки поширеною, як, наприклад,у США, але з кожним роком 

кількістьзапитівневпиннозростає. Так, у 2014 році соцмережі отримали лише 

один запит від Національної поліції, який було відхилено, а вже протягом 2015 
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року до Facebook надійшло 9 запитів від правоохоронних органів України, з 

яких 4 було задоволено. 

Для порівняння, представникиправоохороннихорганів США протягом 

липня-грудня 2015 року звернулися до соціальнихмедіа 19235 разів, із них було 

задоволено 81.41% запитів [2]. 

Отож, використаннясоцільнихмедіаправоохоронними органами України є 

невід‘ємною частиною їх діяльності. Їм потрібно постійно вдосконалювати свої 

знання про інформаційні технології, покращувати навички та знаходити все 

новіші способи використання соцмереж для розкриття злочинів. Завдяки тісній 

взаємодії правоохоронних структур та соціальних медіа можна, зокрема, 

створити безпечне суспільство, вільне від злочинів. 

Список використаних джерел: 

1. Як завдяки соцмережам розкрили відразу кілька злочинів рецидивіста в 

Кропивському. Режим роступу: https://www.kypur.net/yak-zavdyaky-

sotsmerezham-rozkryly-vidrazu-kilka-zlochyniv-retsydyvista-v-kropyvnytskomu-

foto 

2. Attention! Social network, або (не)конфіденційність інформації про особу. 

Режим доступу: http://jurblog.com.ua/2016/08/attention-social-network-abo-

nekonfidentsiynist-informatsiyi-pro-osobu/ 

Науковий керівник: Гончаренко Ольга, доктор філософських наук, доцент, 

доцент кафедри психології, педагогіки та соціально-економічних дисциплін 
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Актуальність теми. Одним з найскладніших, найтрагічніших періодів 

минулого історії України є Друга світова війна. Минуло вже 80 років з початку 

Великої Вітчизняної війни (1941 – 1945 р.), але й досі залишається чимало 

невідомих сторінок та малодосліджених проблем історії. Однією з таких 

сторінок є використання брандерів під час героїчної оборони Одеси.  

Метою даного дослідження є висвітлення подій, які відбувались на початку 

героїчної оборони Одеси.  

Результати дослідження. 

Брандер (нім. Brander) — судно в епоху парусного флоту, навантажене 

горючими та вибуховими речовинами, призначене для спалення ворожих 

кораблів. Як брандери використовувались застарілі судна. Брандер споряджався 

так, щоб міг швидко спалахнути і при зустрічі з ворожим кораблем підпалити 

його.  

Пізніше брандерами стали називати судна, завантажені баластом, які 

затопляли при вході в бухти, гавані, в каналах, щоб завадити доступу до них з 

моря. З цією метою брандери застосовувались під час Першої та Другої 

світових воєн. [4] 

Напередодні Великої Вітчизняної війни в Одесі перебувала Одеська 

військово-морська база (ОдВМБ), яку вважали за своєю стратегічною 

важливістю другою після Севастополя базою Чорноморського флоту. На ній 

базувалися ескадрені міноносці «Шаумян» і «Незаможник», канонерські човни 

«Червоний Аджарістан», «Червона Вірменія» і «Червона Грузія», бригада 

торпедних катерів, декілька дивізіонів сторожових катерів і загін прикордонних 

суден. Командував базою контрадмірал Г. В. Жуков (з 19 серпня - командувач 

створеного Ставкою Одеського оборонного району). 

З початком війни в Одесу перевели мінний загороджувач (колишній 

крейсер) «Комінтерн». Крім цього, особливо важливим елементом в системі 

оборони була берегова артилерія. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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Також за планом прикриття, на основі досвіду Першої світової війни, перед 

Одесою ставилися великі мінні загородження, постановка яких покладалася на 

перераховані вище канонерські човни, «Комінтерн» і тральщики типу «Фугас». 

Але в середині 1930-х – на початку 1940-х років вище командування в РККА 

передбачало вторгнення в Чорне море німецького та італійського флоту з 

десантом. [5, 6] 

Перші бомбардування Одеси днем велися неприцільно і більше були 

спрямовані на порт. Треба зауважити, що стійкий опір Червоної Армії на Дунаї 

затримав просування румунських військ до Одеси.  

День 5 серпня 1941 року став днем початку героїчної оборони Одеси. А що 

ж безпосередньо відбувалося в самому місті в перші тижні війни? 

22 червня 1941 року, за наказом командувача Одеської військово-морською 

базою Г.В. Жукова одразу ж приступили до постановки бонових загороджень, 

призначених для закриття всіх входів в акваторію порту підводним човнам і 

торпедним катерам противника. [1, 2] 

Окремі ланки бонів довжиною 17,5 м і сітки зберігалися на складах 

Андросовського молу Військової гавані. Бетонні якоря масою по кілька тонн і 

бочки масою по 4 т з якірними канатами були складені на хвилерізи, а весь 

такелаж знаходився в Практичній гавані. 

За допомогою плавучих і гусеничних кранів, а також спеціально виділених 

буксирів і автомашин, почалася доставка всіх цих матеріалів на місця 

постановки бонів. 

Одночасно проводилися роботи по закриттю другого входу в порт. Коли ж 

з'ясувалося, що для закриття підходу до Нафтової гавані бонів і такелажу не 

вистачає, контр-адмірал Г. В. Жуков на одному із засідань Військової ради 

запропонував «затопити на фарватері старі, що вимагають капітально-

відновлювального ремонту торгові судна, щоб міцно закрити акваторію порту з 

усіх боків». 

В результаті були затоплені такі судна Чорноморського державного 

морського пароплавства: вантажні пароплави «Войков» і «Плеханов», 
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товаропасажирський пароплав «Орел», товарний пароплав «Псков» і 

вантажопасажирський пароплав «Петро Великий» (колишній «імператор Петро 

Великий»). 

Їх розташували в ряд, поставили на якорі і відкрили кінгстони, після чого 

судна затонули через верхню палубу. Перший тиждень війни вважалося, що 

вона триватиме недовго і потім ці судна буде легко підняти, тому перед 

затопленням з них зняли лише «дорогі деталі». Але при відході Приморської 

армії на них в ніч на 16 жовтня заздалегідь підірвали машинні відділення. 

Отже, 30 червня на очах усього міста, коли фронт від Одеси знаходився ще 

досить далеко, сталося затоплення близько семи суден, і тепер порт став 

невразливий для ворожих підводних човнів і торпедних катерів. 

Вже 15 вересня 1941 року  підривають Воронцовський маяк, що слугував 

хорошим орієнтиром для авіації ворога і, особливо, для далекобійних гармат 

противника, що діяли з району села Дофінівка. 

З десятих чисел серпня, почалися бої на далеких підступах до Одеси. 

Починалася Героїчна оборона Одеси, що тривала протягом 73 діб. 

У ніч на 16 жовтня, не рахуючи дрібних суден і буксирів, в проході 

затопили ще і вантажопасажирський пароплав ЧДМП «Чичерін». 

Так була закінчена Героїчна оборона Одеси. Тільки 16-17 жовтня в місто 

увійшли румунські війська. [1, 5] 

 Після виходу Румунії з війни, велику частину корпусів суден, затоплених у 

1941 році, перевели назад в Одесу для відновлення.  

До кінця 1940-х років вони залишалися голими корпусами. Країна 

перебувала в розрусі, і було не до них. Пізніше частину суден все ж зуміли 

відновити, і вони ще не один рік працювали на народне господарство СРСР. 

Серед них виявилися і судна «довгожителі», як наприклад «Петро 

Великий». У момент затоплення він був неходовим, без щогл і труб, і таким 

залишався ще як мінімум до 1949 року. Потім його все ж відновили, він багато 

років експлуатувався під назвою «Якутія», і тільки в 1988 році був пущений на 

метал. 
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Ось така незвичайна доля цих пароплавів, затоплених для прикриття 

Одеського порту. [3, 5] 
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КТМУ (Кодекс торговельного мореплавства України) 

ВИМАГАЄ НОВОЇ РЕДАКЦІЇ 

Онищенко Т.Р.- студентка Кілійського транспортного фахового коледжу 

ДУІТ 

Кодекс торговельного мореплавства України - законодавчий акт, який 

регулює відносини, що виникають з торговельного мореплавства. Діє з 1995 

року зі змінами та доповненнями. 

Кодекс складається з 393 статей (не рахуючи доданих), об'єднаних в 11 

розділів і глави без наскрізної нумерації. 
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Документ розроблявся і приймався в спішному порядку, однак зупинити 

розкрадання торгового флоту не зміг, а ось основну структуру правовідносин, 

закладену КТМ СРСР, закріпив. В даний час все «дорегулірованіе» 

відбувається за допомогою 18 обов'язкових документів ІМО, а також 8 кодексів 

42 законів, прийнятих пізніше 1994 і не знайшли повного відображення в 

структурі і в нормах КТМ. 

Виняток становить реформа КТМ, пов'язана з прийняттям закону про 

морські порти в 2012 році, серйозно змінив (і одночасно заплутати) цілий вузол 

правовідносин. Наприклад, капітан морського порту «вийшов» з морського 

торгового порту, але нікуди не прийшов - його статус залишився за кадром, а 

функції основного посадової особи, яка здійснює в Україні нагляд за 

торговельним мореплавством, стали предметом нескінченних дебатів. 

Інша сторона питання - міжнародний правовий режим. Пов'язано це з 

фізичними та юридичними особами. Менша частина і них - держава порту, 

велика - приватні особи і організації по всьому світу. Незважаючи на те, що є 

ряд конвенцій, положення ІМО, Україна йде своїм шляхом: він позбувся 

більшості судноплавних компаній, перетворивши Україну в портове держава, 

але все це було просто важелем ефективного тиску на владу. 

Другим негативним фактором, що перешкоджає прийняттю міжнародних 

конвенцій, є відсутність системної роботи в цьому напрямку. Позначається 

шестирічне відсутність галузевого органу управління. 

Підіб'ємо невтішний підсумок: КТМ сьогодні не є справжнім кодексом, 

всебічним регулятором сфери діяльності під назвою «торгового мореплавання» 

або «морське судноплавство». І його треба буде переглянути - як би важко не 

було - в найближчі роки. 

Головне питання: як об'єднати інтереси судноплавства, портів і державних 

органів в єдиному синергічному процесі? 

Держава не зацікавлена в реформах, не дозволяє сподіватися на вдалу 

постановку задачі на протязі як мінімум найближчого року. У приклад можна 

привести неприйняття протягом трьох років законів про залізничний і про 
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внутрішній водний транспорт. Обидва законопроекти пріоритетні, створені в 

міністерстві, але не відповідають інтересам сильних фінансових груп і не 

йдуть! 

Така ж доля спіткає і новий КТМ, якщо, звичайно, не застосувати 

інновацію: розробку на аутсорсингу, а органи виконавчої влади залучити тільки 

на етапі узгодження вже підготовленого тексту, тобто перенести процес 

законотворчості ближче до законодавчого органу, із залученням якомога 

ширшого кола фахівців «від судноплавства» - юристів, агентів, лоцманів, 

морських навчальних закладів і так далі. 

Що ж конкретно треба зробити? Зупинимося на ключових аспектах: 

1. Потрібно привести КТМ відповідно законодавчим актам, прийнятим 

пізніше. Варто згадати інші кодекси, а також закони - про виключній морській 

економічній зоні, про транзит вантажів, про міжнародні договори. Буде 

потрібна серйозна переробка норм законів, таких як, наприклад, закону про 

рибне господарство, відповідно до якого судном рибного господарства можна 

назвати будь-яке судно, на борту якого є ящик консервованої риби; або закону 

про охорону навколишнього середовища; водного кодексу. 

2. Необхідно суворе і детальний виклад функцій державних органів, яке 

формують (міністерство), реалізують (морська адміністрація) державну 

політику, а також національну комісію з транспорту, яка регулює морську 

діяльність у сфері природних монополій. 

3. Потрібно заповнити в тексті КТМ каверни, що утворилися при зміні 

міжнародних норм, але за умови, що члени ІМО будуть згодні, а сторона 

конвенції не заперечує. На сьогоднішній день таких поправок більше 70. 

4. Необхідно «підтягнути» в текст КТМ норми, що стосуються 

мореплавання, але викладені з різних причин в інших законах України. Як 

приклад, вимоги до державного нагляду за судноплавством, рознесені по 

законам про транспорт і про морські порти. А в найближчому майбутньому - і в 

законі про внутрішній водний транспорт. 

5. Слід підготувати законодавче поле, на якому державні підприємства: 
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а) виходять зі сфери управління міністерств, яким це заважає повноцінно 

формувати державну політику, спрямовану на розвиток бізнесу всіх форм 

власності; 

б) залишаються в держвласності підприємства переходять під управління 

органу, що реалізує державну політику. 

6. Потрібно підготувати КТМ до прийняття інструментів ІМО і МОП, без 

яких наші суду і моряки знаходяться в нерівних умовах порівняно з іншими. 

Той же ЛАРН (ліквідація аварійних розливів нафти і хімічних речовин в 

територіальному морі і внутрішніх морських водах), який просто «загинув». 

7. Необхідна адаптація КТМ до норм законодавства ЄС, передбаченим 

угодою про асоціацію Україна-ЄС. Це чимале число директив і регламентів. 

Найголовніший чинник, який слід витягти - статус і місцезнаходження 

капітана морського порту і служби капітана морського порту. За останні роки 

інститут капітанів морських портів значно деградував: всі старі капітани 

морських портів звільнені наказом міністерства, повністю законних нових 

призначити сьогодні без зміни КТМ неможливо. 

Я сподіваюся, що процес підготовки нової редакції Кодексу торговельного 

мореплавства України стартує найближчим часом і завершиться прийняттям 

цієї конституції торгового мореплавання до кінця поточної каденції депутатів 

парламенту. 

Список використаних джерел : 

1. Витримки із КТМУ: 

а) Розділ ІІІ (Глава 2. Капітан судна); 

б) Розділ IV. Мореплавство у територіальному морі, внутрішніх водах, 

акваторіях морських портів (Глава 1. Морський порт та безпека мореплавства у 

морських портах). 
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ПРОВІДНА РОЛЬ МОРЯКІВ У ПІДТРИМЦІ СВІТОВОГО БІЗНЕСУ 

НА ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ COVID-19 
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2
, 

1
 доцент кафедри гуманітарних дисциплін 

2 
курсант першого НіУМС, Дунайський інститут Національного 

університету «Одеська морська академія» 

Безпосереднім наслідком пандемії COVID-19 є той факт, що у моряків, які є 

рушійною силою сектора морського судноплавства, з‘явилася маса проблем 

при проведенні необхідних заходів щодо зміни екіпажів. Означене пов‘язано з 

обмеженнями в пересуванні, при посадці і висадці в портах; з карантинними 

заходами; зі скороченням кількості авіарейсів; а також з обмеженнями щодо 

видачі віз і паспортів. 

Зауважимо, що у 2006 році була прийнята Міжнародна конвенція про працю 

в морському судноплавстві, де прописані основні права моряків, зокрема те, що 

максимальний термін служби на борту становить 12 місяців, а також 

наголошується на безумовному праві на списання з судна і надання медичної 

допомоги. Означена конвенція в наш час дуже сильно порушується, адже з 

початком пандемії кількість звернень до профспілки зросла втричі. При цьому 

найчастішими є звернення моряків, у яких на судні виникли проблеми саме зі 

здоров‘ям. Багато портів відмовляються приймати моряків до своїх медичних 

закладів, посилаючись на закриті кордони і карантин.  

Проте, не лише фізичне, а й психічне здоров‘я моряків викликає тривогу 

морських світових організацій. Люди втомилися від тривалого перебування на 

борту, відчувають депресію, пригнічені через невизначеність термінів заміни 

екіпажу, а відтак не можуть виконувати свою роботу на високому рівні, що 

стрімко збільшує ризик морських аварій і катастроф. Проте не слід забувати і 

про моряків, які застрягли на суші, без роботи і засобів існування, адже робота 

у морі є основним доходом їх сімей.  
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Найгостріша експлуатаційна проблема в морському секторі, що є загрозою 

безпечної та ефективної глобальної торгівлі, – це  обмеження урядами дій щодо 

проведення зміни екіпажів або його недопущення. Більшість судноплавних 

компаній просто відмовляються змінити екіпаж і вважають це найбільш 

правильним рішенням для зменшення випадків захворюваності. Причиною 

тривалого повернення додому є особливості регулювання в країні, в порту якої 

знаходиться судно, неможливість забезпечити умови для обсервації, 

побудувати швидкий маршрут, висока ціна на квитки, складність організації 

стикувань в аеропортах, проблеми із забезпечення безпеки на шляху 

переміщення [1].  

Основоположним документом у регулюванні прав моряків є Конвенція про 

працю в морському судноплавстві від 2006 року, згідно з якою роботодавець 

несе відповідальність за збереження здоров‘я членів екіпажу. А в разі 

недотримання усіх необхідних заходів члени екіпажу мають право на судовий 

захист і стягнення компенсації за завдані збитки [2]. 

У разі, якщо у моряка на борту судна буде підозра на коронавірус, компанія 

повинна забезпечити доступ до медичної допомоги та тестування в 

найближчому порту заходу. При підтвердженому діагнозі – лікування і 

протиепідемічні заходи повинні проводитися відповідно до рекомендацій 

Всесвітньої організації охорони здоров‘я та місцевим протоколом держави 

порту, а витрати за медичну допомогу несе судновласник. Що стосується 

виплати лікарняних, то вона проводиться відповідно до умов контракту / 

колективного договору [2]. 

Виходячи з даних вище положень Конвенції можна дійти висновку, що 

моряк не повинен знаходиться проти своєї волі на судні по закінченню 

контракту, що не повинен перевищувати 12 місяців. 

Задля запобігання поширенню вірусу COVID-19 і мінімізації його наслідків, 

ряд країн уже ввели обмеження на пересування по країні, перетин кордону, 

оголосили карантин або режим надзвичайного стану. Згідно з отриманими 
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даними, в п‘ятірку країн за кількістю підтверджених випадків захворювання 

увійшли Китай, Італія, Іран, Південна Корея та Іспанія [3]. 

Зауважимо, що якщо колись у моряків була можливість вийти в порт, 

прогулятися містом і «подивитися світ», то тепер з метою зупинення 

поширення пандемії COVID-19 в більшості портів, на період самого розпалу 

пандемії екіпажу суворо заборонено залишати судно. А відтак, заміна екіпажу 

стала досить складною процедурою, тому моряки змушені залишатися в морі 

довше передбаченого терміну.  

Отже, криза COVID-19 впливає на особисту безпеку і здоров‘я моряків і 

рибалок, їх умови праці та здатність прибути на судно і зійти з нього, що 

впливає на їх здатність виконувати ключову роль у забезпеченні морських 

перевезень, обслуговування пасажирів і видобутку морепродуктів. 

На сучасному етапі поширення пандемії нагальним стає питання про 

вакцинацію моряків, створення безпечних коридорів ротації і інших схем задля 

можливості безпечної та вчасної зміни екіпажу у будь-якому порту світу. 

Список використаних джерел: 
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Національної академії Державної прикордонної служби України імені 

Богдана Хмельницького 

Залежно від орієнтації особистості на досягнення своїх власних цілей або на 

цілі партнера (міжособистісний метод), К. Томас визначив п‘ять стилів 

поведінки, які можуть виникати у конфліктній ситуації: конкуренція, 

пристосування, уникання, співробітництво та компроміс. Для опису поведінки 

людини у конфліктній ситуації автор використовує двомірну модель 

регулювання конфліктів, базовими змінами у якій є кооперація (здатність 

людини до розуміння потреб інших та наполегливість – лобіювання власних 

інтересів) [1, с. 7]. 

Розглянемо стратегії поведінки: 

1. Ухилення, уникнення. Цей стиль стратегії поведінки полягає в тому, що 

людина намагається уникнути конфлікт.  

2. Згладжування, пристосування. Цей стиль характерний такою 

поведінкою, яка обирається за допомогою переконання, що не варто злитися.  

3. Примус, конкуренція. Полягає в нав‘язуванні своїх поглядів будь-яким 

чином. 

4. Компроміс характеризується прийняттям погляду на певний час або до 

певної межі. Здатність до компромісу дуже цінна в управлінських ситуаціях, 

оскільки це зводить до мінімуму недоброзичливість i часто дає можливість 

вирішити конфлікт для всіх позитивно.  

5. Співпраця – характеризується визнанням розбіжностей у поглядах i 

готовністю ознайомитися з поглядами іншими, щоб зрозуміти причини 

конфлікту i знайти вихід, прийнятний для всіх сторін [2, с. 27-33]. 

За допомогою цього методу кожна людина може обрати і визначити 

особисто для себе власний стиль вирішення конфліктних ситуацій. Ці стилі 

пов‘язані з джерелом будь-якого конфлікту (в ситуації, коли не збігаються 

інтереси двох або більше сторін). Стиль поведінки в конкретному конфлікті 

визначається тим, наскільки людина хочете задовольнити власні інтереси 
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(діючи пасивно чи активно) та інтереси сторони (діючи індивідуально чи 

спільно (сумісні дії).  

Кожен може використовувати всі ці стилі, але у кожного є пріоритетні. 

Також, певні стилі можуть бути найефективнішими для розв'язання конфліктів 

певного типу.  

Стиль конкуренції буде ефективним, коли людина впевнена, що її рішення 

або підхід будуть правильними (ефективний у випадку, коли особа має владу). 

Але, обрати цей стиль для вирішення особистих стосунків буде не найкращою 

ідеєю, стиль конкуренції буде віддаляти тих людей, з якими потрібно 

поладнати. Не варто використовувати цей стиль у ситуації, коли думка не 

збігається з думкою іншої сторони і не має достатньої влади [1, с.170].  

Стиль уникнення рекомендують використовувати в тому випадку коли 

зрозуміло, що проблема не дуже важлива для людини, коли вона відчуває, що 

знаходитесь у безвихідному становищі чи не хоче витрачати свій час. Цей стиль 

також можна використовувати, коли інша сторона наділена більшою владою, 

правда на її боці [1, с.171]. Ще стиль уникнення використовують в тих 

випадках, коли необхідно прийняти рішення стосовно певної ситуації, але 

людина не володієте всієї необхідною інформацією і рішення потребує певного 

часу. 

Стиль пристосування можна використовувати тоді, коли результат справи 

не дуже важливий для однієї сторони, але він дуже важливий для іншої 

сторони. Також цей стиль можна використовувати в тій ситуації, коли 

зрозуміло, що інша людина наділена більшою владою і шанси отримати гору 

значно нижчі. В такому випадку є сенс піти на поступки і погодитись на умови 

іншої сторони [1, с.174]. 

Стиль співпраці – це коли береться активна участь у вирішенні конфліктної 

ситуації, захищаючи свої інтереси водночас прагнення до співпраці з іншою 

стороною. Слід врахувати що для застосування цього стилю необхідно бути 

готовими до більш тривалої роботи порівняно з іншими підходами до 

конфліктів. Стиль співпраці потребує зусиль з обох сторін конфлікту. Обидві 
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сторони мають вміти висловлювати свої думки, бажання, потреби, мають бути 

готові затратити свій час, вислуховувати одна одну і врешті прийти до 

альтернативного рішення, яке буде вигідним для обох сторін [1, с.175]. Цей 

стиль серед всіх інших є найважчим і потребує найбільших зусиль, але разом з 

тим він допомагає дійти консенсусу, рішення, яке максимально задовольнить 

обидві сторони конфлікту.  

Стиль компромісу застосовують на поверховому рівні порівняно із 

співпрацею; один поступається у чомусь, інший – теж у чомусь поступається, i 

в результаті можна дійти до спільного розв'язання конфлікту[1, с.179]. Стиль 

компромісу найефективніший у тих випадках, коли обидві сторони хочуть 

одного i того самого, але знають, що одночасно це є  нездійсненним.  

Для того щоб прийти і досягнути компромісного рішення з іншою стороною 

необхідно з‘ясувати бажання, інтереси і потреби обох сторін. Після цього 

потрібно визначити поле спільних інтересів та надати пропозиції, варіанти 

конструктивних рішень. Потрібно уважно вислуховувати пропозиції іншої 

сторони і бути готовим іти на поступки та обмін послугами. 
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УДК 656.61 

СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  БЕЗПЕКИ МОРЕПЛАВСТВА В 

УКРАЇНI. 

Парасинчук В. В. - курсант  Дунайського інституту Національного 

університету «Одеська морська академія», Україна. 

Безпека судноплавства на сьогодні є основною проблемою щодо   

забезпечення безпечної роботи на безмежних просторах світового океану. Саме 

вона визначає стан збереження (захищеності) людського здоров‘я і життя, 

довкілля та майна на морі й на внутрішніх водних шляхах; відсутність 

непростимого ризику, пов‘язаного з загибеллю або травмуванням людей, 

заподіянням шкоди довкіллю або матеріальних збитків.  

Сучасна світова система управління безпекою судноплавства охоплює: 

захист людини - захист її життя, здоров'я, майна, її прав щодо використання 

територіального моря, внутрішніх вод та інших водойомів загального 

користування для праці, відпочинку, спорту, використання водних ресурсів, у 

тому числі і для судноплавства; захист довкілля від негативного впливу 

судноплавства; судна, їх стан, умови плавання та перебування на них людини; 

водні шляхи та їх придатність до використання, умови плавання ними; берегові 

об'єкти та їх відповідність стандартам безпеки судноплавства, готовність і 

надійність. 

Відповідно до ст. 10 Кодексу торговельного мореплавства України 

державний нагляд за торговельним мореплавством в Україні покладається на 

центральний орган виконавчої влади в галузі транспорту - Міністерство 

інфраструктури України, що здійснює контроль за дотриманням законодавства 

про мореплавство та міжнародних договорів України щодо мореплавства, а 

також нагляд за станом морських шляхів і загальне керівництво державною 

реєстрацією морських суден, дипломуванням спеціалістів морського флоту, 

рятувальною і лоцманською службою. 
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Положення про Державну систему управління безпекою судноплавства 

затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2009 р. No 

1137. Державною системою управління безпекою судноплавства (далі – 

система управління) є сукупність суб‘єктів, що здійснюють скоординовані 

заходи у сфері судноплавства, спрямовані на запобігання виникненню та 

зменшення наслідків аварій, які можуть заподіяти шкоду здоров‘ю і життю 

людини, навколишньому природному середовищу та майну. 

Суб‘єктами системи управління є: органи виконавчої влади; 

Координаційний комітет з пошуку і рятування на морі; державна лоцманська 

служба; служба регулювання руху суден; морська аварійнорятувальна служба; 

державні підприємства, установи та організації, що провадять діяльність у 

сфері навігаційногідрографічного забезпечення судно плавства;  державні 

підприємства, що провадять діяльність у сфері організації морського зв‘язку та 

телекомунікації, річкової інформаційної системи; державні підприємства, що 

обслуговують судноплавні морські та річкові шляхи; державні класифікаційні 

товариства; морські порти; державні галузеві проектноконструкторські та 

науководослідні установи; державні підприємства, установи та організації, 

діяльність яких пов‘язана із забезпеченням безпеки судноплавства. Відповідно, 

управління безпекою судноплавства  на морському і річковому транспорті 

здійснює Державний департамент морського і річкового транспорту 

(Укрморрічфлот), підпорядкований Міністерству. Управління безпекою 

судноплавства на підприємстві, в установі, організації морського і річкового 

транспорту здійснює керівник підприємства, установи, організації. Управління 

безпекою судноплавства на судні здійснює капітан судна (судноводій). 

Визначимо, що забезпечує така система управління безпекою 

судноплавства. Насамперед, - це зниження рівня ризику виникнення обставин, 

що зумовлюють аварії у сфері судноплавства; захист життя, здоров‘я і прав 

людини, збереження майна під час судноплавства;  забезпечення екологічної 

безпеки судноплавства та запобігання шкідливому впливу судноплавства на 

навколишнє природне середовище;  вирішення питань техногенної безпеки, 
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цивільної оборони і за хисту населення та територій від надзвичайних ситуацій 

техногенного і природного характеру; визначення повноважень суб‘єктів 

системи, умов та порядку їх взаємодії на всіх рівнях управління; додержання 

суб‘єктами системи управління міжнародних стандартів з безпеки 

судноплавства; нормативноправове і нормативнотехнічне забезпечення суд-

ноплавства; стимулювання безпечного судноплавства.  

Головною метою системи управління безпекою судноплавства на 

морському і річковому транспорті є забезпечення безпечного функціонування 

морського і річкового транспорту і попередження аварійних подій. Так, перед 

виходом судна в море здійснюється контрольний огляд судна. Перевірці 

підлягають  суднові документи, відповідність ним основних характеристик 

судна, а також виконання вимог щодо укомплектування суднового екіпажу. 

З метою забезпечення безпеки мореплавства на підходах до морських 

портів, в межах вод цих портів, а також між морськими портами незалежно від 

прапора держави, під яким плаває судно, і форми власності судна здійснюється 

лоцманське проведення. Встановлюються райони обов‘язкового та 

необов‘язкового лоцманського проведення. В Україні лоцманське проведення 

здійснюється виключно державними морськими лоцманами (Державне 

підприємство «Дельта-Лоцман»). У районах інтенсивного судноплавства 

(портові та узбережні води, вузькості, перетин морських шляхів) створюються 

служби регулювання руху суден, що здійснюють їх радіолокаційне 

обслуговування. Слід зазначити, що під радіолокаційним обслуговуванням 

мається на увазі контроль за безпекою судноплавства, регулювання руху суден, 

радіолокаційне проведення, подання допомоги суднам під час аварійно-

рятувальних операцій, інформування про рух суден, стан засобів навігаційного 

облаштування, гідрометеорологічні умови та інші фактори, що впливають на 

безпеку плавання. 

З метою забезпечення безпеки плавання в портових водах начальником 

порту може бути встановлено обов'язкове використання буксирів для входу, 
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виходу і переміщення в акваторії порту, виконання маневрів, швартовних та 

інших операцій, а також визначено умови буксирування. 

Для забезпечення безпеки судноплавства, слід звернути увагу й на 

проблеми розвитку морського транспорту, що пов'язано, насамперед, із 

значною моральною і фізичною зношеністю суден і портового устаткування 

(особливо засобів обробки вантажів). Середній вік суден торгового значення 

більший за 15 років, а деякі порти західних країн забороняють вхід суден з 

таким терміном експлуатації. Портова інфраструктура не розрахована на нові 

технології портових робіт, що істотно знижує продуктивність як портів (до 50 

% від продуктивності портів західних країн), так і інших видів транспорту 

(особливо залізничного), пов'язаних з обробкою вантажів. 

Водночас, Україна має сприятливі передумови для розвитку морського 

транспорту та забезпечення безпеки мореплавства. Так, суб‘єкти системи 

управління вживають заходів для запобігання не тільки негативному впливу на 

систему діяльності суб‘єктів господа рювання, зокрема такої, що спрямована 

лише на отримання прибутку, а й дублюванню завдань, функцій і повноважень 

центральних органів виконавчої влади, що здійснюють управління безпекою 

судно плавства у сфері державного нагляду (контролю). Фінансування системи 

управління здійснюється за рахунок коштів державного бюджету та інших не 

заборонених законом джерел. Звичайно багато чого ще треба зробити для 

вирішення всіх проблем з питання безпечної роботи українських моряків, але 

ми можемо зробити висновок, що всі дії Міністерства інфраструктури України 

щодо безпеки судноплавства відповідають всім вимогам світової системи 

управління безпекою судноплавства. 

Список використаних джерел:  

1. https://studfile.net/preview/5154575/page:29/ 

2.  Кодекс торговельного мореплавства України. / Остання редакція. – 

Київ, 2017р. 

https://studfile.net/preview/5154575/page:29/


336 
 

3. Липинська О. А. Перспективи розвитку торговельного судноплавства 

України / О. А. Липинська, С. М. Боняр // Інвестиції: практика та досвід. — 

2010. — № 17. — С. 53-56. 

4. Коба В. Г. Шляхи виходу з економічної кризи судноплавних компаній 

України / В. Г. Коба, І. В. Гладка // Водний транспорт. — 2012. — Вип. 2. — С. 

67-72. 

              Науковий керівник: Ярмоленко М.І. - доктор                          

історичних наук, професор кафедри гуманітарних дисциплін, 

 Дунайський   інститут Національного університету «Одеська морська  

академія». 

 

МОТИВАЦІЙНА СКЛАДОВА В СТИМУЛЮВАННІ ДО ЗАНЯТЬ 

СПОРТОМ МАЙБУТНІХ СУДНОВИХ МЕХАНІКІВ 

Пушкін Микита  –  курсант Дунайського інституту Національного 

університету  «Одеська морська академія»  

Мотивація усвідомлений динамічний психофізіологічний процес, який 

регулює поведінку людини, що задає його вектор, організацію, активність, 

стійкість. 

Мотиваційна складова є невід'ємною частиною всього життя людини. 

Приклад: щоб мати можливість добре жити, потрібно ретельно працювати. 

У такому разі мотивація полягає в тому, щоб людина налаштувала себе на те, 

що їй доведеться більше працювати. 

Блок мотивації утворюють потреби, мотиви і цілі спортивної діяльності. 

Потреба, або відчуття людиною потреби в чому-небудь, означає порушення 

рівноваги з навколишнім середовищем. Психологічно це завжди пов'язано з 

виникненням внутрішньої напруги, більш-менш вираженого дискомфорту, від 

якого можна позбутися лише задовольнивши відповідну потребу. Саме тому 

будь-яка потреба пробуджує так звану пошукову активність, спрямовану на 

пошук способу її задоволення. Як показують дослідження вчених, будь-яка 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2010_17_14
http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2010_17_14
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vodt_2012_2_15
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vodt_2012_2_15


337 
 

потреба може бути задоволена різними способами. Людина може вибрати будь-

який спосіб з тих, які він знає, але реально сфера його вибору лімітована 

конкретними умовами життя. 

Іноді самі життєві обставини підштовхують до вибору певного шляху. І тоді 

вибір відбувається як би сам собою, без ясного усвідомлення процесу. Часто 

саме так, спонтанно, відбувається вибір спортивної діяльності як способу 

задоволення перш за все, може бути, тільки однієї, а потім - цілого комплексу 

потреб. [1] 

Класифікація мотивів спортивної діяльності. [2] 
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позитивні 

соц. Наслідки 

перемоги і т. 

П.) 

наприклад 

матеріальні 

стимули) 

змагальної 

боротьби та ін.) 

Невід'ємною частиною мотивації є стимул. 

Стимули - це зовнішні подразники, що сприяють підвищенню 

інтенсивності певних мотивів у діях людини. 

Стимулами є- підвищення по кар'єрних сходах, матеріальна або моральна 

винагорода, відповідальність. Таким чином можна сказати що стимулами є такі 

блага, які можуть задовольнити потреби людини при виконанні ряду певних 

дій. Стимулювання - спонукання людини до зацікавленості в результатах своєї 

праці. 

Стимулювання до занять спортом є морально-виховної. 

На шляху у людини можуть виникнути певні проблеми які можуть 

вплинути на те- захоче людина продовжити займатися певною справою, чи не 

втратить до нього мотивацію. 

Фізична діяльність є однією з основоположних в житті людини. Спорт 

здатний розвинути в людині фізичні навички, такі як: витривалість, фізична 

сила, гнучкість і т.д., так і психологічні: силу духу, терпіння, витримка і т.п. 

У занятті спортом найголовнішим аспектом є йти до кінця, не дивлячись ні 

на що. 

Навіщо потрібно займатися спортом курсанту морського вузу? 

Так як учень вибрав своєю кар'єрою морську галузь, а саме роботу 

судномеханіка, то у нього повинна бути в першу чергу розвинена силова 

фізична підготовка, витривалість. 

Дані навички потрібні для продуктивної роботи в машинному відділенні, в 

зв'язку з тим що робота є фізично важкою. Приклад: перенесення обладнання; 

робота з важкими інструментами і деталями. У підсумку на судні є багато 

моментів де потрібна наявність фізичної підготовленості. 

Спершу, це повинна бути внутрішня, 
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позитивна і стійка мотивація, процес фізичного розвитку і духовного 

зростання учня. Його розуміння значущості спорту в його житті і як він впливає 

на його майбутнє, особливо в роботі. Він знає, що у нього повинен бути 

здоровий організм, розвинені фізичні навички для більш ефективної роботи на 

судні, наявність вміння контролю над емоціями. 

Все це досягається шляхом занять спортом. 

Мотивація в цій справі досягається різними шляхами: хтось сам з легкістю 

готовий цим займатися, інших потрібно тримати завжди в напрузі, треті 

шукають собі якусь вигоду. 

Для мотивації учня може застосовуватися створення ситуацій 

пізнавального спору або успіху в навчанні. 

Перше пояснюється тим що суперечка викликає інтерес в учня, дає йому 

запал і бажання розібратися в оспорюваному питанні. Друге використовується 

для тих хто має утруднення в навчанні. Цей прийом ґрунтується на радісних 

переживаннях учня, які сприяють подоланню труднощів у навчанні. Простими 

словами, 

можна мотивувати учня виконати стільки раз певні вправи скільки він 

може, з подальшим збільшенням навантаження. 

Розглядаючи спорт як структуру навчальної мотивації, можна зробити 

висновок, що він вдає із себе: 

1) пізнавальний мотив, тобто орієнтується на придбання навичок 

2) мотив соціальної ідентифікації з викладачем, 

тобто учневі необхідно відповідати вимогам викладача 

3) мотив переживання, це означає зв'язок з привабливістю навчального 

матеріалу. 

Висновок 

Таким чином, курсант, що вибрав напрямок судномеханіка, зобов'язується 

підтримувати необхідну фізичну підготовку для подальшої роботи за фахом. 
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Мотиваційна складова повинна бути позитивним компонентом розвитку 

курсанта, що ставить перед собою мету, яку він досягає за рахунок 

стимулювання до занять спортом, для ефективної роботи за фахом. 

В результаті цього, варто розуміти що в першу чергу все залежить від 

самого курсанта, тому що 

йому потрібно перебороти себе як на початковій стадії в заняттях спортом, 

так і на кінцевій. Ключову роль так само грає сам викладач, він сприяє 

мотивації учня до спорту. 

Список використаних джерел: 

1 https://cosmozz.info/obshchestvo/politika/vojna/sport/761-motivatsiya-v-

sportivnoj-karere.html 

2 https://smekni.com/a/223952/motivatsiya-sportivnoy-deyatelnosti/ 
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Стрес - стан психічної напруги, що виникає у людини в процесі діяльності в 

найбільш складних, важких умовах, як в повсякденному житті, так і при 

особливих обставинах.[1] 

Професія моряка може надати кваліфікованим і відповідальним 

працівникам перспективи кар'єрного росту, високу заробітну плату, тривалу 

відпустку, відповідальність, можливість подорожувати та задоволення від 

роботи. Але, деякі аспекти морського життя можуть стати причиною серйозних 

https://smekni.com/a/223952/motivatsiya-sportivnoy-deyatelnosti/
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стресових ситуацій для моряків, викликаючи реакції, які можуть поставити під 

загрозу їхнє фізичне здоров'я, благополуччя, а також моральний стан на 

робочому місці. Це відноситься до моряків, які здійснюють тривалі морські 

переходи, і до тих, хто зайнятий у каботажному судноплавстві, і які працюють 

на суднах в межах внутрішніх водних шляхів.[2] 

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я близько 20% дорослого 

населення планети, який би момент часу ми не взяли, мають проблеми 

психічного характеру. Більш того, з питаннями психічного здоров'я пов'язані 

значні витрати (напр. у США на втрачений заробіток щорічно приходиться 192 

мільярди доларів). [3] 

Більшість людей, включаючи моряків, реагують на події, що травмують, і 

сильні стресові ситуації, але вірно і те, що більшість людей, включаючи 

моряків, відновлюються після цього без довгострокових негативних наслідків 

для здоров'я. 

Стресові фактори, пов'язані зі специфікою життя на борту судна, можуть 

серйозно вплинути на деяких моряків. Такі стрес-фактори можуть бути 

розділені на нижченаведені групи: 

 Соціальні: довгі за часом періоди, проведені далеко від родини, друзів, 

культурного та професійного середовища; міжкультурні, соціальні та мовні 

бар'єри, що стають джерелом стресу або посилюють почуття ізольованості. 

 

 Наприклад: під час довгострокового рейсу моряк бачить одних і тих 

самих людей навколо себе, враховуючи що екіпаж інтернаціональний, то 

бувають моменти язикових бар‘єрів, бо представники різних національностей 

мають різні спілкові особливості такі як: знання англійської мови, акцент, 

розуміння того, що каже співбесідник, його виразність та інші. Непідготовлена 

людина буде розгубленою у такий ситуації, доки не буде розуміти інших членів 

екіпажу.  
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 Професійні: тривале життя на судні, яке впливає на робочий і життєвий 

ритм моряків, може знизити їх здатності до розумового та фізичного 

розслаблення після трудового дня; обмежений доступ до засобів або джерел 

підтримки у випадках, коли моряки стають об'єктами небажаної поведінки, 

такої як залякування, приниження гідності через міжкультурні відмінності, або 

сексуальні домагання. 

Наприклад: коли моряк знаходиться вже декілька місяців на судні, під час 

авральних робіт, або у якомусь іншому випадку, він може порушити свій 

біологічний ритм, в нього може накопичуватися робота яку він зобов‘язан 

виконати в певні терміни, та інші приклади. Також треба враховувати що не всі 

судна можуть бути забезпеченими інтернет мережею, бувають моменти що 

неможливо зв‘язатися за допомогою у випадках морального приниження 

моряка. В таких випадках людина замикається у собі, не може довіряти іншим 

членам екіпажу, навіть намагається не пересікатися з ними, якщо своєчасно не 

оказати допомогу це може призвести навіть до летальних вчинків. 

 Особисті: приховані раніше отримані психічні травми, з якими 

працівник приходить на борт; стрес, який пережив кадетом або моряком, 

вперше покинув будинок для тривалої роботи на судні. 

Наприклад: моряк що вперше у житті покидає будинок для того щоб працювати 

на судні відчуває сильний стрес, особливо у тих випадках коли йому треба 

добиратися одному до місця посадки на судно, також може підсилити ще й 

факт знаходження в іншій країні, де нема жодної знайомої людини. 

Стосовно прихованих раніше психічних травм, можна навести такий приклад: 

колись у минулому, людина пережила певну подію, що сильно відбилася на 

психіці людини. Навіть коли людина міркує що вона вирішила цю проблему, і 

все гаразд вона може неочікувано зустрітися знов з цією ситуацією, і впасти в 

стрес.  

 Непередбачені обставини, що травмують: загроза затоплення під час 

плавання у екстремальних погодних умовах, загроза піратського нападу, 
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пожежа на судні, випадки смерті моряка на судні, випадки прояву агресії, 

залякування та інше. на судні. 

Наприклад: під час рейсу може статися будь яка неочікувана ситуація, будь 

то пошкодження судна з загрозою затоплення або пожежі, загроза нападу 

піратів з подальшим взяттям моряка у полон, непередбачена смерть члена 

екіпажу, або прояви агресії зі сторони екіпажу. Все це об‘єднує саме факт того, 

що всі ці ситуації є непередбаченими. Є випадки коли моряк може провести 

декілька довгострокових рейсів, і цього ні разу не станеться, а вже у 

наступному станеться якась неочікувана подія, що вплине на людину дуже 

погано. Під час аварій моряк схильний до паніки, шоку та інших емоцій у 

стресовій ситуацій. 

Стресостійкість- здатність та вміння людини адаптуватися до стресу, 

переносити його без поганих для себе наслідків, і швидко відновлюватися.  

Нестійкість до стресу змушує людину на підсвідомому рівні уникати його, 

через це людині важко залишити зону комфорту і змінити життя. Захиститись 

від усіх проблем неможливо. Коли психічний стан нестійкий, працівник скоріш 

за все зіткнеться з негативними наслідками. Також, стрес є початком для 

розвитку важких небезпечних захворювань. 

Існує багато способів щодо підвищення стійкості у стресових ситуаціях. 

Вони зводяться до двох дій: 

 підвищення усвідомленості 

 контроль емоцій 

Додаткові заходи щодо формування стресостійкості: 

 Приймати те, що відбувається 

 Заняття з фізичної активності 

 Розвивати впевненість 

 Вміння планувати 

 Нести відповідальність за свою роботу 
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 Вміння допомагати 

 Огородитись від негативу 

 Більше розслаблятися 

Таким чином, стрес є однією зі складових у роботі моряка, і лише тільки від 

підготовки самого працівника, буде залежати його сприйнятливість до 

стресової ситуації. Крім вирішення проблеми шляхом формування 

стресостійкості, також існують організації, які здатні надати допомогу морякам 

у випадках стресу. 
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АЛЬТРУЇЗМ ЯК АСПЕКТ ВИВЧЕННЯ У ПСИХОЛОГІЇ  

Скрипник К. -курсант забезпечення оперативно-службової діяльності 

Національної академії Державної прикордонної служби України  

імені Богдана Хмельницького 

Альтруїзм – це різновид просoціальної поведінки людини, орієнтований на 

безкорисливу допомогу іншим та пов‘язаний з можливими втратами для самої 

людини [2, с.19]. Соціальні психологи намагаються з‘ясувати чинники, які 

дозволяють людям виявляти у поведінці свої кращі якості: турботу, увагу й 

допомогу, моральну й матеріальну жертовність. 

Сучасні дослідники зазначають, що природа альтруїстичних відносин має 

дуалістичний характер, при цьому вроджені задатки до альтруїстичних вчинків 

https://www.american-club.com/files/files/seafarers_mental_wellbeing_russian.pdf
https://www.american-club.com/files/files/seafarers_mental_wellbeing_russian.pdf
https://www.who.int/mental_health/media/investing_mnh.pdf
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для свого становлення як якості альтруїстичних відносин особистості повинні 

реалізовуватися в єдності з виховним впливом і процесом самовиховання 

зокрема. Незважаючи на досить велику кількість досліджень проблеми 

альтруїзму, однозначне трактування даної категорії відсутнє. Д. Майєрс 

пропонує одразу декілька поглядів, серед яких альтруїзм – це зворотна дія 

егоїзму; мотив надання допомоги, свідомо не зв‘язаний з власними 

егоїстичними інтересами [1, с.31]. 

Висловлене співчуття іншій людині може таїти теж внутрішню 

самовинагороду – позитивне самосприйняття самої себе. Подібне може 

стосуватися багатьох випадків, коли людина-донор здає значну порцію крові, 

або коли залишає хороші чайові офіціантові тощо [3, с.146-148]. 

Поряд із різними трактуваннями феномену «альтруїзм» виділяють теорії 

походження альтруїстичної поведінки у суспільстві. Серед них: соціальні теорії 

– ґрунтуються на загальнолюдський нормах взаємодії (Д. Майєрс); особистісні 

(психологічні) концепції – пов‘язані з емпатією як рушійною силою гуманної 

поведінки, мотивом співпереживання іншій людині (Л. Журавльова, М. 

Хоффман), як засобом засвоєння альтруїстичної поведінки (Дж. Аронфрід, В. 

Паскаль); еволюційна теорія – особистість отримує можливість всебічно 

розвиватися лише за умови безкорисливого служіння оточуючим (У. 

Гамільтон); етико-філософські теорії – побудовані на основних принципах: 

справедливості, поваги і співпраці [1, с.27]. 

Отже, надання допомоги може бути обумовлене: а) відвертим або 

завуальованим еґоїзмом (допомога виявляється для того, щоб або одержати 

винагороду, або уникнути покарання); б) душевним дискомфортом (допомога 

виявляється для того, щоб повернути собі душевну рівновагу); в) емпатією 

(віднайти почуття рівноваги, заспокоївши іншу людину). Серед різновидів 

просоціальної поведінки, яка дозволяє людям відчути свою духовну спільність, 

солідарність у досягненні щастя та благополуччя чільне місце займає альтруїзм. 

Альтруїзм або допомога іншим – це поведінкова якість, діаметрально 

протилежна еґоїзму. Альтруїстична особа готова на безкорисливу допомогу, 
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нічого не очікуючи навзаєм. Класичним прикладом альтруїзму є біблейська 

притча про доброго самаритянина, який безкорисливо допоміг незнайомій 

людині, не шкодуючи ні часу, ні грошей. 
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УДК:308 

ДЕЯКІ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ  АСПЕКТИ РОЗВИТКУ 

ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ 

МОРСЬКОЇ ГАЛУЗІ 

Тімофєєва В.О.- курсант Дунайського інституту Національного 

університету «Одеська морська академія», м. Ізмаїл, Україна 

В умовах прискорених соціально-економічних змін на ринку праці 

актуалізується потреба у формуванні психологічної готовності майбутніх 

менеджерів морської галузі до професійної діяльності в конкурентному 

середовищі. Розв‘язання цієї проблеми можливе через створення оптимальних 

психолого-педагогічних умов особистісного розвитку майбутніх фахівців, 

підвищення рівня їхньої професійної майстерності, соціалізації та адаптації до 

діяльності в трудовому колективі. І саме це потребує відповідного 

психологічного супроводу, розроблення психологічного забезпечення з метою 

конструктивного впровадження практичної соціально-психологічної допомоги 
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в навчально-виховний процес, застосування педагогами сучасних 

психологічних підходів, розробленняпсихологічних рекомендацій стосовно 

стилю педагогічного впливу тощо[1]. 

Професійна готовність являє собою усвідомлення високої ролі соціальної 

відповідальності, прагнення активно виконувати професійну задачу, установку 

на реалізацію знань, вмінь та якостей особистості. Вона пов‘язана зі 

спрямованістю на професійну діяльність та стійкими установками на працю[1]. 

Важливою складовою готовності до професійної діяльності є психологічна 

готовність, яка розуміється як складне комплексне психічне утворення або 

психічний стан, який характеризується мобілізацією ресурсів суб‘єкта праці на 

оперативне або довгострокове виконання конкретної діяльності або трудової 

задачі [2,3]. Цей психічний стан дозволяє успішно виконувати свої обов‘язки, 

правильно, використовувати знання, досвід, якості особистості, зберігати 

самоконтроль та змінювати діяльність за умов виникнення непередбачуваних 

перешкод її здійснення[4,8]. 

У структурі психологічної готовності майбутнього менеджера морської 

галузі до професійної діяльності виділено такі компоненти: 

‒ мотиваційний. Він полягає в потребі успішно показати себе з кращого 

боку; інтересі до діяльності та професії менеджера; прагнення успіху та 

зацікавленість професією; бажання присвятити себе професійній діяльності та 

ін. [1,4]; 

‒змістовно-операційний. Це система професійних знань, умінь і навичок; 

педагогічне й управлінське мислення; професійне спрямування уваги та 

пам‘яті;розуміння обов‘язків, трудових завдань, та ін. [1]; 

‒ особистісний. Він включає сукупність різноманітних якостей особистості: 

емоційні, вольові, педагогічна самосвідомість, педагогічні здібності, рефлексія 

діяльності, ерудиція, інформованість, начитаність, домінантність, динамізм 

особистості, цілеспрямованість та ін. Таким чином, аналіз педагогічної теорії та 

практики довів складність і багатоаспектність проблеми готовності фахівця до 

майбутньої професійної діяльності. 
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Отже, готовність до професійної діяльності будемо розглядати як 

інтегровану якість особистості майбутнього менеджера морської галузі, який 

вважає себе здатним і підготовленим до ефективного здійснення управлінської 

діяльності із застосуванням наявних знань, умінь, навичок і якостей 

особистості. Вона являє собою мобілізацію всіх складових професійного та 

особистісного досвіду (мотивів, знань, умінь, навичок, цінностей і якостей 

особистості), закономірний результат його професійної підготовки у ЗВО. 

Щодо компонентів готовності майбутнього менеджера морської галузі до 

професійної діяльності  є мотиваційний, змістовно-операційний та 

особистісний. 
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УДК: 378 

ВИКОРИСТАННЯ НАОЧНИХ МАТЕРІАЛІВ У НАВЧАЛЬНОМУ 

ПРОЦЕСІ ЯК ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ У ПРОФЕСІЙНІЙ 

ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ МОРЕГОСПОДАРСЬКОГО 

КОМПЛЕКСУ 

Фоміна К. -курсантка Дунайського інституту Національного університету 

«Одеська морська академія» 

Дослідження і застосування принципу наочності стає найважливішим 

ресурсом в сучасній педагогічній теорії і педагогічному процесі за рахунок 

вдосконаленняв практиці традиційного педагогічного інструментарію, нового 

розуміння, розширення меж, застосування добре відомих методів, засобів, 

принципів, використовуваних в навчальному процесі. Ці новації 

обумовлюються інтерактивністю в навчанні, сучасними технічними 

можливостями, які мають інформаційні технології, але перш за все новим 

стилем мислення сучасного покоління, яке активно використовує електронні 

ресурси. Йому не тільки притаманний швидкий і успішний пошук необхідної 

інформації, але і її багатоваріантність, поліфонічність сприйняття. 

Сучасні молоді люди звикли мислити образами, гіперпосиланнями. 

Візуальний контент в 40 разів швидше поширюється в соціальних мережах, на 

94% збільшується число переглядів контенту з переважаючою візуальною 

складовою. Вибудовується своєрідний ланцюжок: людина мислить образами - 

образи мають візуальну форму - інформація, представлена візуально, 

сприймається ефективніше, а також звертає на себе підвищену увагу і швидке 

запам'ятовування. 

Сучасна професійна підготовка майбутніх фахівців 

морегосподарськогокомплексу має орієнтуватись на перспективи міжнародної 

співпраці, забезпечення мобільності як науковців, викладачів, так і курсантів у 

межах глобального освітнього і наукового простору. Приведення такої 
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підготовки у відповідність до світових стандартів вищої освіти посилює 

значущість професії. 

Ефективні в минулому форми і методи навчання - лекції, семінари, де 

домінував саме цей спосіб, недостатньо адекватні новим можливостям, 

обумовленими інформаційними технологіями, вимагають нового науково-

методичного інструментарію. У цих умовах стародавній педагогічний принцип 

наочності отримує друге народження. Причому його активне застосування 

можливе як з використанням засобів нового віртуального контенту, так і в 

класичному варіанті: кафедра, «дошка - крейда», «олівець - папір». Тому 

зупинимося на педагогічному принципі наочності, що реалізує образний і 

словесний початок в навчанні, і візуалізація забезпечує цей тандем. 

Важливе місце в розробці теоретичних положень і умов застосування 

засобів наочності у навчанні займають роботи Я.А. Коменського, С.І. 

Архангельського, В.П. Беспалько, В.Г. Болтянского, Л.В. Занкова, Ю.О. 

Овакимяна, Н.М. Шахмаєва, І.С. Якиманської та ін.[1]. 

Авторами проводяться різні дослідження даного феномена. Згідно з 

дослідженнями роль візуалізації обумовлена тим, що виділяються, хоча і досить 

умовно, два типи мислення: наочно-образне (з опорою на уявлення та образи) і 

абстрактно-логічне (з домінантою розумових операцій, заснованих на виділенні 

істотних властивостей і зв'язків предмета). Крім того, саме засобами наочності 

підтримується сенсорна складова інформації, що апелює до емоційної сфери. 

Це підвищує оперативність переробки інформації, збільшує обсяг евристичних 

операцій, креативність мислення, розвиває інтуїцію і вміння прогнозувати. 

Формує компетенції, прописані практично у всіх державних стандартах вищої 

освіти[1]. 

Зупинимося на візуалізуючий складовій і пов'язаною з нею наочністю, мета 

яких - показати приховані особливості взаємозв'язку досліджуваних об'єктів, 

викликати образи, асоціації, що сприяють розумінню або рішенням певних 

завдань, засвоєнню абстрактних понять. Саме ці види наочності в більшій мірі 
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можуть бути використані курсантами в створенні авторських візуальних 

продуктів[2]. 

Візуалізація, таким чиномсприймається як властивість людської свідомості, 

та здатна відтворювати видимі і невидимі образи візуального (зорового) ряду у 

своїй свідомості. У свою чергу, це означає, що людина повинна бути навченою 

візуалізувати. В педагогічному контексті - це створення умов для зорового 

спостереження, метод подання інформації, найважливіших відомостей про 

властивості реальних і віртуальних об'єктів у вигляді оптичного зображення 

(наприклад, у вигляді малюнків і фотографій, графіків, діаграм, структурних 

схем, таблиць, картин)[2]. 

Стійкий педагогічний і дослідницький інтерес до методу візуалізації не 

означає того, що немає бар'єрів, які стоять на шляху його широкого 

застосування. Це стосується як факторів зовнішнього, так і внутрішнього 

характеру, без урахування яких сама візуалізація може перетворитися лише в 

«пожвавлення» до практичних занять[3].До їх числа можна віднести:  

– існуючий у викладацькому і студентському середовищі підхід до 

абсолютизації аудиального способу передачі інформації з епізодичним 

використанням переважно ілюстративного виду наочності; 

– тимчасові обмеження, особливо із застосуванням структурованої 

наочності;  

– низький рівень культури візуального представлення інформації; 

– непристосованість аудиторій до засобу ведення занять (маленькі дошки 

або фліпчарти), які не дозволяють уявити на них створений курсантами в 

процесі практичних занять візуальний продукт; 

– домінування в практикумах, інших навчальних посібниках текстових 

завдань. 

Дані зворотнього зв'язку свідчать, що розглянутівище способи візуалізації 

виконуютьяк утилітарну функцію підвищеннязнань курсантів з конкретної 

дисципліни, так і формують культуруінтелектуальної діяльності в 
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цілому,сприяють розвитку у курсантівнавичок наукової організації 

навчальногопроцесу, асоціативного мислення та креативності[4]. 

В минулому, принцип наочності зводився до конкретного або натурального, 

в сучасному ж світі характер наочності розглядається на рівні абстрактного 

мислення,  властивий не тільки реальному об‘єкту а й логічному знанню. 

Таким чином, включення в роботу зорових рецепторів одночасно з 

вербальним сприйняттям навчального матеріалу допомагає його засвоїти, 

сприяє активізації використаннявикладачами, особливо гуманітарного циклу, 

наочності, зокрема й абстрактної, яка є засобом, що дає змогу включити 

процеси аналітико-синтетичної діяльності в контекст розумової діяльності та 

полегшити її. 
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УДК 378:629.  

ЕТНОКУЛЬТУРНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 

МОРСЬКОЇ ГАЛУЗІ  

Янкович А.А.-  курсант 2 курсу Дунайського інституту Національного 

університету «Одеська морська академія»  

 Сучасні освітні тенденції XXI століття демонструють нові вимоги до 

традиційних освітніх парадигм з урахуванням процесів глобалізації та 

міждержавної інтеграції у багатьох сферах професійної діяльності. 

Судноплавство - це одна з індустрій, які досягли сьогодні найвищого рівня 

глобалізації. Створення всесвітньої мережі агентств і організацій, що 

займаються наймом і керуванням екіпажів для судів торгового і пасажирського 

флоту змінило глобальний ринок праці моряків короткий час. Багато 

європейських країн пом'якшили вимоги до національностей своїх екіпажів, що 

дало можливість морякам «свободу переміщатися між прапорами». Згідно з 

дослідженнями University of Turun (The Impact Of Ship Crews On Maritime 

Safety), регіони Східної Європи, Далекого Сходу і Південної Азії забезпечують 

більше 80% моряків світового флоту [1, 2]. 

 У зв‘язку з цим на сучасному етапі розвитку морської галузі виникає 

необхідність підготовки моряків до роботи в полі етнічному середовищі. 

Метою такої підготовки є формування етнокультурної компетентності 

здобувачів вищої морської освіти в умовах полі етнічного середовища. Екіпаж 

сучасного судна морського і річкового флоту - це, як правило, 

багатонаціональний екіпаж, де представники різних національностей, які мають 

свої психологічні особливості, тривалий час живуть і працюють в умовах 

обмеженого простору і постійного стресу. Щоб уникнути безліч проблемних 

ситуацій в багатонаціональному екіпажі судна, в процесі підготовки майбутніх 

моряків, необхідно строго враховувати їх етнічні особливості, а саме: 

національну культуру, менталітет, як важливі елементи позитивного і 

безпечного спілкування, психологічної сумісності [3].  
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 Етнокультурна компетентність для майбутніх фахівців морської галузі має 

наскрізний характер, тому є частиною не тільки повсякденної поведінки та 

мислення, але й складовою системи професійних навичок. У полікультурному 

соціальному середовищі завжди можуть виникати конфліктні ситуації, 

пов‘язані з непорозумінням особливостей та унікальності іншої ментальності, 

релігії, культури. Етнокультурна компетентність є однією із складових 

професійних здатностей майбутніх моряків. Її складовими в умовах 

міжнаціональних відносин серед членів багатонаціонального екіпажу судна є 

крос-культурний інтелект, готовність до подолання труднощів в 

комунікативній взаємодії з представниками різних етнічних спільнот, високий 

рівень адаптаційних можливостей, здатність протистояти національної 

упередженості і неприязні, національної недовірі і відчуженості, національному 

егоїзму і етноцентризму. 

 Різниця за національністю дуже часто впливає на специфіку формування 

трудової ієрархії на судні. Ця проблема в однаковій мірі може стосуватися як 

старших офіцерів, так і рядових моряків, а отже і етнокультурна 

компетентність, і психологічна адаптивність є необхідними характеристиками 

для всіх членів екіпажу, від капітана до кадета.  

 Системоутворюючими компонентами змісту культури міжнаціонального 

взаємодії є знання психології між різними національними групами, соціальний 

та емоційний інтелект, неупереджене ставлення в оцінці національно-

психологічних характеристик інших людей, вміння вибирати по відношенню до 

кожного з них такий спосіб спілкування, контакту, який, не розходячись з 

власними уявленнями про моралі, в той же час найкращим чином відповідає 

індивідуальним і національної своєрідності сприйняття і оцінки представників 

інших етнічних спільнот [4]. 

 Але при цьому не повинно бути і бездумного потурання націоналістично 

налаштованим представникам окремих етносів. Слід особливо підкреслити, що, 

коли людина опиняється в напруженій ситуації, типовою реакцією при 

спілкуванні з представниками інших етносів є агресивність або апатія. У зв'язку 
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з цим основним правилом формування позитивного спілкування всередині 

багатонаціонального екіпажу судна і аналізу поведінки партнера по комунікації 

має бути формування ділового та повсякденного спілкування не через 

заперечення і неприйняття, а через опис, пояснення і оцінку. Такий формат 

світосприйняття вимагає високого рівня загальної культури. Людей, що 

володіють високою культурою міжнаціонального спілкування, розвинутою 

етнокультурною компетентністю відрізняє інтерес до духовних цінностей свого 

та інших народів, доброзичливість до всіх без винятку людей незалежно від їх 

національної приналежності, готовність прийти на допомогу. Їм чужі 

національна замкнутість і хизування, шовінізм і ксенофобія. 

 Етнокультурна компетентність, як необхідна складова процесу 

міжетнічного спілкування серед членів багатонаціонального екіпажу суден, є 

запорукою адекватного ставлення до поліетнічності, проявом широкого 

мислення та кругозору. З нашої точки зору, для сучасного морського закладу 

вищої освіти важлива не передача сформованих шаблонів знань про 

етнокультурну, а розвиток креативного мислення, інтелектуальна творчість в 

процесі формування етнокультурної компетентності майбутнього професіонала 

морської галузі. Важливою складовою професійної освіти для моряків є їх 

підготовка до ефективної діяльності в багатонаціональному екіпажі судна, що 

додатково досягається за рахунок підтримки багатоманітності культур, 

національних систем у освітньому середовищі закладу освіти. Головним 

критерієм готовності курсантів до етнокультурної взаємодії при виконанні 

професійних обов‘язків у поліетнічному колективі вважаємо їх здатність до 

запобігання або розв‘язання міжкультурних, міжрелігійних проблем. Ці 

навички доцільно активізовувати під час участі у відповідних тренінгах, 

гуртках. 

 Отже, сучасні завдання підготовки фахівців морського флоту 

передбачають розвиток не тільки професійних знань та вмінь, а й 

етнокультурної компетентності, крос-культурного інтелекту, інтегрованих 

психічних якостей, соціального, емоційного інтелекту, так званих «soft skills». 
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 У морських закладах вищої освіти додатково доцільно проводити спеціальні 

тренінги («Wellness at Sea», «Psychological Wellbeing at Sea», «Профілактика та 

корекція самотності й соціальної депривації моряків» та інші базові курси) 

підготовлені фахівцями-психологами, які знають особливості роботи в індустрії 

високого ризику з урахуванням етнокультурних особливостей у професійній 

діяльності багатонаціонального екіпажу судна. 

 Перспективними для подальшого дослідження вважаємо вивчення 

структурних компонентів та рівнів сформованості етнокультурної 

компетентності майбутнього фахівця морської галузі. 
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УДК 378.147: [81’271:656.61] 

ПСИХОЛОГІЧНІ ТА ПРОФЕСІЙНІ АСПЕКТИ БЕЗПЕКИ НА БОРТУ 

                 Андрiець Д.В. -курсант Дунайського інституту Національного 

                 університету «Одеська морська академія», м. Ізмаїл, Україна 

 

Метою роботи є визначення професійних та психологічних  аспектів 

підготовки членів  екіпажу судна. Ці аспекти мають життєво важливий вплив на 

безпеку на борту. Вони  мають  практичне впровадження, оскільки конвенції 

вимагають безпечної роботи з судном та його вантажем, персоналом та 

навколишнім середовищем. В останні роки розвиток системи безпеки людей, 

суден та навколишнього середовища все ще є критично важливим. Звичайно, 

моряки повинні мати міцні всебічні здібності та знання своєї професії. Згідно зі 

статистикою Всесвітньої морської організації та аналізом причин дорожньо-

транспортних пригод, людський фактор в аварії становив від 75% до 80%. 

Якщо людський фактор разом із аваріями, спричиненими суднами  та 

навколишнім середовищем, то принаймні 90% аварій пов'язані з людським 

фактором[1]. 

Отже, лише постійне вирощування психологічних якостей моряків може 

зменшити кількість морських аварій та забезпечити безпеку судноплавства. 

Психологічний стан людей матиме прямий вплив на їхній робочий статус та 

ефект. Благополуччя моряків, з одного боку, дозволяє нормалізувати знання та 

навички, які вони вже мають; з іншого боку, вони можуть заповнити брак знань 

та навичок. Хороший психологічний стан може змусити людей почуватись 

добре, повними сил, швидко мислити, може ефективно покращити 

ефективність роботи та краще впоратися з різними надзвичайними ситуаціями. 

Стан напруженості, тривоги та депресії змусить людей не реагувати, 

відволікатись та недооцінювати, що дуже несприятливо для безпеки 

судноплавства. Тільки хороша психологічна якість є надійною гарантією 
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безпечного плавання суден, завдяки чому рейсові завдання можуть 

виконуватися якісно. У вимогах до якості професійної та психологiчної  

пiдготовки  моряків фізична підготовленість є обов‘язковою умовою, 

професійна та технічна якість є ключовим фактором, а психологічна якість - 

гарантією [2]. 

        Комплексні якості моряків включають п‘ять аспектів: 

 - багаті знання; 

 - кваліфіковані навички;  

- хороші ідейно-моральні якості;  

- здорову статуру  

 -хорошi психологічнi якості. 

Ці п‘ять аспектів відносно незалежні та взаємодіють. Багаті знання та 

навички змушують моряка відчувати оптимізм та ефективно вирішувати 

рутинні завдання. Давайте розберемо необхідні завдання курсанта при посадці 

на борт судна. Новий член екіпажу повинен брати участь у декількох сферах:  

1. підтвердження судна та його структури;  

2. підтвердження виконання обов'язків;  

3. довідка з розкладом, вахтовим порядком; 

4. підтвердження з екіпажем.  

Отже, перші кроки на борту судна повинні включати наступне: - після того, 

як він приєднався до судна, він повинен звітувати перед капітаном або 

головним офіцером і слідувати їх інструкціям; - знати будову судна; - робити 

все для якості, безпеки та захисту навколишнього середовища; - повідомляти 

про небезпечні умови працівнику служби безпеки, повідомляти про 

пошкодження обладнання та вантажу судна; - розуміти і дотримуватися 

дозволу на роботу; - завжди використовуйте правильні ЗІЗ (засоби 
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індивідуального захисту); - знати і дотримуватися правил відповідних 

конвенцій, щоб утримувати судно, - знати системи фарбування та підготовку 

поверхні; - стежити за палубою на морі та в порту; - керувати судном, коли це 

потрібно, - підготувати / почистити вантажні трюми / цистерни перед 

завантаженням та почистити трюми; - брати участь у швартовних операціях; - 

брати прісну воду, запаси та провізію; - відкрити, закрити та закріпити кришки 

люків; - змащувати палубне обладнання, включаючи засоби безпеки; - 

підготувати пілотні сходи та проходи [3]. . Як тільки новий член екіпажу 

отримає достатньо знань з основних обов‘язків та відповідальності, він виконує 

свої завдання більш ефективно та безпечно. Песимістична негативна психологія 

екіпажу, марнославство тощо також будуть робити помилки в судженнях, 

вживати неправильні дії. Отже, члени екіпажу повинні уникати негативного 

впливу. 

Підводячи підсумок, слід сказати, що для гарного самопочуття та 

ефективного та безпечного виконання функцій на суднi кожен член екіпажу 

повинен зберігати спокій, зберігати позитивні та здорові позиції та розвивати 

професійні навички. 
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THE IMPORTANCE OF THE TEACHER’S PERFORMANCE IN THE 

DIDACTIC FIELD 

Zaharia Cristina- second year student Sapienza University of Rome, Italy 

One of the many unspoken issues in the experience of the students is the relation 

between them and the teachers, and precisely how a certain way of teaching may 

affect the student or the choices that the student may make. 

In many states the student-teacher relationship is neglected, and it is not 

considered an important topic by the respective department of education and 

teaching. As a student I can deny the previous declaration (that was not explicitly 

made by the department of education and teaching). It is indeed important to give a 

quantitative aspect to the level of teaching. We can address the teacher‘s 

effectiveness in the classroom by the term ―performance‖. Many studies, one of 

which is made by the economist Eric A. Hanushek (Stanford University), shows that 

teachers with better performances affect the overall quantity of the studying program 

that students can assimilate. For this reason, the department of education and teaching 

should give the students the opportunity to evaluate their teachers and their 

performance. 

Giving teachers feedback is both convenient not only for the students but also for 

the teachers themselves. In the first case students can directly address the problems 

that emerge during the lessons and suggest methods and solutions that in their 

opinion can make the quality of the study better, such as: increasing/decreasing the 

practical hours; increasing the didactic support activity; provide more basic 

knowledge; remove from the program topics already studied in other courses; etc... 

Furthermore, with the student‘s opinion can emerge other important aspects that 

otherwise cannot be quantified. Some of those aspects for example are: how much 

teachers motivate their students during their teaching; the clarity of the exposition of 
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the arguments; the availability of the teachers for clarification and revision of the 

more difficult arguments; etc. 

In the second case, teachers that receive feedback can improve their methods and 

the results of the evaluation can be used to provide further professional development. 

For the best results possible, many States need a specific evaluation system 

designed in the smallest details based on their own needs, culture and customs. 

All the States have different didactic methods, and each method needs their own 

evaluation system. 

These evaluations should be governed by the state laws, and the decisions based 

on the analysis of the statistics of the student‘s opinions should be made by a 

teacher‘s council or an organ or entity with equal powers . In my opinion State law 

should regulate the way in which the results are used, because if it is something other 

than constructive criticism it may affect in a negative way the career of the teachers 

or those of the students that extreme a negative opinion on the teacher‘s performance. 

The evaluation system and the after results are an aspect of the didactic that 

should be treated with intellectual delicacy, because as seen above it can be a tool to 

manipulate the education system and affect the people that are involved. Therefore, 

both teacher and student should be able to rely on an organ or entity that can protect 

their right to express their opinion. For example, the identity of those who express an 

opinion should not be disclosed. And the results should not be made public, or 

distributed or diffused to other organizations that have no right to use these results 

and intent to manipulate them for their own benefit. 

In the end I have to confirm my opinion that in order to improve the student‘s 

experience there should be an evaluation system that allows them to express an 

opinion on the teacher‘s performance. But as stated before, it is a complicated aspect 

that should be treated with delicacy. There are debates around the world that argue 

whether it is necessary to adopt an evaluation system for the teacher‘s performance or 

not. In my opinion if a State has an excellent didactic system and the statistics show 

that the majority of the students have little difficulties in learning, then it is not 

necessary. But if shown otherwise I think that an evaluation of the teacher‘s 
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performance should be at least considered and the idea should be proposed to 

teachers and students. 
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The development of shipping industry determines the professional component of 

modern representatives of the maritime profession. The management of high-tech 

ships requires continuous improvement of skills and experience. The more modern 

and automated the vessel, the less crew is required, which means that its members 

must be more professional and competent. Difficulties are associated with the 

struggle for each workplace of a small crew, as well as remote control and ever-

increasing security protocols. 

The joint report of Lloyd's Register (LR), British defense company QinetiQ and 

the University of Southampton, dedicated to global trends in marine technology in 

2030, should finally set the accents in the new relationship between the seafarer and 

the vessel. The most important purpose of the report is to provide information about 

the ship - a super-computer, with remote control. Thus, the main thing a seafarer will 

work with is information. The ship will need a special type of programmer. Marine 

mechanics will continue to be in demand, but they will be other specialists, more like 

system administrators [2]. 

https://www.edweek.org/
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Lloyd's Register plays an important role in protecting human life and safety, 

preserving the environment, promoting innovative technologies, conducting research, 

supporting technical education aimed at developing the economy and business. 

In the maritime sector, the main functions of the RL are: 

• development of norms for the protection of human life at sea, as well as for the 

protection of the marine environment and the prevention its pollution; 

• control of the stages of the life cycle of ships, machinery and marine equipment: 

from construction to operational and maintenance work; 

• classification of ships and subsequent execution of documentation containing 

information on class assignment and operational characteristics; 

• joint work with various classification societies, organizations and associations in 

the field of navigation and navigation on the development of draft conventions, 

standards, safety rules at the stages of construction and operation of ships, further 

control over their observance; 

• performance of liquidation works after emergencies at sea; 

• participation in scientific and technical developments. 

Lloyd's Register in the maritime sector,  is a leading provider of classification 

services worldwide, which ensure international recognition for safety and 

environmental friendliness at every stage of ship's life cycle, marine equipment, 

systems and machinery. The sector also provides services for consulting, examination 

and inspection of ships, technical and industrial assessment of new structures, 

development of technologies and research activities, technical support, organization 

of training courses and trainings. "LR" works with new technologies and innovations 

in the maritime sector that help clients achieve high performance in shipping and 

shipbuilding. The maritime direction unites a network of representative offices 

around the world, which employs about 8,200 people [1]. 

Marine Consulting aims to assist the client in choosing the right solution for the 

best vessel design: fuel to technologies and procedures that can be used at various 

stages. The services are focused on efficient operations in the maritime sector, 

protection of the environment from human factors, inspection and technical research. 
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"Lloyd's Register Group" provides services in 237 successfully operating offices in 

cities of 78 countries worldwide. "LR" is a member of: International Association of 

Classification Societies (IACS), Independent International Certification Organization 

(IIOC), American Society of Mechanical Engineers (ASME) [1]. 

An example in the above report is "Shell" company, which develops progressive 

trainings for its employees. ―Our seafarers are kind of businessmen,‖ said Dr. 

Graham Hendersen, vice president of the company, during London Shipping Week. - 

I can visit any ship at any time - and an analytical report, made up of properly 

processed data, will await me. Henderson explained that the company is hiring "old-

standart" seafarers and, through intense training, makes them a new generation of 

seafarers. At any stage of a sailor's career, from cadet to captain, there is a suitable 

program for him [3]. 

―The way Shell is training today build a model of the future for the entire fleet,‖ 

said Professor Ajit Shenoy of the University of Southampton. - In the nearest future, 

on board the vessel, first of all, administrators and data operators will be needed. 

Such changes are taking place not only in the shipping industry - many professions 

are now completely changing their face due to the introduction of high technologies‖ 

[3]. 

It is necessary to radically change the system of maritime education, the very 

approach to it - this is the conclusion made by Professor Shenoy. This will require the 

combined efforts of educational institutions, employers, governments and seafarers 

themselves. ―The UK has already drafted a couple of substantive amendments to the 

International Convention on the Training, Certification and Watchkeeping of 

Seafarers (STCW 78/95),‖ Linington said. ―They should improve the certification 

system for ship engineers. Our union constantly monitors that seafarers receive 

proper technical training. A true professional, joining a ship of any generation, should 

know what's what‖ [3]. 

The professor believes that in the near future, the ability to handle technology and 

software will be valued more than the actual maritime component of the profession. 

―These will no longer be sailors in the traditional sense of the word,‖ he says. - 
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Although, it is possible that a differentiated system will develop: there will be 

personnel with a doctorate degree and a minimum knowledge about the sea on board, 

who are responsible for equipment, and more traditional sailors, in case of "surprises" 

from the sea. In any case, in order to understand how the new educational scheme 

will work, it has to be developed and implemented‖ [3]. 

Judging by the forecast, an era of interactive cooperation between humans, 

software and ship mechanisms is awaiting us. The report is a joint project of LR, 

British defense company QinetiQ and the University of Southampton. It examines 18 

factors that should affect ships design, the power of the fleet and the geography of 

human presence in the ocean in near future. The future of the planet depends on the 

study of the ocean and the correct interpretation of the processes taking place in it, 

says the forecast [Fig.1]. 

Among the 18 factors in the report are robotization, sensor systems, big data 

analytics, propulsion and power supply, advanced materials, autonomous systems, 

smart ships, manufacturing technologies, renewable energy sources, shipbuilding, 

carbon capture and storage, energy management, virtual and electronic protection, 

marine biotechnology, human-computer interaction, deep-sea mining, population 

growth and communication [4]. 

18 technologies transforming the maritime industry Figure 1 
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The factors are divided into two large groups. The first includes those that 

directly affect the design of ships - the development of shipbuilding, propulsion and 

power supply, as well as the concept of a "smart" ship. The second group consists of 

factors related to security, business purpose and operational efficiency, such as 

modern materials, big data analytics, communications, sensor systems and robotics. 

LR prepared mainly the part of the report that deals with the commercial component 

of shipping. The report presents the TechnoMax concept developed for bulk carriers, 

tankers, container ships and gas carriers. TechnoMax is not a ready-made project of 

certain type of vessel, but some general idea of the amount of technical innovations 

that can be found on board in 2030 [4]. 

Ships of the TechnoMax generation will be smarter, more environmentally 

friendly, with a choice of power source, computer control and fully wireless 

connections on board. All ships will be connected to each other via satellite. The 

TechnoMax generation will require fundamental changes in the design, construction 

and ships supply, as well as ship management. Only the most advanced shipbuilding 

companies will be able to create them. Shipowners and managers  will have to prove 

their reliability and earn credit of trust before start working with TechnoMax,[4]. 

―Shipping is changing as fast as never before,‖ says Tom Bodley, director of 

maritime affairs at LR. - Evolution goes unevenly - it is up, then down - but in any 

case, by 2030 the fleet will be changed a lot [4]. 
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From ancient times piracy was one of the main problems of maritime industry. 

Pirates are not just a legend from the past, but a modern day threat [1]. As of 2019, 

pirates were holding about six hundred seafarers hostage; some of the ransoms paid 

were in the multi-million-dollar range. Oceans Beyond Piracy, a Colorado nonprofit, 

estimated in 2019 that piracy had cost the shipping industry more than six billion 

dollars that year [1].  

Piracy in the 21st century has taken place in a number of waters around the world. 

They are: the Gulf of Guinea; the Strait of Malacca; the Indian Ocean; Falcon Lake. 

Piracy in the Gulf of Guinea affects a number of countries in West Africa as well 

as the wider international community. By 2011, it had become an issue of global 

concern. Pirates in the Gulf of Guinea are often part of heavily armed criminal 

enterprises, who employ violent methods to steal oil cargo [2]. In 2012, the 

International Maritime Bureau, Oceans Beyond Piracy and the Maritime Piracy 

https://www.unglobalcompact.org/participation/report/cop/create-and-submit/active/445379
https://www.unglobalcompact.org/participation/report/cop/create-and-submit/active/445379
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Humanitarian Response Program reported that the number of vessels attacks by West 

African pirates had reached a world high, with 966 seafarers attacked during the year. 

Piracy in the Gulf of Guinea has evolved over the first decade of the century. For 

some time, smaller ships shuttling employees and materials belonging to the oil 

companies with any involvement in oil exploration had been at risk in Nigeria. Over 

time, pirates became more aggressive and better armed. As of 2014, pirate attacks in 

West Africa mainly occur in territorial waters, terminals and harbours rather than in 

the high seas. This incident pattern has hindered intervention by international naval 

forces. Pirates in the region operate a well-funded criminal industry, which includes 

established supply networks. They are often part of heavily armed and sophisticated 

criminal enterprises, who increasingly use motherships to launch their attacks. The 

local pirates‘ overall aim is to steal oil cargo. As such, they do not attach much 

importance to holding crew members and non-oil cargo and vessels for ransom. 

Additionally, pirates in the Gulf of Guinea are especially noted for their violent 

modus operandi, which frequently involves the kidnapping, torture and shooting of 

crewmen. The increasingly violent methods used by these groups is believed to be 

part of a conscious ―business model‖ adopted by them, in which violence and 

intimidation plays a major role. 

By 2010, 45 and by 2012 120 incidents were reported to the UN International 

Maritime Organization. However, many events go unreported. Piracy acts interfere 

with the legitimate trading interests of the affected countries that include Benin, 

Togo, Côte d‘Ivoire, Ghana, Nigeria, and the Democratic Republic of Congo. As an 

example, trade of Benin‘s major port, the Port of Cotonou, was reported in 2012 to 

have dropped by 70 percent. The cost of piracy in the Gulf of Guinea due to stolen 

goods, security, and insurance has been estimated to be about $2 billion. According 

to the Control Risks Group, pirate attacks in the Gulf of Guinea had by mid-

November 2013 maintained a steady level of around 100 attempted hijackings in the 

year, a close third behind Southeast Asia. 

Pirates in the Strait of Malacca near Indonesia are normally armed with guns, 

knives, or machetes. Many reports on attacks could have gone unreported because the 
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companies are scared of the pirates attacking them more often because the company 

told the authorities. The pirates in this area also attack ships during the night. If 

vessels sound an alarm, the pirates usually leave without confronting the crew. 

Pirates in the Singapore Straits attack at night, while ships are underway or anchored. 

According to the Control Risks Group, pirate attacks in the Strait of Malacca had 

by mid-November 2013 reached a world high, surpassing those in the Gulf of Guinea. 

Piracy in the Indian Ocean has been a threat to international shipping since the 

beginning of the Somali Civil War in the early 1990s. Since 2005, many international 

organizations have expressed concern over the rise in acts of piracy. Piracy impeded 

the delivery of shipments and increased shipping expenses, costing an estimated $6.6 

to $6.9 billion a year in global trade according to Oceans Beyond Piracy (OBP). 

According to the German Institute for Economic Research (DIW), a veritable 

industry of profiteers also arose around the piracy. Insurance companies significantly 

increased their profits from the pirate attacks as insurance companies hiked rate 

premiums in response. 

Combined Task Force 150, a multinational coalition task force, took on the role 

of fighting the piracy by establishing a Maritime Security Patrol Area (MSPA) within 

the Gulf of Aden and Guardafui Channel. By September 2012, the heyday of piracy 

in the Indian Ocean was reportedly over. According to the International Maritime 

Bureau, pirate attacks had by October 2012 dropped to a six-year low, with only one 

ship attacked in the third quarter compared to thirty-six during the same period in 

2011. By December 2013, the US Office of Naval Intelligence reported that only 9 

vessels had been attacked during the year by the pirates, with zero successful 

hijackings. Control Risks attributed this 90% decline in pirate activity from the 

corresponding period in 2012 to the adoption of best management practices by vessel 

owners and crews, armed private security onboard ships, a significant naval presence, 

and the development of onshore security forces. 

Piracy on Falcon Lake involves crime at the border between the United States and 

Mexico on Falcon Lake. The lake is a 100-kilometre-long reservoir constructed in 

1954 and is a known drug smuggling route. 



370 
 

A turf war between rival drug cartels for control of the lake began in March 2010 

and has led to a series of armed robberies and shooting incidents. All of the attacks 

were credited to the Los Zetas cartel and occurred primarily on the Mexican side of 

the reservoir but within sight of the Texas coast. The so-called pirates operate ―fleets‖ 

of small boats designed to seize fishermen and smuggle drugs. 

While the events have been referred to colloquially as piracy, all the waters of 

Falcon Lake are considered either US or Mexican territorial waters and therefore are 

not technically piracy under Article 101 of the UN Convention on the Law of the Sea 

[2]. There are a variety of factors that influence on the hotspots of pirate activity. One 

such factor is ―weak states‖ or governments that lack the resources necessary to 

effectively combat piracy. Such states have a hard time addressing problems with 

piracy because they are economically weak and lack the resources necessary to 

adequately challenge pirate attacks. Furthermore, large populations of people suffer 

from poverty and joblessness, which often makes piracy one of the few economically 

viable lines of work. 

Shipowners should first and foremost ensure the safety of the crew and cargo, so 

in case there is a threat of attack on the ship, security is hired. Mankind should take 

the problem of piracy more seriously. 
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Коучинг є одним із різновидів інноваційної освітньої практики. Мета коуча 

– організувати продуктивний діалог, стимулювати самостійне усвідомлення і 

переосмислення свого накопиченого досвіду, генерацію нового досвіду, 

реалізацію прийнятих рішень в житті та професійній діяльності. 

Питання використання технології коучинга розглядаються в працях Л. 

Уітворта, М. Вілера, С. Тропа, Дж.К. Смарта, Дж. Кліфорда, А.Д. Савкіна, М.А. 

Данілової, О. І. Баранової, Т. А. Борової, Н. Горук,, А. Огнєва, В.А. Співак, Т.С. 

Бібарцева, Н.В. Кічук, С.В. Петрушина та ін.  

Погоджуємось з науковцем Єфімовою О., що сучасна освіта повинна стати 

таким соціальним інститутом, який був би здатний надавати людині 

різноманітні набори освітніх послуг, що дозволяють вчитися безперервно, 

забезпечувати можливість отримання після вузівської та додаткової освіти. 

Важливою вимогою до сучасного фахівця стає не просто володіння 

відповідними знаннями, уміннями та навичками, а їх постійне оновлення та 

вдосконалення (Єфімова, 2017).  

Конкретизовано поняття освітнього коучингу в контексті вищої освіти в 

наукових розвідках Романової С. М. Дослідниця розглядає його як феномен 

освітнього процесу, побудований на мотивувальній взаємодії, у якому викладач 
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створює спеціальні умови, спрямовані на розкриття особистісного потенціалу 

студента для досягнення важливих для нього цілей в оптимальний термін, у 

конкретній предметній галузі знання (Романова, 2010).  

Один із способів примножити власні знання - ділитися ними. У нашому 

випадку, унікальність таких заходів полягає в тому, що своїми знаннями та 

досвідом з курсантами діляться діючі моряки. Спікери коучингів, механіки з 

багаторічним досвідом розповідають майбутнім фахівцям, що необхідно знати 

курсантам і студентам для успішної роботи. Мета таких коучингів у закладі 

вищої морської освіти  - підвищення професійного іміджу українських моряків 

на міжнародному ринку праці. Згідно нашого дослідження є гостра 

необхідність у проведенні таких заходів на базі ЗВО. На коучингах розглядають 

такі теми, як обов'язки вахтового механіка, дії в критичних ситуаціях в 

багатонаціональних екіпажах, основні сучасні законодавчі документи, 

бункерувальні операції, а також підготовку до інспекції судна.  

Майбутні суднові механіки потребують більш глибоких знань з розрахунку 

палива, заповненню документації у машинному відділенні, дотримання заходів 

безпеки під час рейсу, використання рятувальних засобів. Тобто основною 

задачею таких коучингів це виявлення та реалізація потенціалу особистості як 

професіонала; використання усіх можливих ресурсів для формування 

професійного іміджу особистості; знаходження оптимальних варіантів дії, що 

дає змогу при мінімальних зусиллях досягати максимального результату. 

Багато науковців вказують, що коучинг співвідноситься передусім із 

неформальною освітою (професійна перепідготовка, курси підвищення 

кваліфікації,  навчання на підприємствах). Тому доречним є подальше 

дослідження   механізму взаємодії формальної та неформальної освіти на базі 

ЗВО морського профілю. 

Таким чином, можна прийти до висновку, що метою коучингів в системі 

морської освіти є: 

- підвищення вмотивованості до професійної діяльності у майбутнього 

фахівця; 
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- розкриття внутрішнього потенціалу особистості студента/курсанта; 

- обмін інформацією та досвідом від викладача-коуча студентам та 

навпаки. 

Для досягнення поставлених цілей вирішуються наступні завдання: 

-   моніторинг освітнього процесу (зокрема освітньо-професійної 

програми), що дозволяє враховувати і прогнозувати зміни, які відбуваються в 

результаті застосування тих чи інших модернізованих програм і технологій; 

- створення умови, спрямованих на ефективну організацію процесу 

пошуку студентом шляхів досягнення важливих для нього професійних цілей; 

- визнання результатів неформального навчання (коучинги) в межах 

освітньої програми, які є набуттям компетентностей, визначених як загальні; 

- впровадження коуч-семінарів як інноваційних методів викладання 

(зокрема для фахових дисциплін).  
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КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ 

МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ФЛОТУ КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ 

«БАКАЛАВР» 

Желясков В.Я. – доктор педагогічних наук, доцент кафедри гуманітарних 

дисциплін Дунайського інституту Національного університету «Одеська 

морська академія», Ізмаїл, Україна 

Швидкий розвиток суспільних та економічних відносин у ХХІ столітті у 

світі висвітлює зростання вимог до особистісних і професійних якостей 

випускників закладів вищої освіти, у тому числі й в нашій державі. Вони 

покликані забезпечувати конкурентоспроможність фахівців для їхнього 

влаштування на роботу та успішного здійснення професійної діяльності. За цих 

умов заклади вищої освіти повинні здійснювати підготовку фахівців, зокрема 

флоту, зі сформованістю якостей, які відображатимуть їхню ціннісну 

професійну орієнтацію, професійну компетентність, соціальну спрямованість і 

можливість задовольняти особисті й суспільні потреби особи із професійним 

рівнем, який відповідав би міжнародним вимогам і стандартам. Отже, в цьому і 

є необхідність впровадження компетентнісного підходу у процесі підготовки 

майбутніх фахівців флоту кваліфікаційного рівня «бакалавр». 

Не можна не звернути особливу увагу на те, що сам процес впровадження 

компетентнісного підходу розглядається науковцями як складна система 

відношень особистості фахівця до суспільства, праці, самої себе. Він включає 

здатність майбутнього випускника закладу вищої освіти, тобто бакалавра, до 

співробітництва та взаєморозуміння, уміння брати на себе соціальні та етичні 

зобов‘язання, дотримання етики професійного спілкування, здатність 

виокремити професійній  компетентності майбутнього фахівця, зокрема флоту, 

вміння нести відповідальність за якісну діяльність організації, в якій він буде 

працювати. 

Запровадження компетентнісного підходу до модернізації змісту вищої 

освіти потребує формування переліку й змісту ключових компетентностей 

випускників вищих навчальних закладів, які мають бути відображені в 
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освітньо-кваліфікаційній характеристиці фахівця; установлення відповідності 

компетентностей з окремими дисциплінами; відбору змісту дисциплін, який 

може забезпечити формування компетентностей; розробки системи контролю 

за їх формуванням [1].  

Отже, при оцінюванні професійної компетентності майбутнього фахівця 

необхідно передбачити врахування постійної специфічної мотивації до 

високопродуктивної діяльності, до висхідного саморозвитку. 

Саме тут, виникає думка про формування нової структури вищої 

професійної освіти в нашої державі в умовах, коли є певні вимоги та потреби 

ринку праці, який, безпосередньо, швидко змінюється, тобто система вищої 

професійної освіти повинна надавати можливість здобувачам освіти, зокрема 

майбутнім бакалаврам, отримувати не тільки теоретичну, але й належну 

практичну професійну підготовку, з метою використання отриманих 

професійних навичок у сфері морської галузі.   

 Головним є те, що завданням компетентнісного підходу у вищій 

професійній освіті – це сприяння професійній самореалізації здобувачів освіти, 

готуючи їх до професійно-спрямованій взаємодії під час виконання своїх 

соціальних та професійних обов‘язків. Конкурентоспроможні фахівці, які 

отримали диплом бакалавра, мають володіти професійними вміннями і 

навичками, тобто компетенція ми, що ґрунтуються на сучасних спеціальних 

знаннях певної галузі виробництва та високим рівнем професійної 

компетентності, спрямовані на здатності застосовувати теоретичні й практичні 

результати навчання на практиці. 

Виходячи з наших досліджень, зробимо такий висновок: сучасна вища 

професійна освіта забезпечуватиме виконання ряду завдань, зокрема,   

підготовку майбутніх фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», яка 

відповідатиме запитам сучасного ринку праці. У вищих закладах вищої освіти 

слід приділяти увагу становленню особистості здобувача освіти, його 

професійним комунікативним якостям, здатності здобувати і розвивати знання, 
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мислити і працювати по новому, що є складовим завданням компетентнісного 

підходу. 
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КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ПРІОРИТЕТНА 

СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЯКОСТЕЙ ОФІЦЕРА 

ЮВЕНАЛЬНОЇ  ПРОБАЦІЇ 

Пасічник О.М.- старший викладач кафедри педагогіки та гуманітарних 

дисциплін Академії Державної пенітенціарної служби 

В аспекті запровадження ювенальної юстиції в Україні, до структури якої 

входить і ювенальна пробація, постало питання підготовки фахівців, які будуть 

працювати з неповнолітніми суб‘єктами пробації. 

В минулих дослідженнях, що стосувались  побудови орієнтовної моделі 

професіограми фахівця ювенальної пробації, на підставі аналізу завдань, які 

виконує співробітник ювенальної пробації нами було виокремлено низку 

функцій, до яких увійшла в першу чергу комунікативна, яка передбачає 

взаємодію з неповнолітніми клієнтами пробації, їх батьками, вчителями, 

співробітниками державних органів, громадських та благодійних організацій, 

волонтерами, а також соціально-виховна (реалізація пробаційних програм, 

проведення соціально-виховних заходів з неповнолітніми), а також 

організаційна (організація та забезпечення виконання адміністративних 

стягнень у виді виправних та громадських робіт); прогностична (проведення 
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оцінки ризику вчинення повторного порушення, визначення криміногенних 

факторів, що впливають на поведінку засудженого) та пошукова (пошук 

інформації для підготовки досудової доповіді, пошук волонтерських та 

соціальних ресурсів для залучення до соціально-виховної роботи та ін.). 

Метою статті є дослідження змісту комунікативної компетентності офіцера 

ювенальної пробації як пріоритетної складової формування його професійних 

якостей. 

Під час виконання посадових обов‘язків персоналом пробації, які полягають 

у здійсненні нагляду, проведенні соціально-виховної роботи з неповнолітніми 

суб‘єктами пробаці; реалізації пробаційних програм щодо неповнолітніх; 

роз‘ясненні неповнолітнім та їх батькам умов відбування покарання та порядку 

отримання соціальних послуг; забезпеченні взаємодії з органами і службами у 

справах дітей, спеціальними установами та закладами, що здійснюють їх 

соціальний захист і профілактику правопорушень неповнолітніх; залученні 

волонтерів  та ін., ключову роль відіграє комунікативна компетентність, як 

здатність встановлювати і підтримувати необхідні контакти з оточуючими 

людьми, а також сукупність знань, умінь та навичок, що забезпечують 

ефективне спілкування, передбачають уміння змінювати глибину і коло 

спілкування, розуміти й бути зрозумілим для різних груп у процесі 

спілкування. Комунікативна компетентність реалізується безпосередньо в 

процесі спілкування та утворює процес спілкування, міжсуб‘єктної взаємодії 

направленої на задоволення потреб спільної діяльності.  

В професійній діяльності комунікативна компетентність офіцера 

ювенальної пробації є найбільш значимою. Від вмінь спілкуватись, 

висловлювати свої думки, налагоджувати контакти з неповнолітнім суб‘єктом 

пробації, їх батьками, державними та недержавними інституціями  залежить 

ефективність проведення соціально-виховної роботи, здійснення педагогічного 

пливу та профілактики правопорушень. 

Комунікативна компетентність працівників ювенальної пробації повинна 

мати соціально-психологічну спрямованість, а саме знання щодо психології 



378 
 

неповнолітніх, конфліктології, форм та методів самоконтролю; вміння 

встановлювати контакт з неповнолітнім суб‘єктом пробації, у процесі 

спілкування адаптуватись до нього, його індивідуальних якостей та 

особливостей, корегувати протиправну поведінку, надавати підтримку, 

створювати сприятливий психолого-педагогічний клімат, вміння орієнтуватись 

в оптимальних засобах та методах комунікативної діяльності. Також 

працівнику пробації мають бути притаманні такі якості як емпатійність, 

стресостійкість, критичне мислення. Крім того комунікативна компетентність 

пробаціоніста повинна мати рефлексивний компонент, який надасть змогу 

аналізувати, зрозуміти та встановити рівень сприйняття неповнолітнім їх 

спілкування.  

Таким чином, можемо зазначити, що комунікативна компетентність офіцера 

ювенальної пробації є своєрідною якістю особистості, що має характерну 

системну організацію та проявляється як сукупність лінгвістичних, соціально-

психологічних, рефлексивних компонентів ступінь сформованості яких 

відображує готовність майбутнього офіцера органу пробації ефективно 

здійснювати конструктивну передачу, доведення інформації, встановлення 

контакту з дотриманням основних правил психолого-педагогічної взаємодії з 

неповнолітніми, а також постійно підвищувати свій комунікативний досвід на 

підставі рефлексивних  здібностей. 

Фахівець ювенальної пробації, який не володіє на достатньому рівні 

комунікативною компетентністю не зможе встановити необхідний контакт з 

неповнолітнім та буде не в спромозі організувати та реалізувати гнучко та на 

належному рівні виховний процес щодо неповнолітнього порушника закону. 

Отже, розвиток комунікативної компетентності фахівців ювенальної 

пробації є запорукою ефективної реалізації соціально-виховної роботи з 

неповнолітніми, так як комунікація сприяє взаєморозумінню, надає змогу 

встановити сприятливий морально-психологічний клімат, підвищити 

ефективність спілкування задля вирішення проблем та завдань, які стоять перед 

органом пробації. До того ж слід зазначити, що розвиток комунікативної 
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компетентності для побаціоніста, як і для фахівця будь якої сфери, є певним 

способом самореалізації та підвищення ефективності діяльності всієї служби.  

Для формування  та розвитку комунікативної компетентності співробітник 

органу  ювенальної пробації повинен: 

- прагнути до професійного удосконалення, самореалізації та саморозвитку;  

- знати сутність комунікативної компетентності, яка пов‘язана з пізнанням 

самого неповнолітнього, який перебуває у конфлікті з законом, а також із 

здатністю вирішувати проблеми, які виникають у спілкуванні з даним 

суб‘єктом пробації; 

- володіти досвідом прояву комунікативної компетентності в різних 

стандартних та нестандартних ситуаціях, вміння зберігати емоційну рівновагу, 

запобігати та вирішувати конфлікти конструктивним способом, володіти 

грамотністю усної та письмової мови, ораторським мистецтвом, вмінням 

об‘єктивно оцінювати ситуацію взаємодії учасників виховного процесу. 

- удосконалювати комунікативні техніки за допомогою тренінгових форм 

навчання та  інших форм з використанням інтерактивних технологій.  
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РЕЙТИНГОВЕ САМООЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ 

НАУКОВО- ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА 

Стрельбіцький М. А.- доктор технічних наук, професор, Національна 

академія державної прикордонної служби України, 

Мазур В. Ю.   -  доктор військових наук, професор, Національна академія     

державної прикордонної служби України, 

Кожен з науково-педагогічних працівників, окрім оцінювання рівня його 

професійної діяльності керівництвом вищого навчального закладу, 

структурного підрозділу, колегами та здобувачами вищої освіти, має 

здійснювати самооцінювання за певними показниками [1]. 

Технологія самооцінювання передбачає проведення науково-педагогічним 

працівником визначених формалізованих процедур за відповідними 

показниками і коефіцієнтами з таких розділів: формальний науково-

педагогічний статус; навчальна діяльність; методична діяльність; наукова та 

науково-технічна діяльність, які у вигляді табличних даних подаються до 

предметно-методичних комісій кафедри. Такі розділи, як  навчальна діяльність; 

методична діяльність; наукова та науково-технічна діяльність є пріоритетними 

у рейтинговому самооцінюванні і обчислюються за формулою (1) відповідно до 

коефіцієнтів таблиці 1. Варіант подібного оцінювання представлено далі. 

    ∑       
 
     (1) 

де:   –                             

   – і-ий ваговий коефіцієнт значимості кожної із складових самооцінювання;  

  – і-та складова самооцінювання.  

 

Вагові коефіцієнти складових кожного з видів діяльності визначаються 

методом експертних оцінок, як  на кафедрі, так і у вищому навчальному закладі  

і можуть різнитися з чисельним показниками, наведеними в таблиці 2. Вони 

застосовуються науково-педагогічними працівниками кафедри у ході 

самооцінювання за основними складовими освітнього процесу. 
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Таблиця 1. Основні види діяльності науково-педагогічного працівника та їх 

вагові коефіцієнти (варіант) 

№ 

з

/п 

Найменування видів 

діяльності 

Вагові коефіцієнти Умовні 

позначення 

складових 

самооці-

нювання 

 

умовні 

позначення 

числові 

значення 

1 Навчальна діяльність α1 0,50 R1 

2 
Методична 

діяльність 
α2 0,30 R2 

3 

Наукова, науково-

технічна та інноваційна 

діяльність 

α3 0,15 R3 

4 
Організаційна 

діяльність 
α4 0,05 R4 

Сума вагових 

коефіцієнтів  

 

 

1,0  

 

Складова самооцінювання НПП з освітньої діяльності – R1, як повнота 

виконання науково-педагогічним працівником навчального навантаження – 

визначається за показниками наведеними в таблиці 2.  

Таблиця 2. Складова самооцінювання НПП з навчальної діяльності – R1, як 

повнота виконання науково-педагогічним працівником навчального 

навантаження 

№ 

з/п 
Показники 

Коефіцієнти 

вагомості 

Інтегральний показник рейтингу НПП з навчальної 

діяльності 
1,0 
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1 Проведення навчальних занять за розкладом  

(з визначенням окремих видів навчальних занять)  
Визначаються 

у ВВНЗ методом 

проведення 

експертного 

оцінювання 

2 Керівництво військовим стажуванням курсантів  

3 Керівництво курсовими, дипломними  роботами 

(проектами), виконанням індивідуальних навчальних 

планів курсантами 

4 Проведення контрольних навчальних заходів  

5 Інші показники 

 

Кожний із зазначених в таблиці 2 показників має бути диференційований на 

кафедрі (у вищому військовому навчальному закладі) до рівня критеріїв, які 

можуть бути оцінено кожним науково-педагогічним працівником. Як приклад,  

проведення таких контрольних навчальних заходів як: вступні випробування; 

захист курсових робіт (задач); захист дипломних (проектних) робіт; захист 

результатів військового стажування; заліки; екзамени; випускні екзамени тощо.  

Складова самооцінювання науково-педагогічного працівника з навчальної 

діяльності – R1, як рівень повноти виконання навчального навантаження – 

обчислюється у % по відношенню до показників навчального навантаження, що 

значаться в індивідуальному плані науково-педагогічного працівника на 

поточний рік. 

Науково-педагогічний працівник вищого військового навчального закладу є 

основою освітнього процесу [2]. Саме він передає тим, хто навчається не тільки 

знання, але й свій життєвий досвід та практичні навички. Об‘єктивність 

самооцінювання науково-педагогічних працівників повинна досягатись, перш 

за все, в процесі постійного порівняльного аналізу якості відповідної освіти в 

різних вищих навчальних закладах держави. 
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ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНОЇ 

ЧИТАЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 

МОРСЬКОГО ГАЛУЗІ 

Тимофєєва О.Я.- к.п.н., доцент, Дунайський інститут Національного 

університету «Одеська морська академія» 

Міжнародна морська галузь висуває низку вимог до офіцерів флоту, серед 

яких виділяємо іншомовну комунікативну компетентність. У Міжнародній 

Конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року 

іншомовна компетентність визначається як здатність використовувати 

англійську мову на достатньому рівня задля якісного виконання своїх 

професійних обов‘язків. Відповідно до Загальноєвропейських Рекомендацій та 

Національної доктрини розвитку освіти в Україні мовна освіта є неперервної. 

Здобувачі вищої освіти повинні оволодіти загальновживаною та професійно 

орієнтованою іноземною мовою з метою формування та формулювання думок в 

галузі повсякденного спілкування і в галузі відповідної спеціальності. Тобто, 

для майбутніх морських фахівців англійська мова це мова спілкування під час 

виконання професійних обов‘язків на судні та у соціально-побутовому 

спілкуванні.  

Особливості майбутньої професійної діяльності становлять основу для 

розвитку англомовної професійно-орієнтованої комунікативної компетентності. 

Всі складові мовленнєвої діяльності здобувачів повинні навчатися та 

розвиватися відповідно до майбутньої професійної спрямованості. Для 

майбутніх судноводіїв та механіків основним джерелом отримання інформації є 
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читання. В умовах відсутності іншомовного середовища читання підвищує 

ефективність навчання. При вступі до морського ЗВО вступники володіють 

навиком читання на достатньому рівні. Але ж для англійської мови за 

професійним спрямуванням необхідним є навички професійно-орієнтованого 

читання.  

Методика навчання читання професійно орієнтованих англомовних текстів 

враховує наступні методичні принципи: принцип професійної спрямованості; 

принцип автентичності; принцип комунікативності. Принцип професійної 

спрямованості текстів позитивно впливає на ступінь навчальної та мовленнєвої 

активності курсантів шляхом розкриття особливостей безпосередньо їх 

майбутньої професійної діяльності. Щодо принципу автентичності, то у якості 

джерел інформації для професійно-орієнтованого читання використовуються 

законодавчі документи міжнародних морських організацій, конвенції та 

кодекси (IMO Conventions, Bridge Procedure Guide), інструкції щодо 

експлуатації технічного суднового обладнання, доробки фахівців міжнародної 

галузі (IMarEST, The Nautical Institute). Автентичність професійно-орієнтованих 

джерел інформації дозволяє підтримувати мотивацію здобувачів до вивчення 

морської англійської. Принципу комунікативності підпорядковано весь процес 

вивчення англійської мови за професійним спрямуванням. Спираючись на 

професійно-орієнтовану інформацію, курсантам надаються завдання 

проблемно-пізнавального характеру, які вимагають стійкої комунікативної 

взаємодії між учасниками (2). 

Навчання професійно-орієнтованого читання вбачається ефективним за 

дотриманням наступної моделі (1):  

1. Мотивація здобувачів – вони завжди повинні знати мету читання та тип 

тексту. Цей етап дозволяє активізувати попередні знання, пропрацювати 

лексику, направити фокус уваги здобувачів на задану тему. Необхідно 

перевіряти рівень зацікавленості курсантів.  
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2. Предтекстовий етап – припрацювання певних труднощів: лексичні, 

граматичні, контекстуальні, які можуть виникнуть під час читання. Завдання по 

типу передбачення інформації з тексту, чи упорядкування наданих фактів. 

3. Текстовий етап – для професійно-орієнтованих текстів важливим є 

детальне читання (scanning and intensive reading). Настанови повинні бути 

чіткими та зрозумілими для курсантів.  

4. Після текстовий етап – різноманітні завдання, метою яких є перевірка 

розуміння інформації, вміння передати, інтерпретувати або перефразувати 

отриману інформацію. Завдання на кшталт однаковості або відмінності фактів, 

розділення між фактами та думками, тощо.  

Така послідовність етапів відпрацьовується під час аудиторних занять, 

набуті навички здобувачі використовують під час самостійної роботи над 

оригінальними текстами, що підвищує ефективність читання та зменшує час на 

пошук необхідної інформації в майбутньому.  

Професійно-орієнтоване читання дозволяє здобувачам отримувати нову 

інформацію, розширяти свій лексичний запас професійною термінологією. 

Іншомовна комунікативна компетентність вдосконалюється та здобувачі в 

майбутньому зможуть самостійно накопичувати свої знання.  
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АСПЕКТИ КОМУНІКАТИВНОЇ ТА ЛІНГВИСТИЧНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ  ВАЖЛИВИ  СКЛАДОВИ  СУЧАСНОГО ФАХІВЦЯ  

МОРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ 

Червоний О.Д. -  КДП, асистент кафедри навігації і управління судном 

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія». 

Формування майбутніх фахівців морського транспорту на сучасному етапі 

складеться з багатьох аспектів, але в цій роботі зостановимось на  знанні 

фахівцями іноземних мов та можливість достойно та достатньо повноцінно 

спілкуватись з іноземними колегами  щоб досконало і впевнено підтвердити 

свою здатність бути офіцером транспортного засобу.   Це те що ми називаємо 

комунікативна та лінгвістична компетентність, це те що зараз потрібне 

використовувати кожному фахівцю щоб показати і доказати його можливість 

виконувати усі свої обов‘язки як грамотний будь то судноводій чи механік 

судна.  

Отже що таке комунікативна та лінгвістична компетентність, а на сам перед 

що таке взагалі компетентність? Це досвід та знання, і найголовніше це 

розуміння та застосування цих знань і досвіду. А здатність і готовність 

курсанта здійснювати іншомовне спілкування і є лінгвістичною 

компетентністю, яка спирається на комплекс специфічних для іноземної мови 

граматичних, лексичних, орфографічних, мовлених знань, умінь і навичок 

опанування мовними засобами комунікативної взаємодії. Що стосується 

комунікативної компетентності, то це є здатність особистості застосовувати у 

конкретному спілкуванні знання мови, способи взаємодії з навколишніми й 

віддаленими людьми та подіями, навички роботи у групі, володіння різними 

соціальними ролями.   

  Всі ці аспекти стосунків між усіма членами багатонаціонального  екіпажу 

будуть значно впливати на працездатність кожного члена команди, що в 

результаті буде відображатися у безаварійної роботи судна. Тому така  

пропозиція проводити заняття, спілкування  та хоча б письменні роботи 



387 
 

англійською мовою є дуже актуальна у сучасній підготовці фахівців морського 

транспорту.  Особисту увагу треба доводити до курсантів які готуються до 

проходження плавальної практиці особливо у багатонаціональних екіпажах, так 

званих mix crew, більш спілкуватись з іноземними моряками. Якщо ці 

спілкування будуть проходити у дружній, повністю зрозумілої для кожного 

моряка атмосфері то і загальні суднові справи будуть проходити у належному 

рівні. Такі відносини дуже важливі на випадок  коли трапляються будь-які 

стресові чи екстремальні ситуації. А ми усі знаємо що таке трапляється дуже 

часто на суднах. У такі моменти кожний мусить довіряти один одному та знати 

що доклад кожного буде зрозумілим до кожного, й не требо буде шукати 

словник щоб перевести якесь слово чи якусь команду.   

  Найважливішим аспектом може стати вивчання та опрацювання 

міжнародних документів а також усіх суднових документів, робота з усіма 

інструкціями по ремонту та обслуговуванню усіх приборів й механізмів у 

оригінальному виданні. Тому на мій погляд буде актуально якщо курсанти 

будуть оформляти звіт на англійською мовою, а бо хоча б частину на приклад 

деякі глави.   

 Таким чином буде проявлятися повна та глибока компетентність фахівців 

будь якого рангу. Особливу увагу треба надати до граматиці в спілкуванні, в 

написанні офіційних листів щоб не було будь-яких двояких тлумачень.  

На думку Є. П. Абдуразякової , модель змісту іншомовної комунікативної 

компетенції включає такі компоненти: мовний, соціокультурний, рефлексивний 

[1]. 

I. Мовний (лінгвістичний) аспект -  це коли людина у даному разі курсант, 

який  володіє повним комплексом  знань мови її граматики на її фонетичному, 

лексичному, морфологічному, синтаксичному, стилістичному рівні. 

II.  Соціокультурний аспект іншомовної комунікативної компетенції 

включає знання соціокультурного контексту, в якому використовується мова, а 
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також вплив даного середовища на вибір мовних форм, і цей аспект може стати 

найважливішим у формуванні  дружньої і на сам перед працездатної атмосфери 

серед екіпажу любого судна  

III.  Рефлексивний аспект дуже вагомий, який створюється із наступних 

компонентів: самостійна організація, володіння навичками контролю, 

оцінювання діяльності, вміння передбачати, дотримання норм поведінки в 

екіпажі, об‘єктивне оцінювання власного вкладу, оцінювання своєї діяльності з 

точки зору моральних, правових норм, естетичних цінностей. Та найважливіше 

завжди пам‘ятати що поруч з тобою моряки з інших країн, інших континентів, і 

що часто буває інших віросповідань.  

Таким чином, аналізуючи дослідження  науковців схиляються до думки, що 

структура іншомовної комунікативної компетенції складається з таких 

ключових субкомпетенцій : мовна (лінгвістична), соціокультурна, 

соціолінгвістична, прагматична, дискурсивна і стратегічна. 
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ПРОФЕСІЙНА ІНШОМОВНА КОМУНІКАТИВНА 

КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ: 

ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ 
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Чорний А. М. - викладач кафедри Прикордонного контролю факультету 

безпеки державного кордону,  Національна академія Державної прикордонної 

служби України імені Богдана Хмельницького, Україна 

Процес проєктування професійної компетентності майбутніх офіцерів-

прикордонників в Національній академії Державної прикордонної служби 

України імені Богдана Хмельницького (далі – НАДПСУ) триває протягом 

чотирьох років і починається під час вступних іспитів. До цього процесу 

залучаються командири різних ланок, науково-педагогічний склад факультетів 

(кафедр), психологи. Складовими професійної компетентності офіцера-

прикордонника є фахова (спеціальна) компетентність, психологічна та 

методична компетентність. Фахова компетентність є інтегративною 

особистісною властивістю, що охоплює сукупність знань, умінь і практичних 

навичок, фахових, громадянських якостей, способів мислення, морально-

етичних цінностей та визначає здатність офіцера-прикордонника успішно 

здійснювати фахову та подальшу навчальну діяльність на високому рівні 

Фахова (спеціальна)  компетентність офіцера-прикордонника охоплює:          

1) компоненти: діяльнісний,  психолого-управлінський, професійний 

іншомовний комунікативний, культури спілкування; 2) досвід вирішення 

навчальних методичних завдань; 3) досвід професійної діяльності. 

Професійна іншомовна комунікативна компетентність передбачає 

володінням іноземними мовами в межах службової необхідності. Ця 

компетентність уособлює актуалізацію іншомовних компетенцій як базових 

навичок, володіння досвідом застосування компетенцій у різноманітних 

ситуаціях (стандартних,  нестандартних), знання змісту компетенцій, ставлення 

до їх змісту та об‘єкта застосування, передбачає емоційно-вольову регуляцію 

процесу й результату застосування компетенцій. 

У НАДПСУ розвитком професійної іншомовної комунікативної 

компетентності займаються викладачі кафедри іноземної мови. Курсанти усіх 

факультетів на рівні базової підготовки в обов‘язковому порядку протягом 
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трьох років вивчають іноземні мови. Крім того, функціонує факультет 

забезпечення оперативно-службової діяльності, на якому навчаються курсанти 

за напрямом підготовки «філологія». Зокрема, протягом чотирьох років, 

майбутні офіцери-прикордонники на цьому факультеті вивчають основну 

іноземну мову (англійську), другу іноземну мову (німецьку) та третю іноземну 

мову (польську, словацьку, румунську, турецьку, французьку тощо) – на вибір. 

Під час навчання на третьому-четвертому курсах курсанти мають змогу 

проходити філологічне стажування за кордоном (з країнами, якими межує 

Україна), де вони безпосередньо набувають практичних навичок спілкування з 

носіями мови в середовищі іншомовного оточення. По завершенню навчання 

усі курсанти в НАДПСУ проходять розподіл на первинні офіцерські посади 

(відповідно до рейтингу навчання), під час якого враховується знання 

іноземних мов. 

Професійна іншомовна комунікативна компетентність допомагає персоналу 

Державної прикордонної служби України налагоджувати та підтримувати 

взаємодію з іншими правоохоронними органами, органами виконавчої влади та 

місцевого самоврядування, місцевим населенням іноземних держав, проведенні 

прикордонно-представницьких зустрічей під час виконання завдань з охорони 

та захисту державного кордону України. 

 

УДК 378 

 

ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ДО МОДЕЛЮВАННЯ 

ЗМІСТУ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ В КОНТЕКСТІ ПІДГОТОВКИ 

МАЙБУТНІХ СУДНОВОДІЇВ 

Швецова І.В.,- к.п.н., доцент кафедри англійської мови у судноводінні, 

Херсонська державна морська академія 

Сучасна освіта покликана забезпечити підготовку компетентного фахівця, 

що має якості, знання та вміння, які визначають його конкурентоспроможність 

на ринку праці і мотивацію професійного вдосконалення протягом усього 
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життя. Розвиток міжнародного співробітництва та удосконалення новітніх 

технологій сприяють перегляду вимог до рівня освіти та якості підготовки 

курсантів морських закладів у системі вищої освіти. Завдання, які виконують 

мореплавці, вимагають від них набуття професійно значущих якостей та 

високого рівня професійної підготовки фахівців, здатних здійснювати 

іншомовну комунікацію з іноземними представниками. 

Зважаючи на актуальність розвитку іншомовної освіти в контексті 

підготовки майбутніх судноводіїв виникає потреба у пошуку нових шляхів та їх 

реалізації, впровадження комплексу інноваційних педагогічних технологій, 

забезпечення формування комунікативних здібностей у професійній діяльності, 

а саме здатність до ефективної участі у міжкультурному діловому спілкуванні. 

Аналіз досліджень показує, що іншомовна підготовка студентів потребує 

модернізації, яка включає в себе наступні зміни освітньої парадигми: 

підготовки викладацького складу, розробки відповідних педагогічних засад (до 

таких засад стосовно іншомовної підготовки майбутніх фахівців можемо 

віднести: впровадження нових підходів до навчання іноземної мови); створення 

відповідного освітнього середовища; розвиток пізнавальної самостійності 

студентів; формування самоосвітньої компетенції студентів. 

Розвиток іншомовної компетенції, в контексті підготовки майбутніх 

судноводіїв, що реалізується в Херсонській державній морській академії, 

організовується у відповідності до наступних принципів освітнього процесу:  

1) Послідовність викладу змістовного матеріалу у навчальній діяльності 

курсантів, що відображено у навчальних програмах та детально представлено у 

навчально-методичному забезпеченні курсу. У межах цього принципу, 

викладачами кафедри англійської мови у судноводінні, підготовлено та введено 

в навчальну діяльність навчально-методичні посібники відповідно до кожного 

семестру та курсу навчання. Відбір змісту навчання здійснюється з 

урахуванням профілю навчального закладу, а також з урахуванням предметно-

практичної професійної діяльності фахівців відповідного профілю через його 

функції, проблеми, завдання. Структура змісту навчання іноземної мови 
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спеціальності включає: функціональний аспект (ситуації професійного 

спілкування); предметний аспект (мовні засоби, що характеризують 

спеціальний лексичний матеріал, соціокультурний компонент іншомовної 

компетенції) [1; 2]. Найважливішою одиницею відбору змісту освітнього 

процесу виступає результативний аспект (компетенції, що забезпечують 

адекватну комунікативну професійну поведінку фахівця. 

2) Визначальним принципом розвитку іншомовної освіти є комунікативна 

направленість курсу за напрямом підготовки. Логіка процесу інтеграції 

компетенцій передбачає етап актуалізації лінгвістичних і професійних знань 

(підготовчі вправи в основному репродуктивного характеру, інтеграція 

компетенцій здійснюється через перенесення професійного змісту в нову, 

іншомовну форму); умовно комунікативний етап (вправи репродуктивно-

продуктивного і конструктивного характеру, інтеграція відбувається через 

залучення професійних знань і їх збагачення за рахунок використовуваних 

дидактичних опор); і професійно-комунікативний етап (інтеграція відбувається 

через імітацію реальної професійної комунікації майбутніх судноводія). 

3) Принцип взаємодії викладача та курсанта у ході розвитку іншомовної 

освіти, що полягає у розвиваючому компоненті досягнення практичної мети 

навчання, формуванні у студентів цілісної професійно-концептуальної 

специфіки майбутньої професії судноводія. Ефективна взаємодія викладача та 

курсанта  передбачає становлення мотиваційно-цілісного аспекту їх свідомості, 

тобто індивідуально-психологічних якостей та професійних, що сприяє 

формуванню професійної особистості. Враховуючи те, що процес навчання 

реалізується, в першу чергу, завдяки суб‘єкт-суб‘єктній взаємодії його 

учасників, рівноправній роботі між викладачем і студентом, важливим є вибір 

таких підходів, які б створювали позитивну психологічну атмосферу, а також 

мали установку на успішне виконання завдання й уникнення труднощів у ході 

комунікативного іншомовного навчання. Суб‘єкт-суб‘єктний підхід у 

активному навчанні професійної морської англійської мови забезпечує 
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можливості слухачам бачити та відчувати результат своєї роботи шляхом 

створення системи постійного зворотного зв‘язку між викладачем і студентами.  

4) Для ефективного розвитку іншомовної освіти, в контексті підготовки 

майбутніх судноводіїв, визначальним є дидактично обґрунтоване використання 

інноваційних технологій та провадження технологій активного навчання. 

Модернізація іншомовної підготовки майбутніх фахівців передбачає не лише 

передавати студенту необхідний обсяг знань, а навчити результативно їх 

використовувати в професійній та соціальній діяльності, синтезувати нові 

знання. Інтеграція мовної форми і професійного змісту вирішуються в рамках 

таких напрямків, як Content-Based Language Instruction і Content and Language 

Integrated Learning (CLIL) та інш. [3]. Таким чином, підвищення мотивації 

студентів до вивчення морської англійської мови та сприяння їх якісній 

професійній підготовці можливе за умови послідовного практичного 

застосування компетентнісного підходу шляхом впровадження новітніх 

технологій активного навчання.  

У ході дослідження були виявлені і апробовані основні тенденції розвитку 

іншомовної освіти в контексті підготовки майбутніх судноводіїв на основі 

наступних підходів: формування іншомовної комунікативної компетентності 

студентів на основі професіоналізації змісту навчання: професійно 

орієнтований підхід до моделювання змісту іншомовної підготовки;  

формування компетенцій, що визначають готовність випускника до 

іншомовного професійного спілкування; відпрацювання комунікативних 

навичок у ході читання, говоріння, аудіювання та письма;  розробка навчально-

методичного комплексу з іноземних мов, що враховує специфіку майбутньої 

спеціальності, характер зв'язків і відносин елементів професійної підготовки;  

відбір змісту дидактичного матеріалу для самостійної роботи в відповідно 

до цілей іншомовної підготовки студентів за спеціальністю. 

Таким чином, під інтеграцією іншомовної освіти майбутніх судноводіїв 

розуміється спеціально організований процес навчання, в рамках якого 

забезпечується об'єднання предметного змісту іншомовної підготовки та 
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профільних дисциплін; поєднання підходів, методів і форм роботи; одночасне 

взаємозалежний розвиток лінгвістичних, соціокультурних, та формування 

іншомовної професійно-комунікативної компетентності.  
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In the context of the globalization of the modern world a large number of words 

and phrases, associated with various branches of chemistry, that are actively used in 

life, appear. In modern dictionaries, the appearance of new vocabulary is regularly 

recorded. 

The relevance of the article is determined by the increased interest in the study 

of chemical terms, the lack of knowledge of English terminology in chemistry. 

The purpose of the article is to analyze modern English terms of chemistry, to 

identify thematic groups into which the studied vocabulary can be divided. The 

research material was a selection of terms on chemical topics from dictionaries and 

popular scientific articles from Internet sources. 

Industry and scientific research play a major role in international relations in the 

twenty-first century. In order to establish profitable partnerships with researchers 

from other countries, it is necessary to master not only the discipline in which the 

tests are conducted, but also the linguistic methods used in translating the 

terminology of this field of knowledge. 
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When working with chemical scientific works, the translator faces several 

difficulties. First, there are no complete terminology dictionaries. After all, the 

scientific language is constantly undergoing the formation of new terms, which is 

associated with the emergence of new scientific ideas and directions, the 

development of new technology, the creation of new technological processes. 

Secondly, even the existing terminology in dictionaries is often limited to only one or 

two representatives, since it is assumed that the reader of the dictionary forms other 

derivatives himself. 

The current composition of branches and sub-branches of the chemical industry 

includes the following areas: inorganic chemistry (production of ammonia, chlorine, 

caustic soda and soda ash, alkalis, inorganic acids, mineral salts, fertilizers and feed 

products); mining and chemical (extraction of chemical mineral raw materials, its 

enrichment, specifically – phosphorites, sulfur pyrite, potassium and table salt, 

apatite); organic chemistry (production of plastics and synthetic resins, artificial 

fibers and threads, organic dyes and synthetic tanning agents); paint and varnish 

(manufacture of varnishes, whitewash, enamels, paints, nitro, etc.); production of 

chemical reagents, catalysts and high purity substances (manufacture of magnetic 

tape, photofilms, photographs); pharmaceutical and chemical (production of drugs); 

the production of household chemistry (plastic products, glass fiber materials, etc.). 

Chemical language is a system of symbols and concepts, designed for brief, 

concise and clear record and transmit chemical information. 

Chemical language refers to the artificial languages of the sciences. In addition 

to the periodic table, there are millions of names of substances. The language of 

science is developing as dynamically as science itself. Every year, tens of thousands 

of new compounds are synthesized, they need to be properly named. 

In English, we can find: terminology of organic chemistry (polymers [4], 

organic chemicals, the elements carbon and hydrogen, ordinary chemical 

substances) and terminology of inorganic chemistry (inorganic, carbon compounds, 

polymer, synthesis artificial polymers). 

Besides it we can define such groups as: fertilizers – (nitrogen, phosphorus, 
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potassium); chemical elements – (carbon, hydrogen, nitrogen, fluorine, sodium and 

others) [1]; chemicals (formulas) – (CaCO3, H2O); processes (reactions) – 

(restoration, recovery, oxidation, chain reaction); states – (solid, liguid, gas, 

solution, molten) and others. 

Mineral fertilizers are products of industrial production. Such fertilizers do not 

contain a carbon base and are chemical components of an inorganic nature. Fertilizers 

of this type contain mineral compounds: salts, acids, oxides, and others. Mineral 

fertilizers as a type are divided into: phosphoric; nitrogen; potash; microfertilizers; 

complex fertilizers. 

In the course of the research, the features of the chemical terminological 

vocabulary of the English language were considered, an attempt was made to 

describe and organize chemical terms comprehensively. 

Among the perspectives of the research we can name the study of the 

peculiarities of chemical terms in other languages. 
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―Odessa Maritime Academy‖, 

Izmail 

While training the would-be seafarers at maritime colleges and institutes, it is 

often the technical side of training rather than the acquisition of linguistic 

competence which is seen as a priority [1, p. 128]. Anyway, in spite of automation 

and computerization of navigational systems, English has retained its significance as 

the official language of the merchant shipping. It is not a secret that graduates of 

maritime academies who possess poor knowledge of English will not have a chance 

to work in a multinational crew even if they are proficient in navigation subjects. 

According to The International Convention on Standards of Training, 

Certification and Watchkeeping of Seafarers (STCW), 1978 (with amendment), the 

maritime officer must have enough knowledge and skills to fulfil the following tasks: 

1) Use charts and other nautical publications,  

2) Understand meteorological information and messages,  

3) Communicate with other ships and coast stations,  

4) Perform the officer‘s duties with a multilingual crew,  

5) Use engineering publications and perform engineering duties,  

6) Communicate with passengers during an emergency,  

7) Use and understand the IMO SMCP [3]. 

The above listed tasks make it clear that the importance of good knowledge of 

Maritime English for the professionals of the merchant fleet is beyond any doubt. The 

matter is that maritime English is the simplified version of the general English and 

includes phrases for professional communication (towing, berthing, etc.). But the 

everyday life at sea consists not only of work, but also comprises interaction between 

the crewmembers. So, it is evident that each seafarer should possess good command 

of English for both specific and general purposes. 

Many English lecturers from Maritime Academies all over the world are united in 

the opinion that it is impossible to teach maritime English separately from General 

English [2, 4, 6].  
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It is worth mentioning that the concept ―Maritime English‖ is not versatile. For 

example, Maritime Academies mostly train cadets in two major technical branches: 

Navigation and Engineering. So, there is no unanimous word stock which the would-

be seafarers must learn. Each field of knowledge requires its own bulk of training 

material to be studied. It is understandable that during the first course of study in the 

Maritime Academy cadets of the both specialties study some common notions 

concerning exterior and interior of the ships, types of ships, types of cargo, etc. But 

then would-be navigators and engineers have to learn technical vocabulary referring 

to their specialties. It is not a problem to study new terms. But it can be really 

difficult for the cadets, whose level of general English is poor, to use the terms in 

their oral and written speech. 

So, before learning English for specific purposes, cadets must have a definite 

level of knowledge in the so-called General English. Unfortunately, unlike European 

undergraduate applicants (who have B2 level in English), our would-be cadets enter 

the maritime academies with different level of knowledge in English. So, the 

lecturers face a controversial task – to fill the gap in knowledge of cadets with poor 

command in English and not to make others with good knowledge lose their interest 

in learning.  
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В контексте нескольких концепций понятие компетенции рассматривается с 

разных точек зрения, и мы, безусловно, можем приписать ему три компонента: 

знания, навыки и отношения, в которых отношение играет роль руководства, 

направления, аргументации и получения результата; знания и навыки 

дополняют компетенцию, в то время как коммуникативная компетенция 

включает коммуникативные способности, приобретенные на протяжении всей 

жизни, и предлагает нам навыки общения, передачи, обмена мнениями в 

различных обстоятельствах, в процессе проявлений и взаимных действий с 

другими людьми, применяя систему языка и стандарты речи. Эта 

коммуникативная компетенция и язык, специфичный для любой 

специальности, предполагает компетенцию профессионального общения и 

включают, помимо компонентов коммуникативной компетенции, знания в 

соответствующей области. Компетенция профессионального общения 

допускает знания, навыки и умения применительно к специализированному 

языку; выражает область в соответствии с четко определенным уровнем, в 
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котором мы можем определить основные характеристики профессиональной 

коммуникативной компетенции: общаться с использованием 

специализированного языка; применить полученные знания на практике 

благодаря профессиональному подходу к данной области; для передачи и 

объяснения соответствующими средствами содержания сообщения, 

источников, примечаний, указаний; чтобы сообщать о проблемах, решениях и 

информации как товарищам по команде, так и другим заинтересованным. 

В литературе к понятию компетенции подходят с разных точек зрения. 

Aristotel, Noam Chomsky, J. Raven, L. D‘Hainaut, B. Rey, X. Roegiers, M. Minder 

придали термину и понятию компетенции несколько значений; набор идей, в 

которых компетенция - это способность, основанная на знаниях, навыках и 

способностях, приобретенных в процессе обучения. 

У видении молдавских авторов Р. Гергинеску, Ч. Кукоша, Влада Пыслару 

компетентность представляет собой знания, способности и отношения. 

В 2006 году Совет Европейского Союза утвердил восемь ключевых 

компетенций: общение на родном языке; общение на иностранных языках; 

математические навыки и базовые навыки в области науки и техники; 

цифровые навыки использования информационных технологий; 

метакогнитивные навыки или умение учиться; социальные и гражданские 

компетенции; инициативность и предпринимательство; культурная 

осведомленность и самовыражение. 

Составной частью языковой компетенции является коммуникативная 

компетенция. Oswald Ducrot și Jean-Marie Schaeffer определяют 

коммуникативную компетенцию и Dell Hymes как сумму социальных правил, 

позволяющих использовать грамматическую компетенцию, она предшествует 

компетенции Chomsky и E Coșeriu. Социолингвист Dell Hymes, переняв тезисы 

Chomsky, впервые говорит о концепции «коммуникативных навыков» в 1966 

году, приписывая ей способность производить и интерпретировать сообщения, 

а также согласовывать значение в определенных контекстах. Даниела Ровенца-

Фрумушань в этом смысле говорит о коммуникативной компетенции, 
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необходимой для успеха коммуникации, которая не совпадает с 

лингвистической, но заключается в знании тех правил, которые определяют 

использование речи в определенных социальных рамках: «коммуникативная 

компетенция - это результат взаимодействия: языковая компетенция, социо-

культурная компетенция, энциклопедическая компетенция и родовая 

компетенция ». 

Помимо определенных тенденций, коммуникативные навыки являются 

важной категорией навыков в глобальном мире, без которых невозможно 

построить ни знания/обучение, ни отношения. Это ключевой элемент успеха 

человека в жизненных ситуациях, в семье, в свободное время  и для развития 

других навыков. 

Одновременно с продолжением эволюционного процесса коммуникативной 

компетенции на родном языке, составная часть коммуникативной компетенции 

на иностранном языке называется способностью общаться с использованием 

языка, характерного для этого иностранного языка, и направлена на 

достижение следующих аспектов: выражает языки и терминология, способы 

общения, целенаправленность и адаптация общения к ситуации; эффективное и 

правильное использование кодов, языков и условных обозначений, 

относящихся к терминологии различных областей знаний; использование 

вербальных и невербальных сообщений для получения и передачи идей, 

переживаний и чувств; адаптация общения к различным социальным и 

культурным контекстам. 

Профессиональная компетентность означает подтвержденную способность 

отбирать, комбинировать и использовать знания, навыки и другие 

приобретения (ценности и отношения) надлежащим образом для успешного 

решения определенной категории рабочих или учебных ситуаций, 

ограниченных профессией, эффективности и результативности.  

Профессиональные навыки - это интегрированный и динамичный набор знаний 

(знание, понимание и использование определенного языка, объяснение и 
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интерпретация) и навыков (применение, передача и решение проблем, 

критическое и конструктивное размышление, творчество и новаторство). 

По этим причинам I. Lupu, V. Cabac, S. Gâncu заявляют, что понятие 

компетенции завершает понятие квалификации и его результат; обучение в 

определенной области профессиональной деятельности. «Квалификация  

приобретается, когда компетентный орган обнаруживает, что уровень обучения 

человека достиг определенного стандарта общих знаний, навыков и 

компетенций. Стандарт результатов обучения подтверждается процессом 

оценки или успешным завершением учебной программы. Обучение и оценка 

для получения квалификации могут быть достигнуты через учебную программу 

и/или опыт работы. Квалификация дает официальное признание ценности 

результатов обучения для рынка труда, а также для непрерывного образования 

и обучения. Квалификация дает законное право заниматься определенной 

деятельность/профессией ». 

Европейская рамка квалификаций (СЕС) и Национальная рамка 

квалификаций в высшем образовании (CNCIS) регистрируют две основные 

категории компетенций: профессиональные компетенции: когнитивные 

компетенции; функционального-действия; трансверсальные компетенции: 

ролевые компетенции; навыки личного и профессионального развития. Они 

принимают во внимание социальный и групповой контекст занятия 

профессией, а также осознание необходимости непрерывного 

профессионального обучения. 

Профессиональные компетенции, будучи когнитивными и функционально-

активными, всесторонне покрывают профессиональные требования для любой 

квалификации. Чтобы установить направление, согласно нормам в этой 

области, в разъяснении и выборе профессиональных компетенций в высшем 

образовании, мы будем применять на практике базовый документ 

Национальная рамка квалификаций - инструмент для классификации и 

структуры квалификаций. В основе процесса преподавания/ обучения лежит 

компетентный подход, который направлен на развитие у студента некоторых 



403 
 

устойчивых навыков, которые могут помочь ему общаться в сложных 

профессиональных ситуациях. 

 Применение на практике фундаментальных элементов, таких как 

дифференцированное преподавание-обучение, педагогика, ориентированная на 

студента, коммуникативное и интерактивное обучение-преподавание, ставит 

цель учебной практике, моделируя убедительные профессиональные 

обстоятельства для студента, принимает эффективное обучение с упором на то, 

что является важным, обеспечивая лучшую фиксацию навыков. Приоритетом 

организации учебного процесса является стремление к профессионализации 

обучения. Поэтому на основе анализа профессиональных ситуаций 

определяются навыки на уровне знаний, выработанных на теоретических 

занятиях. Навыки применения и интеграции обучаются на практических 

занятиях. Практика развивает навыки решения проблемных ситуаций в 

реальной профессиональной среде (умение отбирать языковые данные, 

выстраивать корпус, интерпретировать и использовать полученную 

информацию для аргументации). 

Профессиональная коммуникативная компетенция включает в себя 

способность общаться на языке, специфическом для данной специальности, и 

включает в себя, помимо компонентов коммуникативной компетенции, и 

знания в этой области. Компетенция профессионального общения потребует 

знаний, навыков и умений в отношении специализированного языка. 

           По определенному уровню; мы можем выделить следующие 

характеристики профессиональной коммуникативной компетентности: 

1. общаться на специализированном языке; 

2. применить знания на практике, профессионально изучив данную область; 

3. представить особенности и характеристики на основе изученного 

предмета; 

4. передать и объяснить соответствующими средствами содержание 

сообщения, источников, примечаний, указаний и т.д .;  
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5. информировать о проблемах, решениях, информации товарищей по 

команде; 

 6. развить навыки обучения, чтобы иметь возможность продолжить 

обучение в последующих циклах. 

Список использованной литературы: 

1. Миндер М. Функциональная дидактика. Ч .: Cartier Educaional, 2003. 

2. Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: 

обучение, преподавание, оценка. Страсбург, CECRL, 2001. 

3. Потолеа Д., Тома С. Концептуализация «компетенции»: концепция и 

значение для программы обучения взрослых. В: 3-я Национальная конференция 

по образованию «10 лет европейского развития образования взрослых» 

(координатор С. Сава). Тимишоара: Издательство Евростампа, 2010. 

 

УДК 378.147 : 37.013. 

КОМУНІКАТИВНА ТА ЛІНГВІСТИЧНА КОМПЕТЕНТНОСТІ ЯК 

СКЛАДОВІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СУЧАСНОГО ФАХІВЦЯ 

Гевчук І - курсант Національної академії Державної прикордонної служби 

України імені Богдана Хмельницького 

Ефективність професійної діяльності залежить від багатьох факторів. На 

сучасному етапі розвитку серед них провідне місце належить професійній 

компетентності фахівців. Готовність та вміння створити тісний контакт з 

людьми є важливим компонентом усіх професій, хоча насамперед починати 

потрібно з розуміння самого себе, правильного поводження свого організму 

при зміні психічних станів та умов навколишнього середовища.  

Процес комунікації супроводжує будь-яку професійну діяльність, а 

засобом реалізації спілкування є комунікативна компетентність, що дає змогу 

різним особистостям виконувати завдання, що потребують взаємодії з іншими 

людьми. Фахівці мають завжди вступати в контакт з різними особами, 



405 
 

незалежно від віку, гендеру та психологічних особливостей. Сучасний фахівець 

повинен уміти виділити стратегічні питання, встановити взаєморозуміння та 

взаємодію із громадськістю, конкретною соціальною групою і окремими 

людьми, тобто володіти культурою комунікативної діяльності. 

Людина весь час перебуває в тісному та безперервному контакті з іншими 

індивідами, у кожного є свій характер, принципи, стереотипи та здібності, 

проте потрібно взаємодіяти, співпрацювати з різними типами людей, незалежно 

від їх особистісних якостей.  

Хотіла би додати про 3-его стани людини, які мають бути гармонійно 

поєднані в людині для її оптимального функціонування: перший-его-стан 

«Батько», в якому індивід відчуває, говорить і думає так, як це робили його 

батьки; другий-его-стан «Дитина», в якому людина мислить і діє так, як це 

робила у дитинстві, саме у цьому стані ми уявляємо себе справжніми – 

радісними і захопленими кожною частинкою цього світу, саме тому ця якість в 

людині має бути найбільш цінною; третій-его-стан – «Дорослий», в якому 

індивід повністю сформований та об‘єктивно оцінює те, що з ним відбувається 

враховуючи всі уміння і той досвід, що він набув протягом свого життя. 

Найголовнішою ознакою ефективного спілкування є спрямованість, тобто 

концентрація на позитивних якостях, що сприяє розкриттю самої особистості. 

Проте, часто заважають спілкуванню певні бар‘єри, що виникають у 

процесі комунікації, наприклад, внаслідок різних політичних поглядів, 

релігійних бачень, які по суті не мають права ставати перешкодою взаємодії 

один з одним, проте люди часто створюють для себе певні перешкоди, що 

заважають їм співпрацювати. І чесно кажучи, я цього не розумію, чому певні 

характеристики повинні заважати у комунікації з іншими людьми? У кожного є 

свій власний вибір, своя думка щодо різних явищ і я вважаю, що ми повинні 

поважати це і не навязувати свої інтереси. Багатьом людям потрібно чимало 

часу аби освоїти ці вміння, адже в їх основі лежить здорова самооцінка, 

симпатія та повага до інших людей. 
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Основа комунікативної компетентності ґрунтується на тому, щоб розуміти 

і бути зрозумілим для партнера, вміти змінювати коло спілкування та бути 

готовим будувати контакт з людьми, орієнтуватись у різноманітних ситуаціях.  

Щодо лінгвістичної компетентності, то це є та сама рушійна сила, що є 

складовою іншомовної комунікації, яка має навчити основним відомостями про 

різні мови світу. З кожними роком наша держава розвивається та за нею має 

слідувати і суспільство, щоб зі знаннями взаємодіяти в іншомовному 

середовищі, забезпечувати розвиток співробітництва України з іншими 

країнами. 

Здатність на високому рівні компетентно вирішувати питання в ситуаціях 

іншомовного спілкування відіграє велику роль у діяльності фахівців, оскільки в 

наш час вже більша частина суспільства опановує як мінімум одну зарубіжну 

мову. 

Дану тему я хотіла б пов‘язати зі своєю майбутньою професією 

прикордонника, адже не зважаючи на сучасне обладнання та зброю, 

найголовнішим місцем залишається людський фактор. Сам ця професія є 

обличчям нашої держави, бо саме прикордонник першим зустрічає і останнім 

проводжає людей, які перетинають кордону. Не зважаючи на сильні і мужні 

якості цих людей, найважливішим залишається знання основ психології 

людини та вміння вчасного реагування на особисті характеристики в поведінці 

співрозмовника, зрозумілість і чіткість у комунікації з людьми та спокій, що 

забезпечується впевненістю у своїх діях і тактовній поведінці з усіма людьми. 

При затриманні порушників не завжди трапляються українці, є і іноземці, особи 

без громадянства, і в цьому випадку знання іноземної мови буде доречним. 

Також на мою думку, зараз без знання найпоширенішої мови – англійської, 

хоча би на мінімальному рівні, ти не будеш компетентним фахівцем у будь-якій 

справі. Знання іноземної мови дає можливість та підвищує шанси отримати 

перспективну та високооплачувану роботу. 

Проте основним чинником, чому потрібно вивчати мови – це 

саморозвиток. Невже кожній людині не хочеться більш глибоко вивчати та 
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досліджувати культуру та історію різних країн та народів, слідкувати за 

подіями у світі з першоджерел, спілкуватись з людьми інших країн, дізнаватись 

про їх звичаї та цінності. Наче незначним, але цікавим є перегляд фільмів 

мовою оригіналу чи прочитати книгу мовою автора. 

Проаналізувавши професійні якості сучасного фахівця, можемо зробити 

висновки, що вміння взаємодіяти з різними верствами суспільства, та не лише 

на державній мові, дає змогу розширити свій кругозір, набути професійного 

досвіду у різних видах діяьності та побачити більще цікавого і невідомого, 

пізнати глибше кожну культуру, звичаї та якості інших людей, що призводить 

до розвитку кожної зрілої особистості та її самовдосконалення. Також для 

сучасного фахівця будь-якої професії необхідне вміння усвідомлювати свою 

важливість у цьому світі, але це усвідомлення можна набути лише знаючи всі 

свої сильні сторони та уміння. 

Науковий керівник – Макогончук Н. В.,  

кандидат педагогічних наук,  

доцент Національної академії  

Державної прикордонної служби України  

імені Богдана Хмельницького. 

 

 

 

УДК 378.147 : 37.02 

КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК 

СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСЙНИХ ЯКОСТЕЙ СУЧАСНОГО 

ФАХІВЦЯ 

ДРОЗДА В.- курсант  Національної академії Державної прикордонної 

служби України імені Богдана Хмельницького. 

Стрімкий розвиток України в економічній, соціальній, інформаційній та 

технологічній сферах в останні три десятиліття після розпаду СРСР створив 

нові проблеми в суспільстві в галузі товарообігу та прикордонної справи, що 

зумовлює пошук новихмеханізми, які зможуть впливати на якість цих послуг. 
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Саме це спричиняє шукати нові методики та шляхи підготовки фахівців 

прикордонної справи, та приділяти цьому особливу увагу. 

Особливо велике значення відіграло створення спеціалізованих вищих 

навчальних закладів з підготовки фахівців-прикордонників. Робота працівника 

прикордонної служби вимагає емоційної витримки, довірних відносин та 

знання своєї справи на високому академічному рівні. Також важливим є вміння 

знаходити компромісні рішення проблем, консультування задля уникнення 

непорозумінь та помилок.  

Професійна компетентність працівника не буде повною без такої важливої 

складової як комунікативна компетентність, адже серед особистісних якостей 

та здібностей майбутніх фахівців особливого значення набуває формування 

комунікативних здібностей, зокрема оволодіння вербальними і невербальними 

засобами спілкування, вміння вступати у контакт. 

Питання та проблематику комунікативної компетентності розглядали багато 

вчених в тому числі як українського так і закордонного походження. Серед них 

найвідоміші В.О. Кан-Калик, Г.Д. Браун. 

Мета: визначити значення комунікативної та лінгвістичної компетентності у 

формуванні кваліфікованих фахівців митної служби. 

Основний матеріал: проблем професійної компетентності дуже багато та 

дуже багато неоднозначних їх трактувань. Одні вважають що основна проблема 

становить у рівні підготовки фахівця а саме – рівень умінь, знань, 

практичних навичок та досвід робити в даній сфері, що саме це дозволяє 

правильно та швидко приймати рішення. Інші стверджують що професійна 

компетентність залежить тільки від індивідуальних характеристик особистості, 

його умінь закладених природою. Інші дослідники стверджують на 

багатокомпонентності, до основних складових відносять: мовну, соціальну, 

предметну складову. Мовний аспект відображає рівень обізнаності в даній 

галузі та можливість правильно формувати свою думку. Соціальна частина 

залежить від самого працівника, його бажання вступати в контакт з людьми та 
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взаємодіяти з ними. Предметна складова відображає можливість та здатність 

спеціаліста розуміти людину у змісті спілкування.    

Провівши аналіз різних підходів та думок щодо комунікативної 

компетентності, нами було сформовано термін «комунікативна компетентність 

працівника прикордонної служби» – вміння, знання, досвід спілкування, 

навички які необхідні для ефективної та продуктивної взаємодії з людьми та 

колегами. 

Ми вважаємо, що основними складовими комунікативної компетентності 

перекладача є сума таких складових: предметна, стратегічна та мовна.  

Предметна частина – дозволяє відфільтровувати необхідну інформацію та 

правильної її інтерпретувати та вміння застосовувати в конкретній ситуації. 

Стратегічна компетенція має на увазі під собою ефективно розв‘язувати 

проблеми та нестандартні ситуації в короткий проміжок часу. Вміння діяти 

чітко, спокійно в екстрених випадках, допомагати громадянам та колегам аби 

якнайшвидше встановити контроль над ситуацією. 

Мовна компетентність – знання основних термінів, понять своєї 

спеціальності. Знання основних законів які зустрічаються частіше всього у 

роботі працівника прикордонної служби.  

Висновки: Отже, створення комунікативної та лінгвістичної компетентності 

працівників прикордонної служби  бере початок з етапу навчання майбутніх 

спеціалістів, основні аспектами підготовки є теоретичні та практичні навички, 

універсальність та бажання до праці, також важливу роль відіграють особисті 

якості працівника. 

На даний час в Україні є гарна наукова та практична база для підготовки 

високоякісних, кваліфікованих спеціалістів в даній спеціальності, але все ж 

існують певні проблеми в їх виконанні, які поступово вирішуються.  

Науковий керівник – Макогончук Н. В.,  

кандидат педагогічних наук,  

доцент Національної академії  

Державної прикордонної служби України 
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 імені Богдана Хмельницького.  

УДК 378.147 : 37.02 

ПРІОРИТЕТНІ СКЛАДОВІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСЙНИХ 

ЯКОСТЕЙ СУЧАСНОГО ФАХІВЦЯ 

ДРОЗДА В.- курсант  Національної академії Державної прикордонної 

служби України імені Богдана Хмельницького. 

 Стрімкий розвиток України в економічній, соціальній, інформаційній та 

технологічній сферах в останні 3 десятиліття після розпаду СРСР створив нові 

проблеми в суспільстві в галузі товарообігу та прикордонної справи, що 

зумовлює шукати нові механізми які здатні впливати на якість цих послуг. 

Саме це спричиняє шукати нові методики та шляхи підготовки фахівців 

прикордонної справи, та приділяти цьому особливу увагу. 

Особливо велике значення відіграло в створенні спеціалізованих вищих 

навчальних закладів, спеціалізованих на підготовці фахівців даної галузі. 

Робота працівника прикордонної служби вимагає емоційної витримки, довірних 

відносин та знання своєї справи на високому академічному рівні. Також 

важливі такі вади як вміння знаходити компромісні рішення проблем, 

консультування задля уникнення непорозумінь та помилок.  

Професійна компетентність працівника не буде повною без такої важливої 

складової як комунікативна компетентність, тільки через гарну підготовку до 

комунікативної діяльності допоможуть в успішному виконанні своїх 

професійних обов‘язків.  

Питання та проблематику комунікативної компетентності розглядали багато 

вчених в тому числі як українського так і закордонного походження. Серед них 

найвідоміші – В.О. Кан-Калика, Г.Д. Брауна. 

Мета: визначити значення комунікативної та лінгвістичної компетентності у 

формуванні кваліфікованих фахівців митної служби. 

Основний матеріал: проблем професійної компетентності дуже багато та 

дуже багато неоднозначних їх трактувань. Одні вважають що основна проблема 

становить у рівні підготовки фахівця а саме – рівень умінь, знань, практичних 
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навичок та досвід робити в даній сфері, що саме це дозволяє правильно та 

швидко приймати рішення. Інші стверджують що професійна компетентність 

залежить тільки від індивідуальних характеристик особистості, його умінь 

закладених природою. Інші дослідники стверджують на багатокомпонентності, 

до основних складових відносять: мовну, соціальну, предметну складову. 

Мовний аспект відображає рівень обізнаності в даній галузі та можливість 

правильно формувати свою думку. Соціальна частина залежить від самого 

працівника, його бажання вступати в контакт з людьми та взаємодіяти з ними. 

Предметна складова відображає можливість та здатність спеціаліста розуміти 

людину у змісті спілкування.    

Провівши аналіз різних підходів та думок щодо комунікативної 

компетентності, нами було сформовано термін «комунікативна компетентність 

працівника прикордонної служби» - вміння, знання, досвід спілкування, 

навички які необхідні для ефективної та продуктивної взаємодії з людьми та 

колегами. 

Ми вважаємо, що основними складовими комунікативної компетентності 

перекладача є сума таких складових: предметна, стратегічна та мовна.  

Предметна частина – дозволяє відфільтровувати необхідну інформацію та 

правильної її інтерпретувати та вміння застосовувати в конкретній ситуації. 

Стратегічна компетенція має на увазі під собою ефективно розв‘язувати 

проблеми та нестандартні ситуації в короткий проміжок часу. Вміння діяти 

чітко, спокійно в екстрених випадках, допомагати громадянам та колегам аби 

якнайшвидше встановити контроль над ситуацією. 

Мовна компетентність – знання основних термінів, понять своєї 

спеціальності. Знання основних законів які зустрічаються частіше всього у 

роботі працівника прикордонної служби.  

Висновки: Отже, створення комунікативної та лінгвістичної компетентності 

працівників прикордонної служби  бере початок з етапу навчання майбутніх 

спеціалістів, основні аспектами підготовки є теоретичні та практичні навички, 
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універсальність та бажання до праці, також важливу роль відіграють особисті 

якості працівника. 

На даний час в Україні є гарна наукова та практична база для підготовки 

високоякісних, кваліфікованих спеціалістів в даній спеціальності, але все ж 

існують певні проблеми в їх виконанні, які поступово вирішуються.  

Цю тему ще не достатньо вивчили та існує недостатньо наукових 

досліджень та літератури для більш глибшого таобширного розгляду даної 

проблеми.   

Науковий керівник – Макогончук Н. В., кандидат педагогічних наук, 

доцент, Національна академія Державної прикордонної служби України імені 

Богдана Хмельницького.  

 

 

УДК 378.159 

ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ 

В ПОЛІНАЦІОНАЛЬНИХ ЕКІПАЖАХ 

Мардарь М. Р., курсант першого курсу  спеціалізації «Навігація і 

управління морськими суднами» Дунайського інституту Національного 

університету «Одеська морська академія» 

Сучасна соціокультурна світова ситуація ставить перед морськими 

закладами вищої освіти України важливе завдання, пов'язане з необхідністю 

забезпечення випускників успішним працевлаштуванням та затребуваністю на 

міжнародному ринку праці. Значна роль готовності конкурентоздатних 

майбутніх судноводіїв до професійної діяльності полягає в їх якісній підготовці 

із міжособистісного спілкування, яке вміщує комунікацію з представниками 

іноземних суднових компаній, портів, лоцманів, з членами команди судна, 

серед яких є моряки – іноземці в полінаціональних екіпажах. Зрозуміло, що від 

успішного професійного спілкування залежить позитивна взаємодія між 
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комунікантами, що впливає на безаварійність рейсів, безпечну проводку судна, 

успішну доставку пасажирів і вантажів до призначеного місця [1]. 

Згідно з вимогами Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування 

морських фахівців та несення вахти і однойменного Кодексу (ПДНВ-95), 

вахтові офіцери-судноводії повинні не тільки володіти відповідними 

професійними знаннями, уміннями і навичками, а й вміти підтримувати в 

екіпажі обстановку взаєморозуміння, доброзичливості, взаємовиручки, 

дотримання загальноприйнятих норм моралі і толерантності в 

міжособистісному спілкуванні [2].                             

У моряків можуть виникати труднощі при обговоренні будь-яких особистих 

питань і проблем, у яких зовсім інше бачення і менталітет.  Все це часом 

призводить до почуття самотності, що згубно позначається і як на окремому 

члені екіпажу,   так і в цілому на роботі судна. 

Різниця за національністю дуже часто відповідає ієрархії на борту, що 

призводить також до соціальної ізоляції і клаустрофобії.  Ці проблеми в рівній 

мірі можуть стосуватися як старших офіцерів, так і рядових моряків.  І ось тут 

дуже важливо для всіх членів екіпажу, від капітана до кадета, підтримувати і 

заохочувати культуру живого толерантного спілкування на борту судна. 

Проведені опитування, досліджування свідчать про те, що ставлення 

капітана судна до кожного члена судна – один із найважливіших факторів, що 

впливає на моральний дух і емоційний підйом екіпажу.  Капітан може активно 

вітати будь-які розважальні заходи, такі як дні народження, барбекю, а також 

спортивні турніри з настільного тенісу, дартс, бінго, шахів, карткових ігор і ін. 

На деяких судах є можливість пограти в баскетбол або гольф, тренуватися в 

тренажерному  залі, плавати в басейні і відвідувати сауну;  грати музику і 

співати караоке.  Але якщо капітан судна не схвалює або навіть перешкоджає 

такій діяльності, то моряки змушені закриватися в своїх каютах і проживати 

місяці в монотонності і самоті, позбавлені соціального життя, лише 

переплітаючи їх необхідністю робочого навантаження.  Згодом подібна ізоляція 

вихлюпується у вигляді агресивної поведінки і скарг, які негайно надають 
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несприятливий вплив як на операційну діяльність судна, так і на всіх членів 

екіпажу. 

У зв‘язку з цим, проблемність професійного спілкування у морських 

екіпажах складається з того, що судноводієві треба знайти розумний паритет як 

на виробничому, так і на побутовому рівнях, тобто треба розумно поєднувати із 

особистісним між членами екіпажу судноуправлінське спілкування, яке 

повинне бути засновано на демократичних принципах: гуманності, 

толерантності, доброзичливості. Крім того, капітану необхідно сприяти 

створенню атмосфери взаєморозуміння між всіма членами полінаціональних 

екіпажів [2]. 

У роботі змішаних екіпажів представники різних культур привносять у 

міжособистісне спілкування свої національні особливості, традиції, 

нерозуміння яких може призвести до неадекватних дій, а часом і до серйозних 

конфліктів. 

Найчастіше фонематичний лад мови різних етносів відрізняється один від 

одного і це теж відбивається на якості взаємодії команди, а часом стає 

критичним у роботі екіпажів, особливо це є небезпечним під час  проходження  

протоків, вузькостей, каналів, зон з інтенсивним рухом суден [3]. 

Досвідчені моряки, наставники вчать молодих фахівців зберігати гнучкість, 

не будувати ілюзій і ділитися особистим простором з оточуючими. Крім того 

надають такі  поради для спілкування з різними культурами, і, можливо, 

прислухаючись до них,  це допоможе молодим спеціалістам уникнути деяких 

конфліктів і непорозумінь, відвідуючи будь-яку країну або спілкуючись з 

моряками інших національностей [4]: 

1) У західних культурах вчать завжди дивитися людям в очі.  Те, що ви 

відводите очі, часто сприймається як відсутність щирості або впевненості.  Але, 

наприклад, в Японії навпаки - постійний зоровий контакт вважається грубістю 

або навіть агресією.   

2) В Індонезії вважається вкрай грубим «тикати» вказівним пальцем, 

особливо, якщо вказувати на людину. 
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3) На Філіппінах, якщо хтось запропонував пригостити вас їжею, то він же 

першим і робить собі замовлення.  При цьому запрошений повинен замовити 

рівноцінне або нижче вартості блюдо.  Така традиція не викличе труднощів на 

борту, але може внести непорозуміння для моряків, що сходять разом на берег. 

4) У Китаї та інших азіатських країнах вважається неосвіченим наливати 

самому собі власний напій.  Як правило, супутник повинен запропонувати 

налити напій співрозмовнику, а він в свою чергу наллє напій у відповідь.   

5) У Німеччині присунути стілець ближче до господаря вважається образою 

- так що потрібно бути уважним, хоча на борту суден предмети для сидіння 

зазвичай прикріплені до палуби. 

6) Тиша і мовчання - золоте правило на території всієї Скандинавії.  

Відкиньте настирливе відчуття необхідності заповнювати будь-яку тишу 

розмовою.  Тиша часто використовується як час роздуми і прелюдія до того, що 

буде сказано далі.  Деякі моряки часто не в змозі боротися з цим! 

7) У багатьох європейських країнах пунктуальність-це надзвичайно важлива 

якість, і будь-яке можливе запізнення має бути заздалегідь обумовлено.  

Британський вахтовий помічник буде дуже роздратований, якщо ви встигнете 

для зміни його вахти. 

8) Коли маємо справу з моряками з Близького Сходу, завжди 

використовуються рукостискання, які можуть тривати досить довго.  

Ісламський етикет рекомендує, щоб один чекав, коли інший відведе руку, перш 

ніж зробити те ж саме.  Завжди використовуйте праву руку.  Не дивуйтеся, 

якщо ваша рука утримується, коли вас ведуть кудись.  

9) У деяких африканських і азіатських культурах ввічливість є ключовою 

рисою, відповідно європейський і американський стиль прямого і фамільярного 

спілкування є неприйнятним.  Грубі або прямолінійні висловлювання можуть 

стати причиною образи. 

Взаєморозуміння, культурна комунікація та сприятлива атмосфера на судні-

необхідна частина якісних та безпечних рейсів. Кожен член екіпажу судна 

повинен чітко розуміти та поважати особливі  риси характеру своїх колег. І 
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капітан, і офіцери, і рядові члени екіпажу суден повинні бути готові до роботи в 

різному культурному середовищі.  Кожному слід пам'ятати, що іноді 

злагодженість колективу може стати для них питанням життя і смерті і 

відіб'ється на їхніх сім'ях.     
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УДК: 378.147 

ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО СУДНОВОДІЯ ЯК СКЛАДОВА 

ЙОГО ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ 

Шаранов О.В. - курсант третього курсу спеціалізації «Навігація і 

управління морськими суднами» Дунайського інституту Національного 

університету «Одеська морська академія» 

Освітній простір сьогодення зумовлює все більшу увагу щодо оволодіння 

майбутніми фахівцями флоту, зокрема судноводіїв, іноземною (англійською) 

мовою на рівні професійного спрямування. Особливої важливості ці питання 

набувають для здобувачів освіти у морських закладах освіти, де постає 

завдання підготовки майбутніх судноводіїв відповідного профілю, які б 

характеризувалися високим професіоналізмом і якістю професійної діяльності 

на борту змішаних екіпажів суден. Тому, слід зазначити, що підвищуються 
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вимоги до змістового та навчально-методичного наповнення професійної 

підготовки майбутніх судноводіїв щодо досягнення зазначених програмних 

результатів навчання. Це пов‘язано зі стрімкою динамічністю сучасного світу, 

постійним оновленням вимог до фахівців флоту, які в умовах іншомовного 

середовища набувають компетентності професійної комунікативної взаємодії. 

Проводячи аналіз проблем, пов‘язані з розкриттям сутності іншомовної 

(професійної) компетентності майбутнього фахівця, стали предметом наукових 

доробок: Блум Б., Векслер С., Воропай Т., Китайгородської Г. ,Куніциною В., 

Малафіїк А., Л. Мітіної, Молчанової С., Турчаніновою Ю, Тягло А., Сисоєвої 

С., Цокур О., Westerfield K. та інші. 

Отже, специфіка навчання майбутнього фахівця флоту, а саме судноводіїв 

річкового та морського флоту з іноземної мови (англійської) передбачає не 

тільки оволодіння загальними для плавальної практиці вміннями та навичками, 

особистісними якостями, а й уміннями та навичками, зумовленими специфікою 

його майбутньої професійної діяльності, насамперед, іншомовною 

професійною комунікативною компетентністю. 

Іншомовну професійну комунікативну компетентність розглядають також 

як володіння певною системою умінь і навичок міжособистісного спілкування 

достатніх для досягнення поставленої суб‘єктом комунікативної мети. Таким 

чином, іншомовна комунікативна компетентність охоплює як мовні та 

мовленнєві навички та вміння, так і навички соціально-психологічні, що 

забезпечують ефективну взаємодію з людьми і полегшують розв‘язання 

міжособистісних проблем. 

Овчарук О. розглядає іншомовну професійну компетентність майбутнього 

фахівця як складне інтегративне ціле, яке забезпечує компетентне професійне 

спілкування мовою спеціальності в умовах міжкультурної комунікації [2]. 

Більшість дослідників розглядає іншомовну професійну компетентність і як 

характеристику особистості, і як сукупність комунікативних, конструктивних, 

організаторських умінь особистості, тобто розуміють під компетентністю 

здатність не тільки володіти знаннями іноземної мови, але й потенційно бути 
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готовим їх застосовувати у ситуаціях під час виконання своїх професійних 

обов‘язків. 

Оволодіння іноземною мовою у професійному становленні майбутніх 

фахівців у навігаційній сфері має домінантну величину з проекцією на розвиток 

комунікативних умінь та навичок, а далі – іншомовної професійної 

комунікативної компетентності. Саме іноземна мова – у порівнянні з іншими 

навчальними дисциплінами – характеризується унікальною властивістю. Вона 

виражається у підготовці курсантів до ефективного мовленнєвого спілкування. 

Цей вимір визначається вмінням адекватно виражати власні думки та розуміти 

думки співрозмовника у реальній ситуації [1]. 

 Варто наголосити, що можливості у викладанні іноземної мови стосовно 

розвитку мовленнєвих умінь не мають напряму самореалізації. У цьому сенсі 

необхідна системна робота з перетворення цілей навчання іноземної мови у 

практичну площину. Її сутність проступає у розробці адекватних методик, 

перебудові процесу навчання іноземної мови в інтересах ефективного 

засвоєння курсантами комунікативних умінь. 

Все це передбачає наявність у майбутнього судноводія високої загальної і 

світоглядної культури, широкої ерудиції і переконаності, комунікабельності, 

такту, постійного прагнення до поповнення знань, різноманіття інтересів, 

орієнтації на гуманістичні цінності й ідеали, що відтворює сутність його 

професійної компетентності. Отже, професійна підготовка майбутнього фахівця 

наразі не може обмежуватися тільки його навчанням вільному володінню 

іноземними мовами, оскільки її модернізація має сприяти формуванню у нього 

особливих особистісних якостей, обумовлених сучасними вимогами, що 

відносяться до його професійної діяльності в нових соціокультурних умовах[2].  

Зазначені вимоги висувають у розряд найбільш актуальних проблему 

набуття майбутніми судноводіями професійної іншомовної компетентності і 

відповідних їй предметних і спеціальних компетенцій, що значною мірою 

визначає успіх їхньої професійної діяльності. 
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AS TO THE PROBLEM OF VISUALIZATION IN TEACHING 

MARITIME ENGLIDH FOR FUTURE MARINE SPECIALISTS 

Zhovtanskyi Stanislav, сadet, specialty 271 "River and sea transport", 

specialization "Marine power plant operation and maintenance" Danube Institute 

National University ―Odessa Maritime Academy‖ 

    The problem of visualization in teaching foreign languages has been relevant at 

all times. In recent years familiarization with the cultural heritage and spiritual values 

of the peoples of the world, knowledge of maritime English as an instrument of 

intercultural communication between seafarers has become prestigious and in 

demand. Therefore, the area of visibility has significantly expanded and its inventory 

has become more complicated: from objects and pictures, gestures and movements to 

videos and computer programs with the help of which the teacher simulates 

fragments of objective reality. It is well-known fact, that the effectiveness of training 

depends on the degree to which all human senses are involved in perception. The 
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more varied the sensory perceptions of the educational material, the more firmly it is 

assimilated.  

The principle of visibility plays a special role in teaching maritime English. Using 

various means of visualization: objects, models, pictures, gestures, movements, films, 

etc., for educational purposes, the teacher simulates fragments of objective reality 

that cadets associate with the corresponding foreign language forms in the process of 

educational communication. Because of this, forms of a foreign language become for 

studentd a reflection of the corresponding fragments of the objective world and 

carriers of certain information, the exchange of which is carried out during 

communication in a given situation. When teaching maritime English, visualization is 

not only an important means of semantization, but also a means of mastering the 

situational conditioning of speech. With the help of visualization, learning situations 

are created in which oral communication is practiced and thus a speech reaction to 

objective reality and life situations is mastered. In addition, visual aids can be used as 

indicative supports and when generalizing linguistic phenomena, where they manifest 

themselves in the same way as when teaching other academic subjects. 

Visibility in teaching refers to different types of perception (visual, auditory, 

tactile, etc.). No type of visual aids have an absolute advantage over others. For 

example, when studying weather conditions at sea, natural objects and images that 

are close to nature are of the greatest importance. In grammar lessons, it is more 

convenient to use conventional images expressing the relationship between words, 

parts of a sentence using arrows, arcs, by highlighting parts of a word with different 

colors, etc. In such cases, comparative language learning gets another advantage, 

since it is more spectacular, gives additional points of contact or differences of the 

studied objects. The application of this method is both easy and difficult at the same 

time. It is necessary not to clutter up the proposed material with unnecessary 

comparisons that scatter attention, but to focus on the most important points.  

Visual aids help to create images, representations, while thinking turns these 

representations into concepts. Illustrations contribute to the development of attention, 

observation, aesthetic taste, culture of thinking, memory and increase interest in 
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learning maritime English. Drawings, photographs, diagrams, tables, pictures are the 

visual appearance. There is also internal visibility, which follows from a specific 

context, an immediate linguistic environment. Visibility is the manifestation of the 

mental images of these objects depicted in photographs, drawings, etc. When they 

talk about visibility, they mean the images of these objects. Vivid visibility creates an 

idea of living images, evokes the corresponding associations, since the perception of 

visibility has an emotional effect on the student. 

There is auditory, visual and object visualization. The use of subject visualization 

contributes to the development of thinking in a foreign language. For example, using 

pictures of the structure of the ship in the class, you can notice that cadets learn 

certain phenomena faster, and behave more actively in the class. The picture always 

brings animation to the lesson. Cadets listen with interest to the story by the picture, 

which helps them understand the meaning of marine terms, they themselves are eager 

to express themselves or answer questions about the content of the picture. When 

explaining the material, you can place cards with new words on the board, and next to 

them the corresponding pictures. Students read the words and use the picture to guess 

their meaning. Using pictures, we force students to work and activate their motor 

memory. 

Thus, visibility in teaching a foreign language for practical purposes helps to 

reveal the content of statements and simulates life situations in which communication 

takes place. The principle of visibility as applied to teaching a foreign language 

appears in the form of situational visibility. 

Scientific supervisor: Konstantynova Tetiana Mykolaiivna, 

Senior lecturer of the Department of Humanities 

Danube Institute of the National University 
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MAIN CHALLENGES OF DISTANCE EDUCATION FOR THE CADETS 

OF THE MARITIME ACADEMIES 

Kovalchuk Anton, cadet, specialization ―Navigation and ship‘s handling‖, 

Danube Institute of National University  

―Odessa Maritime Academy‖, Izmail, Ukraine 

The corona virus epidemic made it necessary to find the alternative to the 

classroom education. An only way to continue the studying process during the 

quarantine period was to start doing it remotely. In fact, the idea of distance 

education was not new – all over the world there exist lots of courses which help to 

get education without requiring personal presence in the classroom. Though for the 

Ukrainian education it was not a common practice. When the epidemic broke out, it 

turned out to be quite unusual both for the lecturers and cadets to meet online. It goes 

without saying that such way of getting knowledge has its advantages, among which 

the following can be singled out: 

1. Saving much time which was not spent on getting to the academy. 

2. No need to attend libraries as all the studying materials are attached to the 

Google Classroom. 

3. Having the possibility to have meals at home. 

At the same time remote education has its disadvantages. The main difference 

between in-class and distance education lies in the fact that the latter presupposes 

much time spent on self-study. And for many cadets it is really difficult. 

Among the main drawbacks of distance education are the following: 

1. While studying from home it is possible to be late for the conference meeting 

or not to join it at all on the excuse of slow internet connection or even lack of 

internet. It is almost impossible for the lecturers to check whether the cadets really 

have technical problems or not. So, it is the question of responsibility of each cadet.  

2. If you do not want to put on the service uniform which is necessary to wear 

when you attend the academy you have the opportunity not to turn on the video on 

the same excuse of poor internet connection. In fact, many cadets could listen to the 

lectures lying in bed or even having their breakfast or lunch. Of course, such attitude 
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resulted in loss of much important information as it is not possible to be attentive 

while doing anything else except from being involved into the process of study. 

3. Distance education makes it almost impossible for the lecturer to control 

whether the cadets are doing tests themselves or with the help of their group-mates. 

So, cadets have the opportunity to cheat in. In the long run, it can lead to poor results. 

4. Because of absence of face-to-face communication between a lecturer and 

cadets as it is in class it is difficult for the lectures to find out if all the group 

understands the material perfectly well. The matter is that some cadets are too shy to 

ask the lecturer to explain some information once more. When in class the lecturers 

can ―read‖ it when watching the behavior of the cadets. And if some of them look 

embarrassed, he can come to the conclusion that it is necessary to repeat the material 

in a simplified way. 

To sum up, the main challenges of distance education are: 

1. It disorganizes the cadets. 

2. It requires self-discipline. 

3. It gives much opportunities for cheating in.  

4. It presupposes high level of responsibility. 
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TRAINING OF TERMINOLOGY AT MARITIME ENGLISH LESSONS 

BY FUTURE MARINE GRADUATES 

Ivan Kosenko, сadet, specialty 271 "River and sea transport", specialization 

"Marine power plant operation and maintenance" Danube Institute National 

University ―Odessa Maritime Academy‖ 

Nowadays proficiency in a foreign language and the ability to communicate in a 

foreign language are integral components of the professional activity of a specialist of 

any profile [1]. A specialist in demand in the labor market must be ready to establish 

intercultural links of both social and scientific profiles to carry out contract of 

employment. A competitive specialist must be able to communicate in the 

professional language of his specialty. Therefore, in addition to traditional training, 

future graduates need a tool that would allow them to work with the greatest 

efficiency and effectiveness with information directly related to their profile, which 

implies possession of a highly specialized lexical layer (terms). The high status of the 

English language in a globalized society means that it is widely used for international 

purposes and there is a need for graduates with a sufficient level of language training. 

The first step in motivating cadets to learn English is to understand that English is 

necessary for both personal and international contacts in all areas of human activity. 
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Professional communication, the processes of cognition, thinking and communication 

are the key concepts of modern reality. 

Professional terminology is a special vocabulary of certain areas of knowledge, 

one of the lexical layers of the language, reflecting a certain content. Given the lack 

of time to adapt to the conditions of work on any ship for the future graduate of the 

marine institutions, the course ―English for Specific Purposes‖ is designed to provide 

a high level of development of oral and written communication skills. Focusing on 

the requirements of Higher Professional Education in the specialization of Marine 

power plant operation and maintenance, special topics were selected that allow future 

engineers to master fully a professional foreign language: request and provide 

personal data, description of the ship's crew and their duties, the day routine on ship, 

types of ships and the main elements of the ship, the types of marine engines and 

parts of them , the commands to the engine room, the responsibilities of an engine 

cadet at sea and in a port, duties of the engineer officer in charge of the watch, the 

prevention of emergency situations aboard the ship, the location and purpose of 

safety equipment on the ship and many more. All topics are grouped into sections: the 

responsibilities of the engine department personnel, the operation of turbine-driven 

ship, and the systems of diesel-driven ship. Within the framework of the discipline 

"English for Specific Purposes", special educational technologies are used in the 

teaching process. It should be noted that educational technologies are considered as a 

set of methods, techniques and tools used to teach speech activity in any foreign 

language. It is often used a complex combination of traditional and innovative 

methods in mastering a foreign language by cadets. 

The communicative-cognitive method of teaching foreign languages is based on 

the communicative approach [3]. The goal is the formation of communicative 

competence. The essence of the method is the practical orientation of teaching, a 

functional approach to the selection and presentation of language material, situational 

and thematic presentation of educational material, the study of vocabulary and 

morphology on a syntactic basis, the concentric arrangement of educational material 

and the allocation of several stages of learning, taking into account the native 
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language of students. Group and pair forms of work are used. The role of the cadet is 

speech-thinking activity, individualization of speech activity training taking into 

account the cadet's personality. The role of the teacher is to stimulate communication, 

prevent and eliminate language errors. Interactive educational technologies without 

the use of technical means, interactive educational technologies with the use of 

technical means, information and communication technologies are innovative 

methods of mastering a foreign language by cadets. Interactivity is considered as the 

unification, coordination and complementarity of the efforts of the communicative 

goal and the result by speech means [4]. 

1. Interactive educational technologies without the use of technical means include 

polylogues (the ability of each participant to have and express their own point of 

view); dialogue (the perception of students as equal partners); technology for the 

development of critical thinking (focused on the development of critical thinking 

personality); project technology (modeling of social interaction). In the course of 

"English for Specific Purposes", project technology forms students ' research skills: 

information search (working with reference literature, dictionaries, the Internet 

network, and processing of the received data, etc.); game technology. 

2. Interactive educational technologies with the use of technical means include 

modular learning technology, testing technology. 

3. Information and communication technologies, which in international practice 

are called E-Learning. We used two groups of Information and communication 

technologies: computer software technologies and Internet technologies. For 

example, on the topic of "Safety", effective methods are the preparation of dialogues 

on given emergencies on board, lexical and grammatical test. On the topics of "The 

duties of engine department personnel" - a role-playing game. When studying the 

topics "Commands to the engine room", "Engine maintenance", "Bunkering", the 

main method is listening to a fragment of a phonogram. When organizing 

independent work of cadets, the most popular are familiarization with the 

terminology on the topic, reading and translating texts using audio materials, 



427 
 

performing exercises on the knowledge of grammatical structures, composing 

monologue statements and dialogues on given situations, preparing presentations. 

In general, the most significant of the educational process in a foreign language at 

a maritime institution is a model of mixed learning, focused on the optimal 

integration of traditional methods and new educational technologies in order to form 

the cadets ' basic language (lexical and grammatical) skills and develop skills in all 

types of speech activity. The choice of methods and educational technologies is 

determined by the need to ensure the required quality of training and the formation of 

cadets ' professional competencies specified by the state educational standard, which 

are necessary for interpersonal team cooperation and communication in multicultural 

conditions. 
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УДК 37. 211.24 

INTERDISCIPLINARY LINKS BETWEEN ACADEMIC DISCIPLINES 

IN MARITIME HIGHER INSTITUTIONS 

Kunskyi Maksym,  cadet, specialization ―Marine power plant operation and 

maintenance‖ Danube Institute of National University  

―Odessa Maritime Academy‖, Izmail, Ukraine 

Interdisciplinary links are links between structural elements of the basic 

disciplines, such as understandings, laws, theories, scientific facts. Students improve 

the quality of knowledge, increase attention, boost interest in academic disciplines, 

develop logical thinking, expand the general scientific and theoretical horizons and 

produce a worldview in the process of interdisciplinary links. Interdisciplinary 

connections are not only one of the important ways to deepen and comprehend 

students' knowledge, but also the way to contribute to the development of their 

creative thinking and independence. Students learn to establish a logical connection 

between the elements of knowledge, to solve the question independently, to prove the 

correctness of the proposed position, to transform existing knowledge in new 

conditions using the acquired knowledge. Interdisciplinary links in learning are a 

concrete expression of the integration processes taking place today in science and in 

society. The connection between academic disciplines is a reflection of 

communication between the relevant sciences, which studies only objectively 

existing material worlds. The introduction of interdisciplinary links is appropriate for 

the formation of systematic acquisition of knowledge, skills and abilities of the future 

specialist [1]. In the learning process, they perform certain functions: to study of 

topics of different disciplines at different times; to ensure the development of 

scientific concepts in the study of various disciplines; to provide a unified approach 

to the formation of students' skills and abilities; systematization and generalization of 

knowledge acquired by students in the process of studying various disciplines; to 

establish causal relationships studied in different disciplines. 
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The implementation of interdisciplinary links in practice becomes the main 

activity of the teacher in teaching English for Specific Purposes, because it is a 

special system of language tools that are thematically integrated and correspond to a 

narrow specialized field of human activity. Students have the opportunity to 

communicate in English in physical education classes in a relaxed environment 

during moving games. This fact facilitates the assimilation of vocabulary needed for 

communication, to express their thoughts in a very short period of time. Most 

importantly, moving games provide a quick change of circumstances and therefore 

require a quick reaction of movement and communication. The relationship of the 

disciplines is fruitful only when the principle of correlation of their content. Teachers, 

knowing the importance of interdisciplinary links for the effective development of 

motivation to learn maritime English language by students of marine educational 

institutions, should correspond as much as possible to the content of foreign language 

teaching materials, as well as to establish some interdisciplinary fees. This 

significantly stimulates the professional orientation of activities and professional 

motivation of students, helps them to create a clearer image of future professional 

activity 

Technology of projects is one of the most effective, because it opens new 

opportunities for creative and experimental activities, as well as learning. In addition, 

it is also important in preparing students to solve future professional problems. 

Students use their language, intercultural, professional knowledge in preparation for 

the project, because projects are always interdisciplinary. Project work related to the 

future profession provides an opportunity to solve problems that exist outside the 

academy. An example of the use of problematic elements in the process of physical 

education can be the introduction of new vocabulary. The explanation requires not 

only learning new words, but also using existing knowledge of word formation, the 

context in which the word is given. Moreover, to reveal the meaning of a single word, 

to understand the opinion and the necessary commands. After outlining the topics of 

professional texts and selecting terminological vocabulary for active learning by 
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students, teachers create a set of exercises in the framework of interdisciplinary links 

in order to solve communicative and cognitive tasks when working with the 

professional literature. 

The availability of educational material is an extremely important criterion, as no 

personal value or extremely high interest in the subject is able to guarantee its 

effective study with low accessibility of the subject. This makes it much easier for 

them to learn new vocabulary and communicate on these topics, because students try 

to find and use the maximum amount of vocabulary and usually supplement the 

known content with new information. Furthermore, one of the psychological laws of 

our perception is that the facts or information we perceive are always interpreted by 

us in terms of our previous experience, because familiar material helps to evoke 

associative connections in memory. In order to meet the modern challenges posed by 

the digitalization of society, teachers and cadets must fully master the latest technical, 

informational, and communicative tools that are now in widespread use, as well as 

refocus their thinking on understanding the fundamental new requirements for 

teaching and learning. This interdisciplinary approach contributes to the idea of 

comprehensive learning, which is characterized by the interaction of disciplines in 

higher education in order to optimize the assimilation of material by students and 

improve their training and preparation for communication in a foreign language in the 

professional field. 

To sum up, interdisciplinary links in teaching students English for Specific 

Purposes communication contributes to the formation of foreign language 

communicative competence of the specialist, holistic professional thinking. 

Moreover, it provides a solution to the problem of improving the effectiveness of 

vocational and foreign language training, combining them into a single being. 

Integrative learning as an innovation of the modern education system is a powerful 

tool for achieving the strategic goal of professionally oriented foreign language 

training - the formation of a professional language personality. Actualization of 

interdisciplinary relations as a process and a result that determines the system and 
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integrity of professional training. In addition, it provides an opportunity to form a 

system of professional knowledge, skills and abilities in accordance with state 

standards of educational quality through the structural organization of educational 

content. The use of interdisciplinary links in the study of the discipline ―English for 

Specific Purposes‖ is one of the effective means of professionalization of the 

educational process. Above all, it increases the professional orientation of future 

professionals and develops in them a tendency to generalize, structural perception of 

the material, the form of the ability to transfer knowledge to other areas, the creation 

of a scientific worldview. 
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КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК НЕВІД’ЄМНА 

СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СУЧАСНОГО ОФІЦЕРА - 

ПРИКОРДОННИКА 

Кушнір В.- курсант Національної академії Державної прикордонної служби 

України імені Богдана Хмельницького 

Динамічність сучасного світу, що відбуваються у соціально-економічних і 

духовних процесах, потребують від сучасного фахівця постійної професійної 

підготовки. Проблема підготовки якісного конкурентоспроможного офіцера – 

прикордонника залишається важливою й актуальною для вищих навчальних 

закладів з військової підготовки. 

Навчання висококваліфікованих офіцерів завжди залишається 

найважливішою задачею військового закладу. Сучасні вимоги до підготовки 

фахівця військової галузі передбачають оволодіння ним професійно - 

комунікативною компетентністю, яка надалі в роботі, може стати основною 

конкурентною перевагою при зайнятті посади в офіцерському складі. 

Комунікативна компетентність є досить широким, складним явищем, яке 

містить не лише мовленнєву діяльність, а й знання з культури спілкування, 

знання правил поведінки в соціумі, у колективі, досконале володіння 

етикетними формулами; вона тісно пов‘язана з такими властивостями 

особистості як вихованість, тактовність, толерантність у спілкуванні. Тобто, це 

не вроджена здібність, а здібність, яка формується у процесі взаємодії індивіда 

із соціальним середовищем. 

Щодо комунікативної компетентності саме офіцера-прикордонника – це 

інтегративна риса особистості, яка охоплює його мотиви та потреби у 

професійній комунікативній галузі, комунікативні особисті здібності та 

характеристики, знання, вміння, навички та комунікативний досвід, необхідний 

для ефективної професійної діяльності. 

До структури комунікативної компетентності офіцера-прикордонника 

відносимо три основні складники:  
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1) мотиваційно-особистісний, тобто, установки, особистісні комунікативні 

якості, мотиви діяльності й потреби офіцера в комунікативній сфері; 

2) когнітивний - знання, необхідні для професійної комунікативної 

діяльності та формування комунікативної компетентності; 

3) діяльнісний, тобто, необхідність для ефективного спілкування 

комунікативні навички і вміння.  

Варто відмітити, що саме комунікативна компетентність є невід‘ємним 

складником професіоналізму офіцера-прикордонника та забезпечує 

результативність його службової комунікації. 

Специфіка професійної діяльності офіцера - прикордонника полягає в тому, 

що вона дуже часто відбувається в особливо важких умовах (ситуації 

оперативного реагування, екстремальні ситуації, спілкування в умовах 

агресивного комунікативного середовища тощо). Проте, особливості праці 

прикордонників визначаються не лише реальними умовами, а й системою 

регламентації, де важливе місце посідають професійні принципи та норми. 

Вони базуються на загальнолюдських гуманістичних цінностях, нормативних 

державних вимогах, цілях і завданнях військової служби, особистісних 

потребах та інтересах конкретного офіцера. Окрім того, професійна діяльність 

офіцера - прикордонника передбачає тісну міжособистісну взаємодію у 

різноманітних військових колективах. Зазвичай, на характер міжособистісних 

взаємовідносин у військовому колективі впливають різні особливості, а саме: 

по – перше, військові колективи є суспільно значущими, тому кожен офіцер, 

має усвідомлювати що він несу відповідальність за країну, та по – друге, 

діяльність є чітко регламентованою, вимагає від військовослужбовців чіткості, 

точності, узгодженості.  

Не менш важливе значення в діяльності офіцера-прикордонника має також 

управлінське спілкування. Для погодженого спілкування з підлеглими офіцер 

повинен мати розвинені комунікативні навички, бути уважним і терплячим, 

уміти ясно, чітко та правильно говорити, використовуючи повідомлення від 

першої особи, що допомагають підвищити відповідальність заяв, створити 
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атмосферу співробітництва у прикордонному підрозділі, а також виявити омани 

співрозмовників у пунктах пропуску через державний кордон[2]. 

Важливим аспектом комунікативної діяльності прикордонників є підготовка 

та подальша освіта персоналу. Водночас, успіх прикордонника у виконанні 

покладених на нього завдань залежить від якості прийому нової інформації, яку 

керівник передає молодому прикордоннику, та від здатності офіцера 

налагодити комунікативну взаємодію, залежить успішність виконання 

прикордонним підрозділом покладених на нього завдань. 

Найважливішими складовими комунікативної культури прикордонників є 

вміння говорити та слухати. Прикордонник повинен вміти говорити чітко і 

грамотно і робити все, щоб інша сторона його розуміла. 

До найважливіших якостей у розрізі комунікативної компетентності 

офіцера – прикордонника відносимо: 

- уміння розпізнавати важливу інформацію під час спілкування з 

громадянами, що перетинають державний кордон; 

- чітка аргументація своєї позиції щодо права того чи іншого 

громадянина перетнути кордон; 

- уміння вибудовувати службові розмови з конкретними цілями; 

- уміння висловлювати думки, що пов‘язані з професійною сферою; 

- адекватне реагування на позицію співрозмовника; 

- пристосування до змін, які виникають під час розмови та стосуються її 

напрямку, стилю й основних акцентів. 

Отже, комунікативна компетентність персоналу Державної прикордонної 

служби України є важливим чинником підвищення ефективності виконання 

ним службових завдань. 

Складовими комунікативної компетентності прикордонників у пунктах 

пропуску є вміння висловлюватися та вміння слухання співрозмовника. 

Офіцери – прикордонники, повинні вміти вислухати співрозмовників, за 

необхідності правильно поставити запитання чи дати відповіді на запитання 

громадян, що перетинають державний кордон. Окрім цього, офіцер 
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прикордонної служби повинен уміти спілкуватися в екстремальних ситуаціях. 

За таких умовах модель спілкування потребує від персоналу Державної 

прикордонної служби України дипломатичних здібностей, психічної 

врівноваженості, знання особливостей поведінки людини. 

Отже, комунікативна компетентність офіцера - прикордонника є однією з 

найважливіших характеристик його загальної професійної компетентності, 

оскільки, по-перше, є ключовою компетентністю, по-друге, опосередковує його 

специфічну діяльність, яка передбачає постійні контакти, співробітництво, 

спільну діяльність, взаємодію у чітко регламентованих або особливо важких 

умовах. 
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The marine industry is international and globalized field of the world economic. 

The future marine officers should gain knowledge constantly to be competent and 
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qualified. They are to attend different courses, webinars and lectures most of which 

are English-medium with foreign speakers and participants and are fast-paced. The 

information should be learned and revised easily, the complex concepts are to be 

tackled. The skills of note taking will definitely be for their benefits. 

The note taking process fosters retention, attention and comprehension. 

Moreover, it enhances cognitive functions of the cadets (1). When we take notes the 

mental process activates and happens unknowingly and simultaneously: listening, 

paying attention, understanding or decoding and writing down the definite piece of 

information under short time pressure. We increase the working memory capacity 

while receiving and processing a large amount of information. The notes lead to 

generating ideas and comprehension of the whole lecture. The researchers found the 

process of note taking to like playing chess in the sphere of cognitive way. These 

both require the retrieval of knowledge, planning, and the development of solutions 

(2). The strategies of note taking can be learned and practiced at Maritime English 

classes. 

For traditional hand-writing process of obtaining information the common note-

taking methods are as follows. 

1. The Cornell Method 

2. The Mapping Method  

The use of note books or similar devices accelerates the note taking process. one 

of the ways is Open Office/ LibreOffice. 

The Cornell Method 

The Cornell method allows organizing and summarizing the notes by means of 

creating systematic format. The page is divided into ―main space‖ (larger one) and 

―cue space‖. The latter one is used for precise details and ideas appearing in the 

process of the listening or discussing. 

Method: Make margin on your paper form the right-hand (―cue space‖). Make 

notes on the main space and in case of any idea or special info write it down on the 

margin. Every new point requires new line. Complete the phrases right upon the end 

of the lecture. These cues will help to restore the information. For learning and 
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checking the lecture material you can use only cues as prompts, covering the main 

space with paper. If you say it, you have learnt it. 

Advantages: this method permits easy revision of main concepts. Moreover, it 

allows quick learning the information.  

Disadvantages: None 

The Mapping Method 

Mapping is a scheme way of thinking or note taking. It requires a certain level of 

concentration skills. Every concept can be expanded and lead to new idea. These new 

branches should be taken into consideration as distracting ones. This method of note 

taking enhances critical thinking and active participation and involving in the process 

of listening or discussing. 

Advantages: this method will definitely benefit for its visual effect and 

opportunity to synthesize the information in a graphic depiction. While listening to 

the speaker both audible and visual kinds of memorizing the information are 

activated. The graphic lay out of the information highlights the crucial relations and 

interconnection between the concepts. You can add any marks, numbers or codes as 

well as different colours for subordinate. While reviewing the information the visual 

impulses will activate the memory process. The main ideas are usually written in the 

center while the secondary or additional concepts are growing further. If the 

information is chronological, you can use columns and tables. 

Disadvantages: You should be able to allocate the main and secondary ideas. 

This skill can be trained in the due of practicing.  

OpenOffice/ LibreOffice. One of the advantages is the speed. The speed of 

typing of most people is higher than the speed of hand-writing. The function of auto 

completion facilitates the process. In case of technical formulas you can use current 

free GPL version of LibreOffice.  

The skills of note taking improve the process of acquiring, storing and revising 

the information. They are important for development of work memory. The ways, 

style and medium for note taking are various. They impact the cadets learning and 

understanding different subjects.  
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СПКЦИАЛИСТОВ 

Рябой Иван- курсант IV курса Полицейской Академии им. Штефана чел 

Маре при Министерстве Внутренних Дел Республики, Кишинев, Молдова 

В современном мире всѐ большую роль играет умение людей 

взаимодействовать друг с другом – от этого зависит эффективность работы, 

уровень взаимоотношений. Важным компонентом успешного речевого 

общения на личностном уровне является сформированность коммуникативной 

компетенции: «наличие у человека коммуникативной компетенции позволяет 

ему взаимодействовать с другими людьми в бытовой, учебной, 

производственной, культурной и других сферах жизнедеятельности, используя 

различные знаковые системы (среди которых язык, безусловно, занимает 

доминирующее положение). Современное общество характеризуется 

стремительными обновлениями во всех сферах профессиональной 

https://cutt.ly/aba0Qlb
https://www.researchgate.net/publication/234117782_Cognitive_effort_during_note_taking
https://www.researchgate.net/publication/234117782_Cognitive_effort_during_note_taking
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деятельности; предъявляются новые, более высокие требования к 

профессиональному становлению молодых специалистов.  

Молодой специалист после окончания высшего учебного заведения, как 

правило, тратит еще немало времени, чтобы успешно адаптироваться к 

условиям профессиональной деятельности. Чаще всего адаптация к условиям 

работы на конкретных трудовых постах происходит на основе багажа знаний и 

умений, приобретаемых в высшем учебном заведении, но одним из важнейших 

факторов является наличие у субъекта профессиональных намерений, 

самоосознание, через построение образов профессий. Сегодня можно 

констатировать, что процесс самоопределения молодежи, в условиях кризиса 

традиционных ценностей и идеалов, значительно осложняется. Пока социум не 

может представить подрастающему поколению ценности, благодаря которым 

можно обрести внутреннюю целостность и гармонию. 

В теории и практике выделяются следующие компетенции: языковая, 

лингвистическая и коммуникативная. 

Языковая компетенция – владение знаниями о языке, его средствах, 

богатстве лексического состава, а также обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся, освоение норм языка. 

Лингвистическая компетенция – овладение основами науки о языке, 

сведениями о языке как о знаковой системе и общественном явлении, 

предполагает усвоение понятийной базы курса, определенного комплекса 

понятий, формирование представлений об устройстве языка, его развитии и 

функционировании, овладение способами действия, обеспечивающими 

опознавание языковых явлений и их употребление в речи, целенаправленное 

формирование лингвистической рефлексии как процесса осознания своей 

деятельности.  

Сформированность лингвистической компетенции проявляется через 

овладение способами действия: опознавать языковые единицы, анализировать 

языковой материал, объяснять, доказывать, классифицировать, осуществлять 

разные виды лингвистических разборов, правильно употреблять те или иные 
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единицы в своей речи (основа коммуникативной компетенции). Формирование 

лингвистической компетенции является условием осознанного усвоения 

языковых фактов, явлений, правил. Гармоничное развитие языковой личности 

школьника предполагает не только знание системы языка, но и готовность 

использовать язык для решения коммуникативных задач. Таким образом, 

взаимосвязанное развитие коммуникативной и лингвистической компетенций 

способствует достижению целей обучения и повышает качество языкового 

образования и повышает компетентность молодого специалиста в любой 

отрасли.  

Термин «коммуникативная компетенция» в отечественной науке впервые 

был употреблѐн М.Н. Вятютневым для обозначения способности человека 

общаться в трудовой или учебной деятельности, удовлетворяя свои 

интеллектуальные запросы. Изначально данный термин использовался в 

методике обучения иностранным языкам, затем был заимствован 

представителями других отраслей науки.  

Коммуникативная компетенция – овладение навыками устной и письменной 

речи (знакомство со стилями и типами речи, овладение первоначальными 

навыками анализа текста и готовность к словесному взаимодействию). 

Таким образом, в рамках компетентностного подхода требование 

повышения качества обучения напрямую связано с развитием аналитической 

деятельности учащихся и развитием их речевой деятельности. Материалы 

школьного учебника и соответствующие формы работы на уроках и лекциях 

должны стать базой для формирования всех компетенций учащихся, прежде 

всего лингвистической и коммуникативной, развивающихся в комплексе. 

Именно взаимосвязанное развитие данных компетенций может сделать 

образовательный процесс более эффективным, что в слудствии значительно 

повысит результаты кадров в любой профессии либо сфере деятельности. 
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