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УДК 378.14.014.13 

ESSENTIAL CHARACTERISTICS OF SOCIAL-INFORMATION 

CULTURE OF CADETS IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS. 

Maryna Musorina -Ph.D., Associate Professor of the Department of "Ship 

Power Plants and Systems" of the Danube Institute of the National University 

"Odessa Maritime Academy", Izmail 

The concept of technical and information culture of cadets of higher education 

institutions (HEIs) is defined, its structural components and criteria of formation are 

revealed, technical and information professionally significant qualities of the 

specialist are established.  

Keywords: culture, technical-information culture, information picture of the 

world, information-technological worldview, social-information qualities. 

The modern social world is going through the information-technological stage of 

its development, it exists in the form of information civilization. This form of 

existence of modern society has a high rate of change. The information-technological 

picture of the world is transformed in connection with the change of the information 

environment of the person.[1] Information technologies, information flows, 

information products, images which are put in consciousness of the modern person 

became habitual. In addition to technical and technological components, the world 

began to be avalanche-like filled with various information, ie, fundamentally 

changing the human environment. 

The information-technological picture of the world is actualized in connection 

with the decision of problems concerning realization of actions on information 

objects, it as a component of world outlook can be presented both in knowledge, and 

in normative and value types of world outlook. 
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In the first case, specific practical skills and abilities to receive, store, transmit 

and process information in multilateral information activities are considered:  

 - use in independent activities of universal technologies (traditional and 

electronic) search, processing, presentation, storage, management and manipulation 

of it;  

 - selection of infocommunication technologies and accumulation of necessary 

information about their possibilities in satisfaction of professional, cognitive and 

general cultural inquiries;  

 - possession of an ergonomic and aesthetic approach to creating physiologically 

sound and comfortable conditions for information activities. 

Due to the historical nature of knowledge and experience of people at each stage 

of human development, the pictures of the world differ, changing and complementing 

each other. These differences are determined not only by the level of development of 

society and its culture, science, production, but also the worldviews of people. 

Therefore, in the second case, the information-technological worldview of man, 

which is manifested in the ability of the individual to carry out information-

technological activities in accordance with the legal, ethical and moral norms of work 

in the information environment. In our opinion, the information technology 

worldview implies a value attitude to objects and social, cultural, economic 

phenomena of the rapidly changing information society, the idea of the global 

information space, information interaction in it, opportunities and problems of its 

cognition and transformation by man. It is the information-technological worldview 

that affects the social and informational consciousness and behavior of man, because 

his management activities are in his mind model of the world. This position is 

obvious in the context of the impact of modern information and communication 

technologies on human consciousness. Social bases of influence of information and 

communication technologies on consciousness of the person in an information 

society give the chance by means of telecommunication and information technologies 

to construct adaptively-changing daily life. 
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Here we must note the importance of informational human behavior. 

Information behavior, on the one hand, reflects the activity of the individual as a 

cognitive subject, his ability to navigate in the information space. On the other hand, 

informational behavior shows the degree of accessibility and comfort of using 

aggregate information resources or, in other words, the opportunities that society 

provides to the individual who seeks to be both a professional and an individual.  

Information-technological picture of the human world, we can conclude that the 

technical-information culture of man - is a dynamic component of the information-

technological worldview of the individual, which determines the consciousness and 

behavior of the individual in the information society. 

 In the structure of technical and information culture of man there are two 

components: praxiological and mental. 

Praxiological component are:  

 - general level of use of IICT;  

 - general technical level of IICT use;  

- is the professional level of IICT use. 

The mental component consists of:  

 - subjective perception of processes in the information society;  

 - subjective understanding of information society processes;  

 - subjective attitude to technical and information activities and behavior in the 

information society. 

If we add to the components of technical and information culture of man the 

formation of the information picture of the world and information technology 

worldview, which provides the formation of professional socio-information 

consciousness, thinking and behavior, we can approach the idea of technical 

information culture of a cadet of higher education and define it. and components. 

Technical and information culture of cadets of higher education institution is a 

personal - professional new formation in the system of its qualities: - includes 

information and technological worldview (legal, ethical and moral norms, values of 
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information society); - characterizes the level of technical, informational and cultural 

consciousness, thinking and behavior; - forms an informational socio-humanitarian 

position in society; - acts as a target socio-humanitarian guideline (to create 

conditions in the free economic zone) of successful social adaptation and effective 

professional activity of the future specialist in an unformed information society [2].  

In the structure of technical and information culture of cadets of higher 

education institutions we also distinguish praxiological and mental components.  

Praxiological component includes levels: 

  - general - the use of ICT in the personal sphere of the cadet at the level of a 

qualified user; 

- general technical - possession by cadets of special ICT, processes in the 

technical sphere, use of ICT in supervision, registration, modeling and analysis of 

technical, informational, social, economic phenomena according to the direction of 

professional training, representation of results in the form of information objects, at 

independent use a set of professional tools; 

- professional - readiness of cadets to use ICT in accordance with the specialty 

of university engineering training. 

The mental component consists of the elements: 

- the formation of the information picture of the world. Comprehensive 

knowledge of the world is possible only when there are different information models 

that meet different goals; 

- information technology worldview of cadets, promotes adaptation and active 

action in the social, informational and professional spheres of the information 

society; 

- attitude to technical and information processes and social and information 

behavior. 

To assess the effectiveness of the process of formation of technical and 

information culture of cadets of higher education institutions, we have proposed 
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criteria for the formation of technical and information culture of cadets of higher 

education: 

- cognitive criterion reflects professional, technical and informational views, 

professional, social and informational beliefs, subject and professional knowledge; 

- motivational criterion reflects professional, technical and informational values, 

norms, motives; 

- activity criterion expresses the desire for professional and personal self-

development, readiness for professional technical and information activities. 

Thus, the definition, structure and criteria of technical and information culture of 

cadets of higher education institutions suggest that the process of training specialists 

in the system of higher technical education involves some social attitudes. First, the 

formula of education has changed significantly, which is increasingly determined not 

by the amount of knowledge, but by the culture of thinking, a person's ability to 

quickly include new information in the context of their activities. Secondly, the main 

criterion for the effectiveness of training is its ability to quickly learn and learn 

something new, which gives him greater social mobility, freedom of choice of work 

and lifestyle in the information society. 

The importance of socio-informational aspects of training a modern specialist is 

also due to the specifics of socio-cultural activities, which in essence is informational 

and pedagogical. 

Its main components are: 

- understanding the patterns of development of social organization and the 

impact on it of science, technology, culture and education; 

- ability to identify and critically analyze events, facts, phenomena of social life; 

- the ability to think logically and convincingly express their thoughts; 

- possession of the latest information and educational technologies at the level of 

search, processing and transmission of information; 

- formation of interest and need for continuing education in an ever-changing 

information environment. 
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Thus, the social and information culture of cadets of higher education can be 

considered as one of the integral indicators of the creative beginning of professional 

behavior, which consists in the unity of interaction of components: 

• thesaurus of personality, which characterizes its cognitive capacity and 

intellectual potential; 

• range of information needs and interests that provide the level of social activity 

of professionals,  

 • information skills that set the breadth of subject-practical and theoretical 

experience of the individual. 

Information and pedagogical activities are aimed at the formation of social and 

information professionally significant qualities as components of the mental 

component of technical and information culture of cadets of higher education. 

The professionally significant qualities of cadets as a future specialist in 

maritime transport are those qualities that modern society requires from a specialist in 

this profession, which affect the success of educational activities, give the future 

specialist the opportunity to fully realize themselves and the development of which 

ensures high quality of his professional activity. [ 3].  

The defining qualities of a modern maritime specialist include clarity of goals 

and values, diligence, creative attitude to business, ability to take risks, independence, 

ability to self-development, ability to continuous professional growth, desire for high 

quality of the final product, stress resistance, creating a favorable appearance. , own 

image.  

In view of the above [1; 2; 3; 4], we highlight the most pronounced social and 

informational professionally significant qualities of a specialist in the maritime 

industry, which must be formed in the process of training in the Free Economic Zone: 

- social qualities: citizenship, social activity, social responsibility, professional 

group self-awareness, communication and ability to cooperate,  

 - informational qualities: information vision, information organization, 

information awareness, information reflection, information culture. 
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Summarizing the above, we came to the conclusion that the influence of culture, 

norms and values of society on the learner justifies the socio-humanitarian 

component of the training of cadets HEI. This component determines the socially 

acceptable trajectory of his scientific research and technical projects, the means of 

their implementation and practical application. In the current environment, a 

technical specialist can not be capable and successful if he has only technical and 

technological knowledge and is not oriented in humanitarian problems, 

communication strategies, does not have social and cultural skills. Socio-

humanitarian component of modern technical education is not just a supplement to 

natural and technical knowledge, but an integral part of fundamental engineering 

training. 
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УДК 378  

THE USE OF ONLINE RESOURCES TO ENHANCE EDUCATIONAL 

PROCESSES 

Rakytska Nataliia-Senior Lecturer, Department of Engineering Sciences, 

Danube Institute NU "OMA". 

The development of the global computer network Internet has opened up new 

prospects for improving the educational system. The equipment of educational 

institutions is steadily increasing, their access to world information resources is 

expanding, new methods and forms of organizing training focused on active, 

independent cognitive activity are being developed and introduced into pedagogical 

practice, using distance educational technologies in the educational process [1]. The 

emergence and development of online learning is dictated by the need to form a 

flexible system of continuous education, which could help a person to improve his 

professional skills throughout his life, taking into account his individual 

characteristics, and will allow him to be professionally mobile and creatively active. 

Since the advent of the concept of online education, a new way has appeared in 

the system of correspondence learning to improve the quality and conditions of 

education for students of the correspondence department of technical specialties. 

Online learning has great prospects, because it allows the use of world cultural and 

educational values accumulated on the global Internet, and creates opportunities for 

learning under the guidance of the best teachers, based on a mutual information and 

educational space. However, online learning should not be equated with 

correspondence learning. Correspondence and online learning have only one thing in 

common: in both cases, the teacher and students are at a distance most of the time [3]. 

Everything else, that is, the formation of educational and methodological materials, 

their selection, structuring, organization of the educational process, even control, are 

carried out in fundamentally different ways. 
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The use of the Internet opens up new prospects for the development of the 

system of teaching part-time students, providing them with the opportunity to 

constantly exercise in the language being studied. It should be noted that the use of 

Internet technologies is also possible while teaching part time students face to face in 

the classroom environment, but given the minimum time allocated for face to face 

classes in the correspondence department of technical studies, it is more productive to 

spend those hours for student and  teacher communication, rather than involving 

students in self study with the Internet [5]. It is more expedient to use online 

technologies for a comprehensive final control and assessment of the knowledge of 

part-time students in order to achieve ultimate teaching goals. In addition, computer 

control can significantly save study time, since the knowledge of all students is 

checked simultaneously, which is important in the correspondence department. This 

allows the teacher to pay more attention to other aspects of working with part-time 

students. Online learning technologies could be used effectively for part-time 

students when they are more involved in the independent self studies rather than in 

active leaning process with the instructor. Therefore, there is a need to improve an 

approach for independent work strategies of part-time students in the intercessional 

period, with the focus of establishing contact between the teacher and the student at 

this time. 

It should also be taken into account that the majority of students do not live in 

the city of study, and this makes it difficult for them to regularly attend counseling 

sessions during the intercessional period. One of the solutions to this problem can be 

the introduction of elements of online learning into the system of correspondence 

learning of a foreign language, namely the use of the Internet in the independent work 

of part-time students between sessions. The conducted studies on the use of the 

Internet in the independent work of students of the correspondence department of 

technical specialties revealed the following results: for the effective use of the 

teacher's consulting time, the place of consultation should be equipped with a 

computer with Internet access; each teacher of a foreign language at the 
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correspondence department of technical faculties of universities must have their own 

website or page on the Internet, where all the materials recommended by the 

curriculum  mandatory for the successful development of the course would be 

located; the teacher should have an e-mail , that part-time student would be able to 

use and to send the completed assignment, and the teacher - to be able to place his 

assessment, feedback or recommendations on the students' work. The main condition 

for a website of a foreign language teacher is the possibility of teacher's 

communicating with students at the appointed time online, when students from other 

cities would have the opportunity to directly contact the teacher for explanations, as 

well as to gain practical communication skills in a foreign language. 

As you know, there are many ways for a teacher to communicate with students 

via Internet, which can be divided into two groups: off-line and on-line 

communication. The first group, in our opinion, includes the following: 

communication via electronic messages (email), exchange of opinions on forums, 

blogging, and communication through the teacher's Web page (site) [2]. High-speed 

methods of interaction between a teacher and a student in real time include: 

correspondence using ICQ and QIP clients, Skype programs (provides 

correspondence and audiovisual communication), as well as interaction between a 

teacher and a student through a webinar system. According to the results of a 

preliminary analysis of the possibilities of each type of Internet interaction, it is the 

latter method that is the most effective for the formation of sociocultural competence 

in teaching a foreign language to students of technical specialties of distance learning. 

So, let's move on to considering webinars as a platform for the formation of socio-

cultural competence among students of technical universities of distance learning. 

Webinar (on-line seminar) is a technology that provides opportunities for interactive 

learning in a virtual classroom, which in turn provides the necessary possibilities for 

distance learning of students. 

At the same time, a virtual audience is software that simulates the environment 

of a real audience on the Internet. In addition, it should be noted that a webinar is not 
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just a virtual classroom lesson, but a tool that allows a part-time student to gain 

communication skills in a foreign language in unplanned real situations, and, most 

importantly, to expand their own knowledge about the culture of the country whose 

language is being studied. Considering that the studies were carried out taking into 

account the needs of students of correspondence courses in technical studies, 

attention should also be paid to holding a webinar that would allow for the exchange 

of information of a sociocultural orientation and views on it of students from different 

faculties, different specialties, that is, participants who are unfamiliar with each other, 

which is almost impossible during face to face classes. 

First of all, this approach makes it possible to increase the interest of students, 

introduce them to a new way of communication, and also makes it possible to get the 

practice of communicating in a foreign language in unusual (unprepared in advance) 

situations. So, the information above, confirms my argument that a webinar can be 

one of the leading means to form foreign language sociocultural competence of the 

students of technical studies of the distance type of education [4]. However, it should 

also be noted that the result obtained is preliminary and cannot be accepted as a final 

statement. Therefore, we consider to conduct further research and studies in the use 

of Internet technologies for consulting students at correspondence departments of 

technical universities. 
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УДК 621.181.2 

FINDING THE DANGEROUS SECTION IN THE CRANKSHAFT 

DIFLECTION OF A MARINE ENGINE 

Danylyan A.G.,  Senior Lecturer, Department of Ship Power Plants and 

Systems 

Peculiarities of understanding the question of this research, are as follows: -the 

concept of flexible and rigid crankshaft depends entirely on the critical frequency of 

their rotation. The critical rotation frequency of the diesel crankshaft. This is the 

frequency of rotation of the crankshaft at the coincidence of the frequencies of free 

(natural) vibrations and the disturbing torque. 

The torsional oscillations arising under the influence of external forces are 

called forced. The frequency of forced oscillations is equal to the frequency of 

application of disturbing forces (moments). If the frequency of forced torsional 

oscillations coincides with the frequency of natural (free) oscillations, the 

phenomenon of resonance will occur. In this case, the amplitude of the oscillations 

will increase to a maximum value, and it can cause the crankshaft to fail, this can 

happen on any crank as, crankshaft is a multi-mass system with different frequencies 

of natural torsional oscillations. Usually the number of masses, corresponds to the 

number of natural frequencies of torsional vibration. It is obvious from the above that 

crankshafts have to run at or above the critical speed to avoid resonance. From this, 

crankshafts can be divided into "flexible" and "rigid" crankshafts. Shafts operating at 

speeds above the critical speed are called flexible, and vice versa, rigid. 

Deflection crankshaft remove only on flexible shafts, rigid shafts experience the 

least elastic strain, as for torsion, and bending, which allows you to increase the 

service life of the engine. 
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It should be remembered that there is nothing in common between a "rigid 

deflection crankshaft" and a "rigid" crankshaft. Before the removal of the hard case, 

the crankshaft journals are pressed against the bottom the shells of the frame 

bearings, as usual, with no oil gap on the top bearing shell. This gives a more 

accurate picture of the position of the actual crankshaft axis. In practice, the measured 

value is always greater than the unseated value with oil gap between the shell and 

crank pin liner. 

Using the electronic calculator for calculating the position of the crankshaft, we 

enter the values of displacements of all cylinders of a particular engine 6ChN22/32 

working for the ship's generator and get a graphical representation of the crankshaft 

axis in the horizontal and vertical planes (Fig. 1.). 

 

 

Figure 1. Graphic representation of the crankshaft axes in the vertical and 

horizontal planes of 6ChN22/32 diesel engine generator 

 

To identify the crankshaft supports that cause the greatest fracture of the actual 

axis - perform its graphical construction of the crosshairs. To do this, draw a 

kinematic diagram of the crankshaft with cranks in one vertical plane. Through the 

middle of the crank and frame journals draw vertical lines. Below the kinematic 

scheme draw a horizontal line (O-O), which is the theoretical axis of the crankshaft. 
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From this axis on the scale on the axes of the cylinders, the values of the deflection 

crankshaft are scaled off. Negative values go up and positive values go down [1]. 

To build the real axis of the crankshaft with the generator rotor disconnected, 

from the axes of outermost cylinders I-VI you must defer in scale the segments AB 

and BH, equal to the distance between the axes of cylinders. On the real axis of the 

crankshaft points D and E are connected to points B and D, which allows you to 

determine the effect of the outermost frame bearings 7, 6, 5, 1 on the magnitude of 

the slack. 

Complete the construction of the real axis of the crankshaft with the crankshaft 

is connected to the rotor of the generator, the line extends to the line DB to the 

intersection with the line 7 frame bearing of the installation of the engine. The 

distance from point B to point 7 will indicate the amount of deviation of the generator 

rotor axis from the theoretical crankshaft axis in the vertical plane. The actual 

crankshaft axis, plotted graphically, gives a clear indication of the deflection of the 

frame bearing axis from its theoretical axis. 

In practice, we have to be sure of the rotor arrangement of the alternator. There 

are quite a few alternators, which have only one roller bearing, and the second 

bearing is the engine mounting frame bearing, where the alignment of the alternator 

with the engine is made by the clearance, in this case of the sixth cylinder. Therefore, 

it is necessary to know the value of the clearance (written in the form) when the shaft 

is laid free without the alternator. Otherwise, the mating contact between the frame 

journal and the bottom bearing shell may be disturbed. Where the alternator rotor has 

two rolling bearings, the connection of the alternator rotor to the engine is only made 

after it has been precisely aligned. The final inspection, in the first and second cases, 

must be carried out with a check of the elastic and stiffness of the sixth crank. 

Calculation of the actual axis of the main engine crankshaft with the shaft line, is 

performed in the same sequence. 



   VI Міжнародна науково-практична конференція 
Інноваційні підходи до розвитку компетентнісних якостей фахівців  в умовах професійного становлення  

 

26 
 

 

 

Figure 2. Construction of the actual axis of the crankshaft of diesel engine 

6ChN22/32 on the nomogram of the crankshaft, with detached and connected rotor 

shaft of the generator: 

a)-kinematic diagram of the crankshaft, b)-scheme of the actual axis. 

Speaking about the dangerous section of the engine crankshaft, you can give 

quite a lot of existing methods of calculation, most importantly, you need to 

understand the dynamics of the applied forces with each advance of the shaft rotation. 

It's enough to assume that taking into account (Fig. 2.) the crank-5 disjoint between 

frame journals 6 and 5, the torsional force - ȹ0 and the total tangential (tangential) 

force- T∑ have increased, then in this place of force (effort) concentration, and there 

will be a dangerous section [2]. 

Conclusions. Using the proposed methodology for calculating the dangerous 

cross-section of the engine crankshaft, young professionals will be able to ensure the 

reliable and safe operation of the main and auxiliary engines. Practice shows us that 

prolonged torsion of the crankshaft in the elastic deformation at the limit angle, 

inevitably leads to the rupture of metal in the area of the frame neck fillet.  
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОБРОБКИ ДАНИХ В СУДНОВИХ 

ТРЕНАЖЕРАХ НА ОСНОВІ ШТУЧНИХ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ 

СИСТЕМ 

Чимшир В.І.- доктор технічних наук, професор Дунайського інституту 

Національного університету “Одеська морська академія”, Ізмаїл , Україна 

Управління великим судном в межах акваторії порту є складним та 

небезпечним процесом. Основною причиною такої складнощі є час реакції 

суднових систем та судна в цілому на управляючі дії з боку членів екіпажу. 

Відомо, що порівняно з іншими транспортними засобами, процес маневрування 

судна дуже повільний, через свої помітні розміри та масу. Тому, у разі помилок, 

які призводять до аварій в акваторії порту, може приводити до величезних 

збитків. 

В якості одного з рішень зниження аварійності в акваторії портів є 

застосування тренажерної підготовки з повною імітацією та віртуалізацією 

можливих ситуацій. Такий підхід не є новим, але дуже гарно зарекомендував 

себе як потужний і прибутковий інструмент, при цьому досі є питання які не 

вирішені та інструменти які потребують удосконалення. 

До загального питання відноситься висока вартість самого тренажеру та 

висока вартість розробки імітаційної моделі судна його руху та маневрування. 

Звертаємо увагу, що на сьогодні існує велике різноманіття суднів до 

яких  неможливо застосувати універсальну математичну модель. До цього 

можна додати зовнішні умови руху судна, до яких, наприклад, відносяться 
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погодні умови. Крім того висока вартість та трудоємність віртуалізації кожної 

акваторії в яку можуть заходити судна. 

При цьому, ті тренажери, які на сьогоднішній день існують фактично 

дозволяють в більшості своєї виконувати поставлені завдання. Навчання на 

основі моделювання є ефективним не тільки для новачків, але й для 

досвідчених членів суднової команди. Найважливішім досвідом є можливість за 

допомогою симулятора зрозуміти, як маневрує судно в критичних умовах, 

наприклад в таких як, сильний вітер, морські течії та інші. Крім того, як 

виконувати складні маневри за допомогою буксирів, як виконувати швартовні 

операції та керувати судном у близькості до причальної зони тощо.  

Дійсно, огляд літератури підтверджує, що існує досить велика кількість 

дослідницьких робіт, які показують дуже успішне застосування різних 

поведінкових математичних моделей в симуляторах, але можна зауважити, що 

практично кожна модель для її застосування потребує значні обчислювальні 

ресурси. Наприклад в роботі [1] доведено, що професійна організація 

управління судном та технічна складова знаходяться на одному ергатичному 

рівні в ієрархічній структурі раціонального змінного розподілу. В роботі [2] 

представлена необхідна теоретична база для прогнозування екстремальних 

навантажень та відповідних навантажень на балки корпусу, які може зазнати 

судно протягом свого експлуатаційного терміну. При цьому, необхідно більше 

уваги приділити аналізу надійності, особливо після тривалої експлуатації та 

капітального ремонту, доповнивши ці дослідження математичними методами. 

Авторами роботи [3] пропонується інтегроване рішення, яке включає 

розподілені інтероперабельні симулятори. Автори пропонують архітектуру, 

опис моделі, інтеграцію цих тренажерів для гарантування максимальної 

мобільності, а також їх інтеграцію з біомедичними пристроями. 

Особливу увагу людському фактору та точності моделей руху судна 

приділено в роботах [4-7]. Авторами зазначено, що велика кількість аварій 

відбуваються через людську некомпетентність, але ряд дослідницьких робіт 
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показали, що можна було би уникнути великої кількості цих аварій, якщо судно 

мало би кращі характеристики маневреності. Тому в зазначених роботах 

описано моделі вибору деяких важливих параметрів судна на етапі його 

проектування. 

У зв’язку з чим в рамках даного дослідження пропонується розглянути 

можливість застосування штучних інтелектуальних систем для збору та 

обробки великої кількості даних з метою моделювання руху судна в суднових 

тренажерах.  

Застосування інтелектуальних систем для збору та обробки даних потребує 

послідовність виконання ряду підготовчих завдань. По перше, необхідно 

визначити кількість параметрів які будуть підлягати аналізу. По друге, 

визначити архітектуру інтелектуальної системи. По третє, визначити спосіб 

накопичення та обробки даних для подальшого їх застосування.  

Що стосується параметрів, які характеризують всі можливі стани судна. До 

першої групи параметрів можна віднести технічні характеристики судна, 

наприклад, такі, як довжина, ширина, осадка, маса судна, момент інерції, 

швидкість розгойдування, швидкість повороту та інші. До другої групи можна 

віднести гідродинамічні сили, які діють при маневруванні. До третьої групи 

можна віднести зовнішні параметри, такі, наприклад, як швидкість та напрям 

вітру, течії, висота та період хвилі та інші. 

Визначення архітектури штучної інтелектуальної системи включає 

визначення топології, а також кількості прихованих шарів і нейронів, що 

містяться в них. Розміри вхідного та вихідного шарів можуть бути отримані з 

структури функції та інтерфейсів. Визначена кількість вхідних параметрів є 

входами для штучної інтелектуальної системи і відображаються вихідному 

шарі системи. Для оптимізації роботи інтелектуальної системи, на першому 

етапі, можна припустити, що однакові вхідні параметри завжди вимагають 

однакових дій. Таким чином, не буде потрібно обробляти послідовні сигнали, 

щоб можна було використовувати мережу прямої подачі, зокрема 
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багатошаровий персептрон, що зменшує обчислювальні та навчальні зусилля. 

Відмітимо, що для функції активації більш раціональним в нашому випадку 

можна застосувати гіперболічний тангенс. Під час попереднього дослідження 

було з’ясовано, що раціональним буде обрання штучної інтелектуальної 

системи з одним прихованим шарам. Кількість нейронів на прихованому шарі 

повинно бути не менше кількості вхідних параметрів. Зовнішній шар штучної 

інтелектуальної системи формується відповідно до кількості вихідних 

параметрів, які є дискретними та змінюються відповідно до часового кроку.  

Що стосується питання визначення способу накопичення та обробки даних 

для подальшого їх застосування, в більшості своєму є технічним. 

Необхідно зазначити, що всі питання які були актуалізовані в даній роботі 

потребують окремих досліджень. Запропонований підхід реалізує сучасний 

погляд на розвиток індустрії впровадження штучних інформаційних систем, яка 

надає можливість збільшити обсяги обробки інформації, зменшити час на її 

обробку та зменшити кількість обчислювальних ресурсів.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ  ТЕОРЕТИЧНИХ ТА МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ 

ЩОДО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ «СПЕЦІАЛЬНІ НЕМЕТАЛЕВІ МАТЕРІАЛИ, 

ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ В СУДНОРЕМОНТІ». 

Липенков І. В. – старший викладач кафедри інженерних дисциплін 

Дунайського інституту Національного університету 

«Одеська морська академія», Ізмаїл, Україна 

           Наше дослідження спрямоване на те, щоб засвоїти складову 

дисципліну «Основи виробництва та застосування неметалевих матеріалів» з 

використанням технічних засобів навчання, а саме фільмів з певної тематики, а 

також ознайомитися з основними видами неметалевих матеріалів та 

застосування їх у судноремонті. Демонстрація зразків та основних способів 

ремонту деталей: клеї, мастила, олії та інші матеріали [1]. 

Таким чином, слід звернути увагу на те, що в основі будови неметалічних 

матеріалів лежать полімери - речовини, макромолекули яких складаються з 

численних елементарних ланок (мономерів) однакової структури. Молекулярна 
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маса становить від 5000 до 1000000 ангстрем. При таких великих розмірах 

макромолекул властивості речовин визначаються як хімічними складами цих 

молекул, а теж їх взаємним розташуванням і будовою. 

Отже, макромолекули полімеру являють собою ланцюжки, що 

складаються з окремих ланок. Поперечний переріз ланцюга - кілька ангстрем, а 

довжина - кілька тисяч ангстрем. Тому макромолекулам полімеру властива 

гнучкість, що є однією з відмінних властивостей полімерів. Гнучкість полімерів 

обмежена розміром сегментів - жорстких ділянок, що складаються з кількох 

ділянок. Атоми, що входять в основний ланцюг, пов'язані міцним хімічним 

зв'язком, а сили міжмолекулярної взаємодії, що мають зазвичай фізичну 

природу, значно (в 10-50 разів) менше. Як засвідчують вчені, молекули 

полімерів характеризуються міцними зв'язками у самих макромолекулах і щодо 

слабкими з-поміж них [1], [2]. 

Полімери зустрічаються в природі – натуральний каучук, целюлоза, слюда, 

азбест, природний графіт. Однак провідною групою є синтетичні полімери, 

одержані в процесі хімічного синтезу з низькомолекулярних сполук. 

Можливості створення нових полімерів та зміни властивостей, що вже існують, 

дуже великі. Синтезом можна отримувати полімери з різноманітними 

властивостями і навіть створювати матеріали із заздалегідь заданими 

характеристиками. 

Полімерні матеріали характеризуються низькою щільністю, високою 

хімічною стійкістю, зносостійкістю, великою ударною міцністю, 

штампуемістю, гарною оброблюваністю, в'язкістю, пластичністю та 

діелектричними властивостями.  

Всі полімери по відношенню до нагрівання поділяють на термопластичні 

та термореактивні. Полімери при нагріванні розм'якшуються, навіть 

плавляться, і при охолодженні твердне. Цей процес оборотний, тобто. ніяких 

подальших хімічних перетворень матеріал не зазнає. Структура макромолекул 
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таких полімерів є лінійною або розгалуженою. Представниками термопластів є 

поліетилен, полістирол, поліаміди та ін. 

Термореактивні полімери на першій стадії утворення мають лінійну 

структуру і при нагріванні розм'якшуються, потім внаслідок протікання 

хімічних реакцій твердне (утворюється просторова структура) і надалі 

залишаються твердими. Затверділі стан полімеру називаються 

термостабільними. Прикладом термореактивних смол можуть бути 

фенолоформальдегідна, гліфталева та інші смоли. 

З синтетичних чи природних полімерів разом із іншими компонентами: 

наповнювачами, барвниками, пластифікаторами та інших. отримують різні 

штучні матеріали. Основні з них, пластмаси, лакофарбові та склеювальні 

матеріали, гума, азбест, знайшли застосування в суднобудуванні та 

судноремонті [2]. 

Пластмаси широко використовуються як конструкційні матеріали. Їхні 

властивості визначаються фізико-механічними характеристиками основи – 

смоли. Залежно від її поведінки при нагріванні пластмаси поділяють на 

термопластичні та термореактивні. Для розширення властивостей пластмас у її 

склад вводять наповнювачі (порошки, волокна, листи та ін.), пластифікатори 

(гліцерин, парафінове масло та ін.) та інші добавки (стабілізатори, мастила, 

барвники). Слід зазначити, що пластмаси мають велику різноманітність 

властивостей: мала щільна висока корозійна стійкість, високі електроізоляційні 

характеристики, хороші антифрикційні властивості, високий коефіцієнт тертя, 

великий діапазон твердості та еластичності, можливість обробки різними 

способами та ін. Разом з цим необхідно враховувати, що їм притаманні: мала 

міцність, жорсткість та твердість; велика повзучість, особливо термопластів; 

низька теплостійкість (від -60 до +200 ° С); низька теплопровідність; старіння – 

втрата властивостей під дією тепла, світла, води та інших факторів. 

Наступний матеріал – це гума, яка має дуже цінні властивості: 

еластичність, пружність та ін. Її отримують шляхом спеціальної обробки 
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(вулканізації) суміші каучуку та сірки з різними добавками. У суднобудуванні 

вона застосовується для ущільнювальних елементів (сальників, прокладок, 

манжет), підшипників, електроізоляційних елементів, водоплавних засобів та 

ін. Основні марки гуми, їх властивості та область застосування у 

суднобудуванні та судноремонті наведені у відповідних довідниках [2]. 

Лакофарбові матеріали належать до групи плівкоутворювальних 

матеріалів. Крім плівкоутворюючих речовин (синтетичні смоли, масла) 

компонентами їх є розчинники, пластифікатори та ін. Лакофарбові матеріали 

широко застосовуються для захисту корпусу судна та його обладнання від 

корозії, обростання та з декоративними цілями. Класифікація лакофарбових 

матеріалів за складом та призначенням, сумісність їх з ґрунтовками та 

технологічні схеми фарбування зовнішніх та внутрішніх поверхонь корпусу 

судна, його трюмів, відсіків, цистерн тощо. наведені у відповідних довідниках  

Клеями зазвичай називають колоїдні розчини плівкоутворювальних 

полімерів, здатні при затвердінні утворювати міцні плівки, що добре 

прилипають до різних матеріалів. Основні марки клею, що рекомендуються для 

склеювання різних суднобудівних матеріалів, типові режими склеювання та 

робочі температури наведені у відповідних довідниках. Там же наведено 

рецептуру та режими затвердіння епоксидних клеїв. 

Неметалеві матеріали досить широко застосовують у суднобудуванні та 

судноремонті [1], [3]. 

Так, корозійні роз'їдання і раковини втулки циліндра МОД 

залагоджуються складом на основі епоксидних смол (МВР-134-67).  

Дуже важливо знати, що допоміжними матеріалами називаються 

матеріали, які безпосередньо не входять до виробу. До них відносяться 

всілякого роду миючі та очищаючі речовини, охолодні рідини, фарби, лаки, 

олії, мастила, клей, фетр, гума, кислоти, луги та багато інших. До допоміжних 

матеріалів відносяться також ганчір'я, ганчірки, що застосовуються при роботі 

слюсарів. 
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Мастилом називається рідка або тверда речовина, що зменшує тертя в 

рухомих з'єднаннях деталей машин і захищає поверхню металевих виробів від 

корозії. Рідке мастило в ряді випадків виконує функцію відведення тепла від 

частин, що труться. Мастила поділяються на три основні групи: рослинні, 

тваринні та мінеральні. У свою чергу, вони поділяються на тверді, консистентні 

та рідкі. Як тверді мастильні матеріали застосовуються графіт, двосірчистий 

молібден, які застосовуються як у подрібненому стані, так і у вигляді паст, 

приготованих на мінеральних маслах. 

Консистентні мастила є густі мастилоподібні речовини, що складається з 

мінеральних масел з домішкою спеціальних мил. До таких мастил відносяться 

солідол, консталін (жировий та синтетичний), приладове мастило АФ-70, 

універсальне низькоплавке мастило Н (технічний вазелін), консерваційне 

мастило ЦИАТИМ-215 та ін. [5]. 

До рідких олій відносяться: рослинні (лляна, касторова, бавовняна та інші 

олії); тварини (риб'ячий жир, тваринна олія, сало; останні два можуть 

відноситися і до консистентних мастил); мінеральні - продукти переробки 

нафти (індустріальне, автомобільне, авіаційне, трансмісійне, циліндрове, 

турбінне, трансформаторне та ін.). Вони мають більшу стійкість до впливу 

кисню і температури, ніж рослинні і тваринні масла. 

Найбільше поширення в машинобудуванні мають рідкі та консистентні 

мастила на мінеральній основі. Мастило має мати такі властивості: малим 

коефіцієнтом тертя, великою в'язкістю, адгезією, опірністю впливу тепла і 

кисню повітря, низькою температурою затвердіння, високою температурою 

займання, великою, теплоємністю, малою корелюючою дією. Змащення не 

повинні містити механічних і хімічних домішок, що шкідливо впливають на 

поверхні, що труться [4], [5].  
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Відповідно до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, діяльність 

людини значно збільшує концентрацію парникових газів в атмосфері, що 

посилює парниковий ефект природи, що призводить до подальшого потепління 

земної поверхні та атмосфери, а також природної екосистеми, що негативно 

впливає на людство. 

Відповідно до Закону України «Про основні принципи (стратегію) 

національної екологічної політики України на період до 2030 року», 

забруднення повітря є однією з найсерйозніших екологічних проблем. Сьогодні 

в Україні спостерігається вищий рівень забруднення повітря в міських та 

промислових районах, незважаючи на деяке зниження виробництва [1]. 
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 За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, забруднення повітря 

є основним фактором ризику для гігієни навколишнього середовища. [2] 

Міністерство екології та природних ресурсів України у Національній 

доповіді про екологічну ситуацію в Україні за 2015 рік зазначило, що більшість 

забруднюючих речовин потрапила в атмосферу. З них – 36,8% від пересувних 

джерел і 1663,9 тис. тонн забруднюючих речовин від пересувних джерел 

повітря. Більшість таких викидів надходить від автомобільного транспорту, 

значно менше промислового транспорту, і роль залізничного, повітряного та 

водного транспорту у забрудненні повітря не є важливою. У 2017 році зі 

стаціонарних джерел в атмосферу було викинуто 2584,9 тис. тонн 

забруднюючих речовин [3] . З точки зору господарської діяльності, такі викиди 

(без урахування вуглекислого газу) залежать від постійної інфраструктури 

(електроенергія, газ тощо) та енергопостачання переробної промисловості. 

У південному регіоні найбільші викиди забруднюючих речовин від 

стаціонарних джерел в атмосферу мають постачання електроенергії, газу, пари 

та кондиціонування повітря (41%) та переробна промисловість (39%). 

Основними  питаннями водної стратегії України (наукової основи) до 2025 

року є:  

– Природна нестача водних ресурсів, їх нерівномірний розподіл по 

території та в часі.  

– Виснаження водних ресурсів внаслідок великого водозабору через 

економічні потреби.  

– Значна кількість забруднюючих речовин, що надходять у річки.  

– Надмірне регулювання річкового стоку. Це спричиняє додаткову втрату 

води через випаровування, уповільнення водообміну, що призводить до поганої 

якості води та погіршення русла річки. [4] 

Україна є однією з найменш заводнених країн Європи, а ресурси 

поверхневих вод розподілені по всій країні дуже нерівномірно. Місцевий 
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річковий стік на км2 є важливим показником природного водопостачання. 

Південний регіон має найменші запаси поверхневих вод. 

Відповідно до Національної програми охорони та відновлення Азовського 

та Чорного морів, основними екологічними проблемами Азовського та 

Азовського морів є: високий рівень забруднення моря; загрози здоров'ю людей 

та непоправна втрата морського біорізноманіття та ресурсів; зменшення вилову 

та отримання морепродуктів; зниження якості морських рекреаційних ресурсів; 

руйнування берегів і посилення негативних геологічних процесів, погіршення 

стану прибережних земель; відсутність інтегрованої системи 

природокористування в прибережних зонах; загроза зникнення видів тварин і 

рослин, занесених до Червоної книги України.; зменшення розведення цінних 

промислових видів риб. 

Сучасний стан біорізноманіття викликає серйозне занепокоєння і вимагає 

рішучих дій. За даними World Wildlife Report (2018), популяції хребетних 

(ссавці, риби, птахи, амфібії, рептилії) знизилися на 60% між 1970 і 2014 

роками. Як деякі рідкісні види, так і ряд незахищених видів були втрачені. 

Оскільки на Україну припадає 35% біорізноманіття Європи, збереження 

біорізноманіття є важливим елементом екологічної політики України. 

Причинами втрати біорізноманіття є як природні процеси і антропогенний 

вплив. Зокрема, основна загроза біорізноманіттю України має антропогенний 

характер і може бути поділена на такі групи (Національна доповідь про 

екологічну ситуацію в Україні, 2015 р.):  

1) Пряме фізичне знищення (контрольоване). , монокультурні методи 

ведення лісового та сільського господарства, навмисне спалювання, 

культивування, розробка кар'єрів, рекреаційна діяльність та урбанізація); 

2) Зміни в природному середовищі (природі) Ландшафтна денатуралізація, 

фрагментація місцепроживання, зміна місцепроживання, заростання 

чагарниково-лугового ландшафту);  
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3) Забруднення природного середовища (землі сільськогосподарського та 

іншого призначення з хімічними засобами захисту рослин, промисловими та 

побутовими відходами) Біологічне, комунальне, інтенсивне забруднення 

земель).  

Проблема збереження біорізноманіття складна та пов'язана з іншими 

виявленими проблемами. Об'єкти Фонду охорони природи України 

створюються для підтримки загального екологічного балансу та збереження 

найцінніших природних комплексів України, ландшафтного розмаїття та 

генофондів флори та фауни. 

Істотний негативний вплив на водні об'єкти мають викиди забруднюючих 

речовин від промисловості та комунального господарства, а також стоки 

сільськогосподарських та полігонних відходів. Забруднення становить у 

середньому 20,3% від загальної кількості вод, що скидаються у води України.  

Ґрунт регулює якість поверхневих та підземних вод, склад атмосфери, є 

місцем існування більшості наземних організмів, забезпечує сприятливе 

середовище проживання людини і є основним джерелом 

сільськогосподарського виробництва. До основних антропогенних факторів, що 

знижують якість ґрунту та його родючість, відносяться:  

- порушення екологічно збалансованих співвідношень між культивацією та 

категоріями земель, посилення землеробства;  

-  безконтрольне використання хімікатів, низька технологічна культура. 

Висновки. Сьогодні необхідно на законодавчому рівні врегулювати 

підготовку та узгодження регіональних програм розвитку промисловості з 

використанням державної підтримки пріоритетних напрямів регіонального 

розвитку та механізмів державної підтримки. підприємства для досліджень, 

розробок та інновацій відповідно до цих пріоритетів. Визначення цілей, 

пріоритетів та завдань транскордонного співробітництва між регіонами України 

та сусідніми країнами, у тому числі в рамках єврозони. Необхідне створення 
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умов для зменшення утворення відходів та збільшення переробки та 

повторного використання на регіональному рівні. 

Загальні регіональні висновки України (зміна клімату): Важливим є 

питання зменшення «парникового ефекту», особливо викидів стаціонарних 

джерел, що викликають вуглекислоту та метан, особливо в південних регіонах, 

де забруднення найбільше. Розробка плану дій з адаптації до зміни клімату, 

підвищення стійкості та пом'якшення ризиків, пов'язаних зі зміною клімату, 

повинні спочатку бути розроблені та реалізовані в таких сферах, що 

потребують першочергового рішення щодо уникнення можливих наслідків від:  

1) збільшення кількості опадів в Північному та Західному регіоні;  

2) можливих повеней в Південному регіоніі. 
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УДК 378.4 

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПІДГОТОВКИ МЕНЕДЖЕРІВ 

Черкас О.А. - кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри 

загальнонаукових дисциплін Дунайського інституту Національного 

університету «Одеська морська академія», Ізмаїл, Україна 

Інтеграція системи освіти України до світового освітнього простору 

актуалізує проблему дослідження зарубіжних систем вищої освіти. Намагання 

України стати рівноправним партнером спонукає до пошуку ефективної моделі 

вищої освіти, врахування перспективних тенденцій вдосконалення освітніх 

систем розвинених країн світу, чиї заклади вищої освіти входять до сотні 

найліпших.  

В рамках цього дослідження, розглянемо програму навчання менеджерів у 

Кембриджському університеті. 

Кембриджський університет, заснований у 1209 році, є одним із 

найстаріших та найпрестижніших університетів Великобританії. Він займе 5 

місце у рейтингу університетів світу Times Higher Education 2022 року [2]. 

Відомості про бакалавратську програму підготовки менеджерів взяті з 

сайту Кембриджського університету [1]. 

Tripos з менеджменту – це річна програма, яку можуть пройти лише 

студенти, які вже закінчили два чи три роки іншого Tripos Кембриджського 

університету.  

Tripos з менеджменту включає: 

 шість основних курсів: організаційна поведінка, кількісні методи, 

економіка фірм і ринків, фінанси та бухгалтерський облік, операційний 

менеджмент, маркетинг; 

 шість факультативів: бізнес-інновації в епоху цифрових технологій, 

довкілля та стійкість, майбутнє роботи, макроекономіка, стратегічний 

менеджмент, корпоративні фінанси;  
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 майстерня переговорів; 

 консалтинговий проект.   

Наведемо короткий зміст та систему оцінювання основних курсів. 

Організаційна поведінка стосується того, як структурована робота та 

досвід роботи в організації.  

Кількісні методи забезпечують життєво важливий внесок у прийняття 

рішень у бізнесі та управлінні. 

Теми курсу: статистична вибірка та довірчі інтервали; моделювання; 

регресійний аналіз; аналіз рішень; оптимальний розподіл ресурсів; аналіз 

портфоліо. 

Економіка фірм і ринків. Курс показує, як економіку бізнесу можна 

використовувати для пояснення та прогнозування явищ, пов’язаних з ринками 

та фірмами, а також досліджує деякі з можливих варіантів використання 

економіки бізнесу в аналізі проблем управління та прийняття управлінських 

рішень. Курс охоплює основи мікроекономіки та макроекономіки. 

Теми курсу: основні поняття економіки, як вони стосуються фірм; аналіз 

вибору стратегії; вплив державної політики на бізнес. 

Фінанси та бухгалтерський облік. Цей курс надає початкове розуміння 

фінансової звітності та прийняття рішень компаніями. 

Операційний менеджмент. У цьому курсі спочатку розглядаються деякі 

ключові елементи процесів, чи то у сфері виробництва, чи в сфері 

обслуговування, включаючи потужність, якість та варіативність, а також спосіб 

управління ними. Потім вивчається, що потрібно для того, щоб процеси стали 

продуктивними. Завершується курс розглядом деяких важливих стратегічних 

аспектів операцій, включаючи питання управління ланцюгом 

постачання. Також заплановано екскурсія на виробниче підприємство, щоб 

побачити концепції ощадливого виробництва на практиці. 

Маркетинг. Курс вивчає, як маркетинг сприяє бізнес-стратегії, зокрема, як 

маркетингові плани розробляються, реалізуються та оцінюються з часом. Курс 
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також допоможе розвинути концептуальні, технічні та міжособистісні навички, 

необхідні менеджерам з маркетингу для ефективної комунікації в діловому 

світі. 

Система оцінювання. Основні курси оцінюються університетським 

іспитом. Іспит складається з двох тригодинних робіт: одна з кількісних методів 

та операційного менеджменту, а інша – з економіки, обліку та 

фінансами. Кожен із основних курсів «Організаційна поведінка» та 

«Маркетинг» оцінюється за допомогою одного тижневого курсового завдання, 

яке можна взяти додому. 

 Є шість факультативів, з яких обирається два. Наведемо короткий зміст та 

систему оцінювання факультативних курсів. 

Бізнес-інновації в епоху цифрових технологій. У сучасному 

динамічному бізнес-середовищі інновації все більше зумовлюються 

цифровізацією та глобалізацією. На цьому факультативному курсі вивчаються 

ключові можливості та проблеми, з якими стикаються фірми, використовуючи 

бізнес-інновації. 

Довкілля та стійкість. Розглядаються практичні приклади впровадження 

концепцій сталого дизайну в міські громади з обговоренням законодавчої та 

нормативної бази захисту навколишнього середовища. Частина курсу 

зосереджується на ключових секторах харчування, води та енергії та важливих 

питаннях, що регулюють їх надання послуг. 

Майбутнє роботи. Як нові технології змінять характер роботи? 

На цьому факультативному курсі досліджуються ідеї майбутньої роботи, 

оскільки це стосується нових технологій, зокрема штучного інтелекту, 

машинного навчання, алгоритмів та цифрової трансформації.  

Макроекономіка. Цей факультативний курс дає зрозуміти природу та 

масштаби глобалізації бізнесу, досліджує економічні сили, які викликають 

глобальну економічну інтеграцію, а також природу та поведінку 

транснаціональних корпорацій. 
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Стратегічний менеджмент. Курс відточує здібності «стратегічно 

мислити», аналізувати й оцінювати проблеми з точки зору всього 

підприємства.  

Теми курсу: процес розробки стратегії; школи стратегічної думки; 

корпоративна диверсифікація; злиття та поглинання; міжнародна 

диверсифікація. 

Корпоративні фінанси є важливою частиною в управлінні корпораціями. 

Вивчаються основи теорії корпоративних фінансів та  зв’язок їх з реальними 

бізнес-рішеннями та новітньою практикою в цій галузі.  

Система оцінювання. Факультативи оцінюються за допомогою 

письмового завдання, індивідуальних та/або групових презентацій. 

Майстерня переговорів. 

Семінар спрямований на досягнення цілей: 

 набуття навичок критичного аналізу щодо проблем управління; 

 розвиток усвідомлення відповідальності менеджерів в економічному, 

соціальному та екологічному контексті; 

 розвиток навичок спілкування та співпраці, що стосуються майбутньої 

кар'єри менеджера. 

Консалтинговий проект.   

Студенти виконують чотиритижневий проект.  Студентам потрібно 

розробить технічне завдання для проекту, зробить презентацію та підготувати 

академічний звіт, ґрунтуючись на знаннях, техніках та навичках, набутих під 

час проходження Tripos. Проект виконується в сторонній організації.  

Tripos з менеджменту — це можливість для студентів розвинути глибше 

розуміння практики управління, відточити ключові ділові навички. 
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ВИКОРИСТАННЯ ТРЕНАЖЕРІВ ЩОДО НАДБАННЯ 

КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ З МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ СУДНА 

АСТРОНОМІЧНИМИ СПОСОБАМИ 

Старцев О.М. - старший викладач кафедри навігації і управління судном 

Дунайського інституту Національного університету  

«Одеська морська академія», м. Ізмаїл, Україна 

 

У сучасній навігаційній практиці має місце широке використання 

GNSS/ГНСС (Global Navigation Satellite System / глобальна навігаційна 

супутникова система), але це не знімає актуальності визначення обсервованих 

місць судна астрономічними методами.  

Відповідно до глави II розділів A-II/1, A-II/2 ПДНВ (Міжнародної 

конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти)  1978 року з 

Манільськими поправками 2010 року, розробленої та затвердженої ІМО 

(International Maritime Organization), до складу обов'язкових мінімальних вимог 

для дипломування вахтових помічників капітана суден валовою місткістю 500 

одиниць і більше, а також обов'язкових мінімальних вимог для дипломування 

капітанів та старших помічників капітана суден валовою місткістю 500 одиниць 

і більше, включено уміння використовувати небесні тіла для визначення 

місцезнаходження судна. Критерієм для оцінки компетентності цього вміння є 

місцезнаходження, отримане за допомогою астрономічних методів, що 

знаходиться в межах припустимих рівнів точності [1]. 

Астрономічні способи визначення мають суттєві переваги, а саме: 

https://www.timeshighereducation.com/news/world-university-rankings-2022-results-announced
https://www.timeshighereducation.com/news/world-university-rankings-2022-results-announced
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- небесні світила є природними навігаційними датчиками, причому цих 

датчиків досить багато, що дозволяє одночасно проводити вимірювання для 

розрахунку елементів декількох ізоліній; 

- астрономічні методи визначення місця судна є автономними. Практично 

немає засобів, що дозволяють позбавити судно можливості астрономічних 

обсервацій при виведенні електрообладнання з ладу; 

- для визначення поправки курсовказівника у відкритому морі поки що не 

існує інших способів як астрономічні [2]. 

Одним із головних напрямків у судноплавних компаніях та на суднах на 

сьогоднішній день є створення додаткової системи кібербезпеки в рамках СУБ 

(системи управління безпекою). Кібератаки спотворюють інформацію про стан 

судна шляхом проникнення через суднову апаратуру. Тому актуальними 

залишаються методи постійного контролю роботи GNSS/ГНСС та 

ECDIS/ЕКНІС (Electronic Chart Display and Information System / електронна 

картографічна навігаційно-інформаційна система) незалежними способами. 

Постійна поправка, що створює неправдиву інформацію, може бути 

виявлена за допомогою контролю місцезнаходження судна автономними 

способами, таким як визначення місця судна астрономічними способами, проте 

судноводій повинен володіти ними. Таке вміння потребує наявності стійких 

навичок, чого за сучасних умов підготовки кадрів досить складно досягти. 

Однак це питання має рішення за допомогою здобуття таких компетентностей 

на базі спеціалізованих тренажерів, наприклад – тренажера морехідної 

астрономії. 

Тренажер дозволяє проводити навчання незалежно від погодних умов та 

географічного розташування. Тобто немає потреби перебувати в морі або на 

березі моря і тільки в ясну погоду, відповідно з'являється можливість навчати 

фахівців не тільки в освітніх закладах, розташованих біля моря. 

Курс занять на тренажері морехідної астрономії має на меті прищепити 

здобувачам вищої освіти професійні навички, використання яких спрямоване на 
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забезпечення безпеки судноводіння, включаючи підготовку астрономічних 

приладів та інструментів у період підготовки до рейсу та використання під час 

плавання, а також вирішення завдань щодо визначення поправки хронометра, 

визначення поправки курсовказівника та місця судна астрономічними 

методами. Знання, вміння та набуті в ході тренінгів навички повинні бути 

достатні для того, щоб вирішувати ці завдання під час ходової вахти без 

додаткової підготовки. 

Для цього робоче місце курсанта (студента) на тренажері з відповідним 

програмним забезпеченням призначається для відпрацювання практичних 

навичок: 

- визначення поправки індексу секстану по горизонту, по зірці та по 

Сонцю; 

- визначення поправки хронометра; 

- вимірювання висоти світил за допомогою секстану; 

- виправлення висоти світил, виміряних секстаном; 

- приведення виміряних секстаном висот до одного зеніту; 

- підбір світила для астронавігаційних спостережень за допомогою 

зоряного глобусу; 

- виконання розрахунку часу меридіональної висоти Сонця; 

- визначення широти за висотою Полярної зірки або меридіональною 

висотою Сонця; 

- визначення часу сходу (заходу) Сонця; 

- визначення часу початку та кінця навігаційних сутінків; 

- підготовка до астрономічних спостережень за допомогою зоряного 

глобусу; 

- отримання обсервованих координат судна за висотними лініями 

положення; 

- визначення поправки компасу за азимутом сходу (заходу) Сонця [3]. 

Переваги тренажера: 
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- наочність усіх операцій з визначення місцезнаходження судна та 

обчислення поправок; 

- відтворення операцій у режимі реального часу; 

- проведення вимірювань в будь-якій точці на поверхні Землі; 

- можливість вибору виду астрономічного завдання: упізнання світила, 

визначення місця судна по небесним світилам, визначення поправки 

курсовказівника астрономічними способами; 

- можливість встановлення на локальну мережу навчального закладу; 

- робота на ПК стандартної конфігурації [4]. 

Також підвищують якість проведення занять функціональні можливості 

тренажера такі як: 

- ведення журналу успішності; 

- автоматична оцінка результатів обчислень; 

- вивчення зоряного неба у будь-якій півкулі; 

- вимірювання висоти світила за допомогою імітатора навігаційного 

секстану (денна та нічна труба) у режимі реального часу; 

- вимірювання пеленгу на світило в режимі реального часу; 

- моделювання руху точки спостереження заданою швидкістю та заданим 

курсом [4]. 

Перевага використання тренажера очевидна. Тренажер є союзником як для 

здобувачів вищої освіти, так і для керівника заняття. Ті, хто навчаються мають 

можливість у режимі реального часу та в ситуації наближеної до корабельної 

відпрацьовувати порядок вимірювань та обчислень отримуючи 

місцезнаходження судна астрономічним способом, а викладач швидко 

створюватиме завдання з повним контролем над діями здобувачів вищої освіти. 
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ІНФОРМАЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З 

НАВІГАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ СУДНАМИ: ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ 

ФОРМУВАННЯ 

Крамаренко В. В. - старший викладач кафедри навігації і управління 

судном Дунайського інституту Національного університету  

«Одеська морська академія», Ізмаїл, Україна 

Визначення шляхів формування інформаційної компетентності майбутніх 

фахівців з навігації та управління суднами є важливим завданням професійної 

освіти. Педагогічні умови формування інформаційної компетентності 

майбутніх фахівців з навігації й управління суднами доцільно розглядати як 

сукупність необхідних обставин та заходів щодо вибору змісту, методів, форм 

освітнього процесу, які необхідні для управління навчальною діяльністю 

курсантів і формування у них усіх складових інформаційної компетентності. 

Перша педагогічна умова формування інформаційної культури майбутніх 

фахівців з навігації та управління суднами передбачає застосування 

інтерактивних методів для формування у курсантів здатності узагальнювати, 

аналізувати та використовувати інформацію під час професійної взаємодії. 

Інтерактивні методи допомагають вчити курсантів здобувати інформацію у 

складі групи та ефективно використовувати її для досягнення конкретної мети 

професійної діяльності, обґрунтовувати власну точку зору та висновки, 
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використовуючи основні теорії та концепції у сфері судноводіння, відстоювати 

свою позицію в дискусіях і домагатися впровадження своїх ідей [1]. Ці методи 

допоможуть учити курсантів здобувати інформацію у складі групи, 

відстоювати свою позицію і домагатися впровадження своїх ідей, 

співробітничати та працювати у групі, приймати рішення для улагодження 

розбіжностей і конфліктів, домовлятися заради спільної мети чи виконання 

контрактів. Використані у завданнях драматичні ситуації, конфлікт, 

напруженість вимагатимуть уміння стисло й точно викладати свої думки, 

відстоювати свої погляди, аргументовано заперечувати, орієнтуватись у 

понятійному полі навігаційної інформації для оперативного прийняття 

професійно виважених рішень.  

Щодо другої педагогічної умови – використання проблемних завдань 

різних рівнів складності для набуття курсантами вмінь і навичок розв’язувати 

типові та нетипові професійні ситуації у сфері судноплавства – враховано, що 

професійна діяльність фахівця з навігації та управлінських систем стосується 

насамперед розв’язання складних спеціалізованих завдань і практичних 

проблем у сфері судноплавства та суднової інженерії, що потребують 

обізнаності про устрій судна, навігацію, механічну та електричну інженерії, 

експлуатацію засобів транспорту, управління ресурсами. Обов’язковість цієї 

педагогічної умови зумовлена також потенціалом проблемних методів 

навчання, необхідністю для їх виконання опрацювання великої кількості 

інформації. Метод проблемного ситуаційного аналізу допоможе вчити 

курсантів аналізувати та прогнозувати процеси та стан навігаційного 

обладнання в умовах неповної або обмеженої інформації, здійснювати 

планування і навігаційну проробку рейсу.  

Щодо третьої педагогічної умови формування інформаційної культури 

майбутніх фахівців з навігації та управління суднами – методичного супроводу 

дослідницької та проєктної діяльності курсантів для розвитку їхніх умінь 

збирати та аналізувати інформацію – враховано, що в інформаційну епоху 
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суттєвого змінилась методологія пізнання [2, с. 183]. Виконуючи дослідницькі 

завдання, курсанти вчитимуться ділити матеріал на головну, необхідну, 

обов’язкову й другорядну складові; самостійно підбирати додатковий матеріал; 

розробляти програму пізнавальної діяльності; планувати самоосвіту; 

самостійно вирішувати поставлене пізнавальне завдання; аналізувати свою 

роботу, тобто дослідницький метод дозволяє майбутнім фахівцям одержати 

оптимальний обсяг знань за допомогою інтелектуального потенціалу. 

Перевагами проєктного навчання є активна робота з різними видами 

інформації: друкованою, електронною, графічною, вербальною та 

невербальною. Виконання дослідницьких і проєктних завдань дозволяє суттєво 

інтенсифікувати роботу курсантів з інформацією, вчити їх розв’язувати складні 

завдання проблемного характеру, організовувати самостійне здобування знань, 

розвивати допитливість та готовність долати труднощі. 

Щодо четвертої педагогічної умови формування інформаційної культури 

майбутніх фахівців з навігації та управління суднами – розвитку навичок у 

сфері застосування інформаційних технологій, інформаційного забезпечення 

навігаційних інформаційних систем – враховано специфіку професійної 

діяльності фахівця з навігації та управління суднами. За сучасних умов 

судноводій повинен уміти аналізувати інформацію, отриману з використанням 

сучасних електронних радіолокаційних засобів, узагальнювати її для 

розв’язання завдань щодо визначення варіантів маневрування та управління 

судном. Сьогодні жодне судно не може обійтися без модернізованих 

навігаційних систем, електронної картографії, супутникової навігації, 

управління навігаційними інформаційними ресурсами, систем інформаційної 

безпеки. Цим зумовлена необхідність використання у професійній підготовці 

майбутніх фахівців з навігації та управління суднами електронних освітніх 

ресурсів, зокрема навчальних, інформаційних, наукових, довідкових матеріалів, 

поданих в електронній формі чи розміщених у комп’ютерних мережах.  
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Загалом для формування інформаційної компетентності майбутніх 

фахівців з навігації та управління суднами важливе значення мають такі 

педагогічні умови: 1) застосування інтерактивних методів для формування у 

курсантів здатності узагальнювати, аналізувати та використовувати інформацію 

під час професійної взаємодії; 2) використання проблемних завдань різних 

рівнів складності для набуття вмінь і навичок розв’язувати типові та 

нестандартні ситуації у сфері судноплавства; 3) методичний супровід 

дослідницької та проєктної діяльності курсантів для відпрацювання умінь 

збирати та аналізувати інформацію; 4) розвиток навичок у сфері застосування 

інформаційних технологій, інформаційного забезпечення навігаційних 

інформаційних систем.  
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УДК 004:377 

КОРИСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ТРЕНАЖЕРА TRANSAS ERS 5000 

TECHSIM У ПРОФЕСІЙНОМУ СТАНОВЛЕННІ МЕХАНІКІВ 

Власов I.В.- старший  викладач кафедри суднових енергетичних установок і 

систем  Дунайського інституту Національного університету  

«Одеська морська академія», м. Ізмаїл, Україна 

Властивості комп'ютерних тренажерів дозволяють розглядати їх як один із 

важливих класів нових освітніх продуктів, широке впровадження яких за умов 

інформатизації системи освіти дозволить суттєво підвищити її ефективність. 

Особливу роль грають продукти, реалізовані у сфері інформаційних технологій. 
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 У забезпеченні соціального та економічного розвитку суспільства кадри та 

рівень їх професійної кваліфікації мають вирішальне значення, оскільки за 

допомогою кваліфікованих кадрів у різних сферах та напрямках досягається 

ефективність виробництва та досягаються нові результати. 

Сучасний світ залежить від інформаційних технологій, які широко, 

інтенсивно та ефективно використовуються у всіх сферах людської діяльності. 

На сьогоднішній момент стає дедалі помітнішою орієнтованість у бік 

інформатизації системи освіти. Як показує практика, позитивні ефекти 

навчання найвиразніше виявляються при організації в навчальному процесі 

тренуючих компонентів, автоматизації контролю та самоконтролю. Тренажер – 

це комплекс технічних засобів навчання, що реалізує комп'ютерні та фізичні 

моделі, спеціальні методики що забезпечує контроль якості діяльності учня та 

призначене для формування та вдосконалення в нього навичок та вмінь до 

прийняття якісних та швидких рішень. Тренажери необхідно використовувати, 

так як вони дозволяють сформувати у учня навички дій моторно-рефлекторного 

і когнітивного типу в складних ситуаціях, зрозуміти сутність процесів, що 

протікають, і їх взаємну залежність. 

У процесі професійного навчання застосування імітаційних віртуальних 

тренажерів дозволяє позитивно вирішити такі завдання; 

– інформування (підручники, довідники, діапозитиви, діафільми, навчальні 

плакати, транспоранти, магнітні записи, кінофільми, відеозаписи, алгоритми, 

покажчики, інформаційно-технологічні карти, навчальні програми та 

тренажери); 

 - організація (алгоритми, покажчики, інформаційно-технологічні карти, 

навчальні програми та тренажери); 

– управління (тести, навчальні програми та тренажери). 

Тренажер Transas Engine Room призначений для навчання та оцінки 

компетентності персоналу машинного відділення, у тому числі вахтових 
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офіцерів, других та старших механіків та рядового складу, що входять до 

складу вахти механіків. 

Програмне забезпечення для студентів та курсантів включає в себе: 

суднова дизельна силова установка, суднова електроенергетична установка, 

допоміжні системи та механізми, місцеве управління з машинного відділення, 

імітація звуку машин, системи сигналізації з блоком звукової та візуальної 

сигналізації, 3d візуалізація, порівняння паливної економічності в залежно від 

модифікації двигуна, матеріалізувати зміни ефективності використання палива 

та викиду відпрацьованих газів залежно від методів роботи двигуна, може 

зберігати та виводити дані, пов'язані з ефективністю двигуна, відповідно до 

різних налаштувань, може використовуватися для досліджень шляхом надання 

рівняння моделей, може вимірювати продуктивність двигуна для станів 

згоряння, що змінюються в залежності від умов двигуна, може розробляти 

індивідуальні моделі з двигунами реальних кораблів відповідно до запитів 

клієнтів та реалізовувати ефекти за допомогою індивіда. ного навчання. 

Можливості програми для викладачів: Редактор вправ, Інструктаж для 

стажистів, Моніторинг та запис роботи стажера в онлайн-режимі, Засіб розбору 

польотів для перегляду та аналізу записаних вправ, Розширені можливості 

друку даних тренування, Система оцінювання та оцінювання e-Tutor, 

Інтегрована система зв'язку. 

Таким чином, використання навчального тренажера в інституті допомагає 

учням ефективно освоїти навички та кваліфікацію професійної діяльності. В 

організації навчально-практичних занять за допомогою імітаційного 

віртуального тренажера має важливе значення у ефективному формуванні у 

учнів навичок та кваліфікації професійної діяльності з певної спеціальності. 

Імітаційні віртуальні тренажери створюють для учнів можливість вільного 

заняття, а також використання у позаурочний час. А це вважається необхідним 

фактором удосконалення їхньої професійної підготовки. 
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОНТРОЛЮ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ 

ТРАНСПОРТНИХ ДИЗЕЛІВ 

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

дисциплін Дунайського інституту Національного університету 

 “Одеська морська академія”, Ізмаїл, Україна 

Однією з важливих задач експлуатації засобів транспорту є підвищення 

ефективності контролю технічного стану транспортних дизелів. Моніторинг та 

параметрична діагностика робочого процесу є основою контролю технічного 

стану. Вибір оптимального навантажувального режиму експлуатації та 

діагностика двигуна ґрунтуються на аналізі індикаторних діаграм тиску газів в 

робочих циліндрах. Розрахунок індикаторної потужності, яка характеризує 

навантажувальний режим і на базі якої визначаються показники 

енергоефективності, також здійснюється за допомогою аналізу індикаторних 

діаграм. Розрахунок і аналіз індикаторних діаграм базуються на рішенні 

наукової проблеми синхронізації даних моніторингу робочого процесу, тобто 

на задачі перекладу даних з функції часу t в функцію по куту φ повороту 

https://novainfo.ru/article/4403
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колінчастого вала (ПКВ), де найбільше значення має точність визначення 

положення верхньої мертвої точки (ВМТ) поршня. В результаті аналізу 

індикаторних діаграм розраховується середній індикаторний тиск (MIP) і 

індикаторна потужність (Ni), яка надалі використовується в управлінні 

режимами експлуатації двигунів, в розрахунках питомих показників, а також в 

розрахунках коефіцієнтів енергоефективності морських суден по рекомендаціях 

IMO. Найбільший вплив на точність розрахунку індикаторної потужності надає 

похибка у визначенні положення верхньої мертвої точки (ВМТ). 

Індикаторні діаграми записуються на працюючому під навантаженням 

двигуні за допомогою спеціальних датчиків тиску, які забезпечують 

стабільність характеристик при високій температурі вимірюваного середовища 

(датчики IMES, Kistler). Значення тиску записуються в пам'ять комп'ютера у 

вигляді тимчасових рядів P(t) з постійним кроком. У більшості випадків крок 

дискретизації вибирається таким, щоб отримати не менше двох точок на один 

градус повороту колінчастого валу. 

Діагностика та подальше вдосконалення характеристик робочого процесу 

двигуна є одним із варіантів вирішення ККД силової установки. Так, під час 

рейсу на т/х «Борис Макаров» (див. рис. 1), були проведені діагностичні роботи 

головних та допоміжних двигунів із використанням системи DEPAS D4.0H. 
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Рисунок 1 – Приклад індикаторної діаграми циліндра №4 ГД2 за 

результатами випробувань на т/х "Борис Макаров системою DEPAS D4.0H  

Діагностика суднових двигунів і вибір оптимальних режимів експлуатації 

базуються на аналізі індикаторних діаграм тиску в робочому циліндрі залежно 

від кута повороту колінчастого валу (ПКВ) [1]. Паралельно з 

індикаторними діаграмами, отриманими під час експлуатації, можуть 

розглядатися діаграми фаз газорозподілу і характеристика паливоподачі, які 

підвищують достовірність діагностики [2, 3]. В результаті аналізу індикаторних 

діаграм розраховується середній індикаторний тиск (MIP) і індикаторна 

потужність (Ni), яка надалі використовується в управлінні режимами 

експлуатації двигунів, в розрахунках питомих показників, а також в 

розрахунках коефіцієнтів енергоефективності суден по рекомендаціях IMO. 

Найбільший вплив на точність розрахунку індикаторної потужності надає 

похибка у визначенні положення верхньої мертвої точки (ВМТ) [4]. 

Основним діагностичним параметром, який можна знайти у всіх системах 

контролю робочого процесу, є тиск газу в циліндрі P(φ). Цю величину в 

більшості випадків визначають за допомогою спеціальних датчиків тиску, що 
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встановлюються на індикаторний кран. У деяких системах застосовуються 

стаціонарні вбудовані датчики тиску з великим моторесурсом, розрахованим на 

весь період експлуатації двигуна.  
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У сучасних умовах, під впливом багатьох різноманітних факторів, людина 

повинна пристосовуватись до будь-чого, використовуючи увесь свій потенціал, 

набуті навички, досвід і компетентності. Цей пласт запитань не є вузьким, 

навпаки, досить багатогранний і не оминає майбутніх фахівців морської галузі. 

Вони повинні бути «стійкими» до будь-яких обставин, як у соціальній, так і 

психологічній сферах. Адже, морська професія є однією з найбільш значущих і 

найнебезпечніших у світі. Безпосередньо, у вищих навчальних закладах, 

морського спрямування досить вагому роль приділяють вивченню 

«безпекових» дисциплін, «охорона праці та цивільний захист» тому приклад. А 

це й навички особистого виживання, особистої безпеки, знання громадських 

обов’язків на суднах річкового і морського флоту. 

Предмет «Охорони праці та цивільний захист» достатньо цікавий, 

базується на комплексі фундаментальних наук, є соціально-технічною 

дисципліною і включає в себе основи трудового законодавства, питання 

організації охорони праці, основи гігієни праці і виробничої санітарії, техніку 

безпеки і пожежний захист; зокрема питання цивільної оборони на морському 

транспорті, планування підготовки командного складу суден з питань 

цивільного захисту. 

Майбутні інженери плавскладу, покликані після закінчення морських 

навчальних закладів обіймати керівні посади на морських суднах, повинні 

вільно орієнтуватися в різноманітності нормативних і правових документів з 

охорони праці. 
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Курс «Основи охорони праці та цивільний захист» орієнтований на 

допомогу курсантам, які виходять в перше морське плавання, самостійно 

розбиратися у питаннях охорони праці/цивільного захисту та у способах 

особистого виживання, забезпеченні особистої безпеки, зокрема, у питаннях 

пожежної безпеки. 

На тлі сучасності застосування різноманітних інформаційних методологій, 

методів, технологій викладання, курсанти повинні бути досить «інформаційно-

вмотивованими», навченими. Це є основоположним фактом донесення до 

здобувачів освіти щодо цифровізації суспільства у цілому. Адже, у найближчі 

роки ми зовсім «не ми», не зможемо рухатись вперед, без викликів сучасної 

цифрової трансформації. До цього вже потрібно «звикнути». 

Ці виклики потребуватимуть у найближчому майбутньому моряків із 

зовсім іншими навичками, вміннями та знаннями, досвідом, що необхідні в 

умовах сучасності, належного інформаційного суспільства й простору. 

Професійна діяльність моряків завдяки потрібним технічним і цифровим 

інноваціям буде трансформуватися, і майбутнім морякам будуть потрібні 

компетентності для вирішення завдань цифрової трансформації. 

Такий приклад повинні надавати «інформаційно-вмотивовані» науково-

педагогічні працівники, використовуючи увесь набутий досвід, користуючись 

новітніми методами, «віртуальними можливостями»: технікою, обладнанням, 

технічними засобами. Це досвід візуалізації, сприймання інформації «крізь 

призму» цифровізації. Досвід пристосування до сучасних реалій. Вміння 

слухати, доводити, відповідати «цифровою мовою». Це сучасне професійне 

навчання. 

Це вміння користуватись всім, без обмежень, якісно аналізувати 

результативність процесів – «інформаційно». 

Інноваційність процесу викладання й сприйняття саме й полягає у 

вбиранні тільки якісного, вибіркового, нового, професійного. І саме все це й 

повинно бути набуте моряками. Адже, безпека є істотним резервом підвищення 
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ефективності, набутих навичок і здібностей на тлі невичерпних інформативних 

джерел. 

 

УДК 377:331.5:656.61 

МЕНЕДЖМЕНТ СИCТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКОСТІ В 

ІННОВАЦІЙНОМУ УПРАВЛІННІ КАФЕДРОЮ У ВНЗ МОРСЬКОГО 

ТРАНСПОРТУ: РЕАЛЬНОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

 

Герганов Л. Д.- професор кафедри інженерних дисциплін, доктор педагогічних 

наук, професор Дунайського інституту Національного університету 

«Одеська морська академія», Ізмаїл, Україна 

Гилка У. Л.- доцент кафедри загальнонаукових дисциплін, кандидат 

економічних наук, доцент Дунайського інституту Національного університету 

«Одеська морська академія», Ізмаїл, Україна 

 Морською доктриною України на період до 2035 року, затвердженої 

постановою КМУ від 7.10.2009р. №1307 (у редакції постанови КМУ від 18.12. 

2018р. №1108) зазначено, що «для українських моряків фактично єдиною 

можливістю працювати за фахом, підтримувати відповідний рівень кваліфікації 

та зберігати професійну придатність тільки за умови підвищення якості: 

– підготовки та перепідготовки моряків, науковців та інших фахівців, 

зайнятих морською діяльністю; 

– збереження кадрового потенціалу українських моряків на конкурентному 

світовому рівні шляхом належного виконання вимог Міжнародної конвенції з 

підготовки та дипломування моряків і несення вахти, Міжнародної конвенції 

про стандарти підготовки, сертифікації персоналу риболовних суден та несення 

вахти 1995 року, приведення національних стандартів, що стосуються знань і 

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, у 

відповідність із зазначеними конвенціями; здійснення спеціальної підготовки та 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_053
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_053
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_707
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_707
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_707
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підвищення кваліфікації осіб командного складу у вищих навчальних закладах» 

[1]. 

Впровадження менеджменту системи управління якості (СУЯ) 

в  інноваційну систему  управління кафедрою морського транспорту та 

управлінні в цілому ВНЗ морського транспорту, необхідно розглядати з одного 

боку, як основу підвищення якості освітнього процесу кафедри, а з іншого – як 

засіб створення адекватних умов для розвитку креативних здібностей 

викладачів кафедри, підвищення їх педагогічної та наукової компетентності, 

впровадження дуальної системи навчання та забезпечення якості освітнього 

процесу. Побудова, підтримка, процедури та впровадження менеджменту 

системи якості у рамках ВНЗ – значно складний та тривалий процес, який має 

узгоджуватися концепцією та стратегією розвитку навчального закладу. 

Реалізація менеджменту СУЯ  не можлива без впровадження такої системи у 

головну ланку – кафедри навчального закладу. 

У Національному університету «Одеська морська академія» розроблено та 

впроваджено в практику «Політику у сфері якості НУ «ОМА»», основним 

завданням якої є «підтримувати систему стандартів якості відповідно до вимог 

Правил 1/8 Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та 

несення вахти 1978 року, з поправками (ПДНВ), а також – систему управління 

якістю, підвищувати її результативність відповідно до вимог стандарту ISO 

9001:2015, використовуючи її ресурс для ефективного функціонування системи 

стандартів якості» [1]. Для побудови, підтримки та впровадження процедури 

менеджменту системи якості у діяльність головної одиниці освітнього закладу 

ВНЗ морського транспорту – кафедри, визначимо її роль у ВНЗ, а саме, що вона 

є базовим структурним підрозділом навчального закладу, який провадить 

освітню, методичну та наукову діяльність за спеціальністю (спеціалізацією) 

чи міжгалузевою групою спеціальностей. Діяльність всіх інших підрозділів ВНЗ 

сприяє забезпеченню максимальних можливостей для ефективної роботи 
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кафедри. Виходячи з цього, виокремимо наступні принципи функціонування 

системи менеджменту якості на рівні кафедри, а саме: 

– робота з формування команди однодумців, яка сприяє виконанню вимог 

СУЯ; 

– можливість персоналу кафедри принципово приймати управлінські 

рішення, проявляти творчій підхід і ініціативу при виконанні своєї професійної 

діяльності; 

– стимулювати підвищення кваліфікації та наукового зростання викладачів 

кафедри, активізувати процес їх самоорганізації і самоосвіти. 

Система менеджменту якості, яка заснована на такому підході, дає змогу 

комплексно та на високому рівні забезпечити роботу кафедри в умовах єдиного 

інформаційного простору за інноваційними технологіями, які мають ознаки 

індивідуально орієнтованої моделі навчання здобувачів вищої освіти (Сілабус), 

шляхом використання гнучких технологій, мобільності, доступності та 

можливості самостійного вибору навчання. При цьому є необхідність більш 

детальніше розкрити сутність кожного принципу.  

За першим принципом – «формування команди однодумців», зазначимо, 

що це не лише ініціатива окремих, зацікавлених викладачів кафедри, а й один із 

загальноінститутських напрямів досягнення вимог якості фахівців за усіма 

освітніми формами. Ознаками і специфікою «команди однодумців» є такі 

характерні організаційні чинники: співпраця, взаємодія, взаємодовіра, 

співучасть, взаємодопомога, відповідальність, праця на кінцевий результат. З 

погляду на перехід від колективу до команди не як формального утворення, а 

як на організаційне перетворення. Такий перехід, за думкою В. М. Глушкова, 

визначено найбільш значущим, покликаний «сприяти формуванню 

комунікативної культури та команди однодумців; забезпечувати для персоналу 

принципову можливість приймати управлінські рішення на основі актуальної 

інформації та проявляти ініціативу більш інформованим фахівцям; 

стимулювати навчання та адаптацію персоналу, активізувати процеси 
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самоорганізації» [3, с. 19]. Як основний фактор такого навчання можемо 

розглядати результати участі співробітників кафедри у проведенні науково-

практичних конференцій та міжкафедральних семінарів; відкритих лекцій, 

семінарів, лабораторних робіт та ін.; розгляду до видання навчальних 

посібників, методичних рекомендацій, конспектів лекцій; проходження 

внутрішньої атестації персоналу; вирішення питання про продовження терміну 

контрактів чи кар’єрного зростання; оцінювання діяльності науково-

педагогічного працівника за рейтинговою системою. 

За другим принципом – можливість персоналу кафедри принципово 

приймати управлінські рішення, проявляти творчій підхід та ініціативу при 

виконанні своєї професійної діяльності, слід розглядати, як спрямованість 

персоналу кафедри на об’єкти професійної діяльності с точки зору вимог СУЯ, 

а саме, що кожна людина, як особистість, може реалізувати покладені на неї 

функції в команді за процедурою, якщо самостійно усвідомить зміст своєї 

дисципліни у кінцевому результаті підготовки фахівця морського транспорту і 

невпинно буде вдосконалювати свою свідомість і професійні якості, своє 

ставлення до освітнього процесу, як у рамках кафедри, так і на 

загальноінститутському рівні. Підкреслимо, що професійне ставлення на основі 

впровадження системи якості та самовдосконалення охоплює оцінювання своїх 

можливостей і набуття відповідних якостей, потрібних для виконання 

професійних обов’язків викладачами кафедр. При такому підході впровадження 

менеджменту СУЯ у процес управління роботою кафедри, маємо механізм 

саморозвитку персоналу кафедри, що у подальшому забезпечує: 

– здатність кожного викладача кафедри реконструювати й теоретично 

аналізувати побудову свого погляду на освітній процес в цілому, визначати 

пропозиції, склад і структуру для удосконалення, та приймати участь при 

втіленні своїх пропозицій в життя; 

– поширювати пошук нових підходів до покрашення і підвищення рівня 

викладання дисципліни з використанням сучасних інноваційних технологій, 
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завдяки чому забезпечується саморозвиток і професійне зростання якості 

викладання освітнього компоненту; 

– забезпечується загальнонауковий підхід вирішення проблеми якості 

викладацького складу та поетапний контроль за роботою персоналу кафедри на 

кінцевий результат; 

– надається можливість розмежування та диференціації явищ, причинами 

яких є недостатнє ставлення до менеджменту СУЯ в освітньому процесі 

кафедри. 

За третім принципом – стимулювання підвищення кваліфікації та 

наукового зростання викладачів кафедри, активізація процесу їх самоорганізації 

і самоосвіти, маємо впровадити показники та критерії оцінювання рівнів 

сформованості професійної діяльності персоналу кафедри згідно менеджменту 

СУЯ. Аналіз роботи кафедри в цілому та кожного викладача слід поєднати з 

показниками науково-творчого потенціалу та відповідними критеріями: 

– ціннісний, що передбачає наявність основних положень СУЯ в науково-

методичному комплексі дисципліни або освітнього компоненту, доступність та 

позитивне ставлення до виконання вимог; 

– інноваційно-значущий, за яким контролюється сучасність та актуальність 

теоретичних положень, їх зв’язок з вимогами СУЯ, логічність і послідовність 

навчального матеріалу у загальній структурі освітньо-професійної програми; 

– діяльнісний, надає можливість визначити професійні, науково-

педагогічні, комунікативні й андрагогічні особливості персоналу кафедри до 

впровадження СУЯ на усіх етапах професійної підготовки фахівців морського 

транспорту; 

– суб’єктний, який відображає сукупність освітніх, професійних та 

практичних якостей персоналу кафедри та уможливлює орієнтацію на 

досягнення кінцевих результатів професійної компетентності здобувачів вищої 

освіти. 
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Узагальнюючи вищезазначені теоретичні підходи до перспектив побудови 

впровадження менеджменту СУЯ у інноваційній роботі кафедри ВНЗ 

морського транспорту, зазначимо, що сучасні вимоги до виконання положень у 

морській галузі ISO 9001:2015 чітко визначили необхідність формування у 

фахівців морського транспорту професійної компетентності на рівні 

мінімальних стандартів компетентності з удосконаленням змісту їх теоретично-

практичної підготовки та реалізації професійного потенціалу на міжнародному 

ринку праці. За умови суттєвих змін на морському транспорті, розширення 

змісту та переосмислення теоретичних знань та практичних навичок, значного 

впровадження на суднах автоматизованих систем керування, що потребує 

ретельного підходу в інформаційному середовищі кафедри до впровадження 

менеджменту СУЯ підходів в освітньому процесі підготовки фахівців 

морського транспорту, збагачення матеріально-технічної бази ВНЗ морського 

транспорту тренажерними комплексами, засвідчує необхідність подальших 

пошуків розкриття ефективного впровадження менеджменту СУЯ в роботу 

випускаючих кафедр ВНЗ. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ ТА ШЛЯХИ РОЗВИТКУ  КОМПЕТЕНТНОСНИХ 

ЯКОСТЕЙ СУДНОВОДІЇВ У ЗАСТОСУВАННІ АСТРОНОМІЧНИХ 

МЕТОДІВ НАВІГАЦІЇ 

 

Даниленко О.Б. - доктор педагогічних наук, професор,  завідуючий кафедрою 

навігації і управління судном Дунайського інституту 

Національного університету “Одеська морська академія”, Ізмаїл, Україна 

 

Навігаційна безпека судна у великій ступені  насамперед залежить від 

частоти і точності визначення його місця. В умовах відкритого моря, коли 

відсутні візуальні орієнтири цю задачу в останні роки судноводії найчастіше 

вирішують за допомогою глобальних навігаційних супутникових систем 

(ГНСС), в першу чергу, таких як GPS. Разом з тим, у GPS-приймачі цивільних 

суден не передбачено аутентифікацію навігаційної інформації, тобто GPS-

приймач працює з інформацією, прийнятої від антени, і приймає цю 

інформацію як достовірну. Таким чином, отримувана навігаційна інформація 

від GPS-приймачів залишається незахищеною і схильна до кібератак. 

Враховуючи це, широке використання в сучасній навігаційній практиці ГНСС 

не знімає актуальності інших традиційних  методів  навігації. На сам перед це 

стосується досліджень, пов'язаних  з удосконаленням астрономічних методів, 

бо морехідна астрономія здатна повною мірою забезпечити автономне 

орієнтування судна у відкритому морі.  

Відповідно до глави II розділів A-II/1, A-II/2 Міжнародної конвенції про 

підготовку і дипломування моряків та несення вахти (ПДНВ) 1978 року (з 

Манільськими поправками 2010 року) до складу обов'язкових мінімальних 

вимог для дипломування вахтових помічників капітана, старших помічників 

капітана та  капітанів суден валовою місткістю 500 одиниць і більше включено 

уміння використовувати небесні тіла для визначення місцезнаходження судна. 
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Критерієм для оцінки компетентності цього вміння євизначення 

місцезнаходження, отримане за допомогою астрономічних методів, що 

знаходиться в межах припустимих рівнів точності. Тому, одним з  актуальних 

напрямків розвитку астронавігації можна визначити пошуки шляхів 

удосконалення професійної підготовки майбутніх судноводіїв, зокрема у 

питання морехідної астрономії та розробки відповідного лабораторно-

тренажерного  забезпечення цього процесу.  

Представниками сучасної  педагогічної науки достатньо широко 

досліджувалися  питання інновацій у професійної підготовки судноводіїв. Так 

наприклад,  питання застосування інноваційних та новітніх  тренажерних 

технологій у підготовці судноводіїв неодноразово були предметом досліджень 

таких вчених як Волошинов С. А., Глікман С. В., Гєрганов Л.Д., Даниленко 

О.Б., Сирбу Т. В., Чимшир В.І..  Безпосередньо проблему застосування 

інноваційних технологій навчання під час викладання «Морехідної астрономії» 

майбутнім судноводіям розглядали  Соколов І.В., Черой Л.І. . Так, на приклад у 

статті  «Застосування інноваційних технологій навчання під час викладання 

«Морехідної астрономії» майбутнім судноводіям» Черой Л.І. проаналізовано 

зміст та особливості навчальної дисципліни «Морехідна астрономія». На основі 

цього аналізу запропоновано до застосування декількох педагогічних 

інноваційних методів, зокрема задачного та кейс-методу. Автор стверджує, що 

задачний  метод є одним із найбільш доцільних у вивченні морехідної 

астрономії, особливості застосування якого полягають у розробленні 

практичних завдань, що є своєрідними моделями майбутніх професійних 

ситуацій. Сутність задачного методу полягає в тому, щоб перетворити зміст 

певної навчальної дисципліни у комплекс навчальних професійних задач.  

 Щодо кейс-методу, то як зазначає автор, він полягає у розробленні завдань 

професійного спрямування у вигляді блоків або кейсів. Автор наголошує на 

розробленні реальних або придуманих ситуацій у професійній підготовці 
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майбутніх судноводіїв. Важливою умовою розробки кейсів є не подання 

звичайного опису ситуації, а формулювання у ній певної суперечності.  

Подібно до задачного методу, кейс-метод є декількох видів: за форматом 

(тематичні, гарвардські та виконавчі), за рівнем складності (маленькі нариси, 

великі неструктуровані, структуровані). Наш практичний досвід використання 

кейс-методу під час вивчення «Морехідної астрономії» показав, що його 

цінність полягає не лише у пошуку оптимального та ефективного рішення, а у 

формулюванні майбутніми судноводіями запитань, висловлюванні певних 

гіпотез, виявленні прогалин у знаннях.  

Розглянуті нами інноваційні методи, не можливо реалізувати без 

відповідного технічного та лабораторного забезпечення. Крім того подальші 

дослідження щодо поширення застосування астрономічних методів у морській 

навігації також доцільно проводити у лабораторних умовах. На наш погляд 

вирішенню зазначених проблем буде сприяти лабораторно-тренажерний 

комплекс з «Морехідної астрономії» який дозволяє проводити навчання та 

дослідження  незалежно від погодних умов та географічного розташування. 

Тобто немає потреби перебувати в морі або на березі моря і тільки в ясну 

погоду, відповідно з'являється можливість навчати фахівців не тільки в освітніх 

закладах, розташованих біля моря. Курс занять із застосуванням цього 

комплексу має на меті прищепити здобувачам вищої освіти професійні 

навички, використання яких спрямоване на забезпечення безпеки судноводіння, 

включаючи підготовку астрономічних приладів та інструментів у період 

підготовки до рейсу та використання під час плавання, а також вирішення 

завдань щодо визначення поправки хронометра, визначення поправки 

курсовказівника та місця судна астрономічними методами.  

 Таким чином проаналізувавши  інновації, які можна застосувати підчас 

вивчення навчальної дисципліни «Морехідна астрономія» ми обирали ті, що 

мають прагматичну орієнтацію, тобто максимально наближають майбутніх 

судноводіїв до світу реальної професійної діяльності. 
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Незважаючи на технічний прогрес у створенні засобів і способів 

забезпечення безпеки судноплавства, систем пошуку та порятунку на морі, 

аварійність морських суден залишається високою, призводячи до загибелі до 

200 суден щорічно. Поміж загиблих у морі членів екіпажів 68% гинуть 

внаслідок аварій суден. 

 Позиція щодо провідної ролі «людського фактора» як причини аварій та 

загибелі суден (70-80 %) потребує верифікації та подальшого глибокого 

вивчення, оскільки саме визначення поняття досить розпливчасте, а 

судновласники та суднобудівники не зацікавлені у визнанні технічних причин 

та дефектів. Проведений аналіз показав, що позиція о тенденції до зниження 

аварійності дуже оптимістична. Швидше йдеться про циклічність, яка 

простежена на прикладі зони відповідальності України в Чорноморсько-

Азовському басейні.  

Основними учасниками аварійних пригод є судна змішаного плавання 

типу «ріка-море», а також експлуатовані понад 20 років. Дослідження показали 

наявність високого фізичного навантаження у рядового складу та механіків за 

наявності об'єктивних ознак хронічного психоемоційного стресу у суднових 

операторів та накопичувальної втоми — у всього екіпажу, що є причиною 

аварійних подій. Умови праці та трудового процесу, постійні переробки зі 

значним фізичним навантаженням, низька оплата праці лежать в основі низької 

консолідації та соціально-психологічного мікроклімату в судновому колективі, 

що може негативно впливати у тому числі і на безпеку судноплавства[1].  

Застосування компетентнісного підходу у професійній підготовці та 

практичної діяльності моряків, перманентна активізація та поповнення числа та 

спрямованості компетенцій є ефективним та перспективним способом 

зниження аварійності на флоті[2]. 

Морські аварії відносяться до катагорії великих  і призводять загалом до 

втрати 2000 життів щорічно [3]. Їх соціально-економічна значимість 

визначається також значним матеріальним та екологічним збитком. Тому, не 
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випадково, провідні міжнародні організації (ООН, МОП, ВООЗ та ІМО) 

приділяють постійну увагу цій проблемі і розробили для запобігання аваріям 

такі основні документи, як МППСС–72, СОЛАС–74/78, ПДНВ 78/95,  SAR-79, 

SUA-88, MERSAR-95, Конвенція МОП про працю в морському судноплавстві 

2006 року та ін. 

Тим не менш, актуальність проблеми не зменшується, оскільки нормативні 

документи загалом лише визначають необхідні компетенції, не розкриваючи 

причинно-наслідкових зв'язків і їх  взаємодії в процесі формування 

функціональної системи — професійної компетентності, що забезпечує  в 

результаті безпеку мореплавання. Це особливо важливо, оскільки серед причин 

зниження безпеки мореплавання та аварійності домінує «людський фактор»: 

число аварій з вини екіпажів суден досягає за даними різних авторів 75–80 % 

[4].  

«Проблема людського фактора полягає у відсутності достатніх знань про 

природні закони поведінки людини, про причинно-наслідкові зв'язки впливу на 

людину різних факторів, у відсутності визначення поняття «людський фактор», 

у складності і часом неможливості на сьогоднішній день формалізації 

складових людського фактора, у відсутності методології  кількісної оцінки та 

обліку впливу людського фактора на безпеку судна »[5].  

Ця дійсно важлива  концепція скоріш приховує, ніж розкриває глибинні 

проблеми аварійності, які покликані більш чітко ідентифікувати 

причини,  класифікувати та отримувати уроки з результатів аналізу та суттєво 

підвищувати ефективність системи пошуку , порятунку та безпеку 

мореплавання в цілому У цьому плані концепція «людського фактора» не 

підміняє, а йде поруч і безпосередньо пов'язана з технічними, технологічними 

та організаційними аспектами безпеки [6]. 

У зв'язку з цим слід нагадати, що, поряд з неухильним підвищенням 

інтенсивності судноплавства, збільшенням розмірів та швидкості ходу суден, 

рівня автоматизації, все ще залишаються високими показники субстандартного 
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судноплавства (судна у віці 25-30 і більше років становлять понад 20 % 

експлуатованого флоту, їх техніко-експлуатаційні характеристики безнадійно 

застаріли, а резервні можливості  в екстремальних ситуаціях нижчі за 

допустимі . Це суттєво впливає на показники аварійності.  

Саме поняття «людський фактор» стосовно проблеми аварійності на флоті 

потребує подальшої верифікації та детального вивчення його складових, а 

національні та міжнародні системи пошуку та порятунку на морі мають 

кореспондуватися з особливостями поведінки та виживання людини при 

аваріях суден у морі, а також передбачати максимальну взаємодію та 

злагоджену спільну роботу екіпажу судна, що зазнає лиха, з персоналом 

берегових рятувальних служб [7]. 

Тому вивчення взаємозв'язку показників аварійності та компетентності 

плавскладу, насамперед судноводіїв є край важливим для розробки 

рекомендацій щодо підвищення надійності роботи системи та безпеки 

мореплавання в цілому. 
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         Актуальність досліджень. Проєкт супутникового Інтернету було 

створено в США компанією SpaceX, перший запуск тестових супутників 

відбувся 2018 року, 2019 року ракетою Falcon 9 на низьку навколоземну орбіту 

були виведені перші 60 супутників. Наразі Starlink - це глобальний провайдер, 

що надає широкосмуговий Інтернет 145 тис. користувачів. У майбутньому, за 

словами Ілона Маска, через Starlink проходитиме близько 50% всього світового 

трафіку мережі Інтернет. Вже сьогодні Інтернет Starlink створює багато нових 

можливостей у різноманітних галузях діяльності людства, в тому числі і на 

світовому флоті, тому аналіз можливостей, проблем та перспектив Інтернету 

Starlink в морській галузі є актуальною науково-технічною задачею.  

Поточний стан проєкту. На даний час на орбіті працює 1890 супутників з 

2091 запущених. Нещодавно розроблена ракета Starship має можливість за один 

раз брати на борт до 380 супутників. Зона покриття постійно розширюється, і 

охоплює 29 країн світу. До 2025 року Starlink планує довести кількість робочих 
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супутників до 12 000. Супутники поки що не передають дані один одному, тому 

будуються наземні базові станції.  

Технічні характеристики. Система працює через супутники зв'язку на 

низькій навколоземній орбіті (близько 500 км над поверхнею). Вага супутника, 

що працює від сонячної батареї, приблизно 250 кг, термін служби - 8 років. 

Компанія SpaceX зобов'язана отримувати ліцензію державного регулятора 

кожної країни, в якій надається послуга.  

Для підключення до системи необхідно придбати у компанії термінал з 

антеною за ціною $499 ($2500 - преміум-термінал для бізнесу). За оцінками 

фахівців, комплект обладнання для підключення обходиться Starlink не менше 

$2000. Але компанія продає його кінцевим користувачам приблизно за 25% 

собівартості - за $499. Антену слід встановити на вулиці так, щоб вона могла 

самонаводитись на супутник. Сигнал від терміналу Starlink потрапляє на 

супутник, а з нього - на найближчу наземну станцію. Наразі сигнал між 

супутниками не передається. Тому зона покриття знаходиться в радіусі 900-

1000 км навколо наземних станцій. Налаштування та керування системи 

здійснюється через додаток зі смартфона. Місячна абонплата за  100 ГБ трафіку 

становить $99. Тестування швидкості підключення Starlink у Києві показало 

205 Мбіт/сек на завантаження, і 13,7 Мбіт/сек на вивантаження при затримці в 

75 мс. Це непоганий результат, але значно нижчий, ніж в середньому по світу. 

Рекорд швидкості - 649 Мбіт/сек встановлений в Мюнхені, Німеччина.  

Моделі терміналу Starlink. Існує дві моделі терміналу Starlink.  Єдиний 

істотний недолік першої моделі - це часті відключення при перегріві на сонці, 

що може статися влітку, коли температура повітря підніметься вище + 30 ° C. 

Головна перевага цієї моделі - можливість підключатися до Інтернету по 

кабелю Ethernet, без використання додаткового обладнання або перехідників.  

Восени 2021 року з'явилося друге покоління антен і терміналів. За словами 

Ілона Маска, SpaceX вдалося знизити собівартість виробництва кожного з них з 

$1500 до приблизно $1000, при цьому ціна продажу не змінилась. Новий 
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термінал значно менший і легший за свого попередника, та  має одну антену 

прямокутної форми, яку можна кріпити на дах і на стіну будинку. Найвагоміша 

перевага в тому, що новий термінал захищений за стандартом IP54. Тобто 

антену і роутер використовувати в польових умовах під дощем, вітром і снігом. 

Обладнання можна встановити на рухомому об'єкті або експлуатувати в умовах 

експедиції. 

Starlink на Україні. Територію України покривають три базові станції: 1) 

у Польщі, населений пункт Воля Краковська; 2) у Литві, місто Каунас; 3) у 

Туреччині, місто Муаллім. З урахуванням граничного радіусу покриття кожної 

базової станції в 900-1000 км,  Starlink повинен працювати по всій території 

України, за винятком самих східних регіонів. Частина центральних і східних 

регіонів, Дніпро, Запоріжжя та області знаходяться на межі діючого покриття. 

У цих регіонах термінали Starlink можуть працювати нестабільно. Найкраще 

покриті західні та північні регіони, в тому числі - Київ. Стабільним повинен 

бути прийом сигналу на півдні - в Одеській, Миколаївській, Херсонській 

областях і в Криму. На початку 2022 року Ілон Маск офіційно підтвердив вихід 

супутникового Інтернету Starlink на ринок України. Звичайному користувачу 

купити термінал поки ще дуже складно, однак компанія SpaceX постачає 

термінали нашим органам влади, допомагаючи нам у складний момент історії 

нашої країни. 

Starlink на флоті.  Процес тестування Starlink на світовому флоті 

розпочався в вересні 2020 року, коли компанія запросила у Федеральної комісії 

зі зв'язку США дозволити експлуатацію терміналів на своїх суднах: 

1. Of Course I Still Love You. Безпілотна баржа-платформа 

використовується для посадки перших ступенів ракет Falcon 9;  

2. Just Read the Instructions. Друга баржа космодром; 

3. GO Ms. Tree. Невелике швидке і маневрене судно, призначене для 

лову відпрацьованих обтічників головних частин ракет Falcon 9; 

4. GO Ms. Chief. Друге судно-ловець; 
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5. Hawk. Потужний буксир використовується для буксирування барж-

космодромів в оперативні райони і повернення в порт; 

6. NRC Quest. Корабель підтримки SpaceX; 

7. GO Quest. Флагман флоту SpaceX займається поверненням 

космічних кораблів; 

8. Finn Falgout. Буксир, який обслуговує безпілотні баржі; 

9. GO Searcher. Головне судно, призначене для повернення 

пілотованих місій;  

10. GO Navigator. Судно-дублер на поверненні пілотованих місій. 

Проблема використання Інтернету Starlink  на світовому флоті полягає в 

тому, що супутники працюють на дуже низькій орбіті, і поки що не 

обмінюються інформацією. Лише кілька останніх супутників оснастили 

приймально-передавальним обладнанням для тестування процесу обміну. Тому 

наземна базова станція повинна знаходитися порівняно близько до 

абонентського терміналу. Радіус в 1000 км для базової станції занадто малий 

для комерційного судноплавства. Для прикладу, порти французького Бреста і 

американського Бостона розділяють 5074 км. Якщо встановити базові станції в 

цих портах, вони не покриють і половини шляху між портами. Однак, коли 

з'явиться зв'язок між супутниками, відпаде потреба базових станцій, і проблема 

«великих відстаней» зникне.  

Компанія SpaceX розглядає можливість створення покриття за рахунок 

базових станцій на вантажних суднах за моделлю «судно-супутник-судно-

супутник-наземна базова станція». Реалізувати цю модель буде не так вже й 

складно. Постійних маршрутів, які з'єднують основні порти в економічно 

розвинених країнах, у комерційного судноплавства не так вже й багато. Є 

компанії, що володіють великим флотом. Наприклад, судноплавна компанія 

Maersk володіє флотом з 786 суден. Якщо керівництво SpaceX домовиться з 

керівництвом Maersk, можна було б покрити рухомими базовими станціями всі 

основні судноплавні маршрути в Світовому Океані. Угода виглядає вигідною 
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для обох компаній. Maersk наразі витрачає величезні суми на супутниковий 

зв'язок, і отримає вагому економію за рахунок впровадження Інтернету Starlink. 

SpaceX потрібно створити величезну кількість наземних станцій, в тому числі 

це можливо і на вантажних суднах.  

Незважаючи на значні перешкоди, Інтернет Starlink створює наступні нові 

можливості з використання на флоті: 

 Для екіпажу судна. На вантажному судні або нафтовому танкері посеред 

океану зазвичай є повільний супутниковий Інтернет від операторів Inmarsat або 

Iridium, або взагалі немає Інтернету. Це означає, що моряки перебувають в 

тісному колективі без можливості нормального спілкування з друзями і 

близькими. Поява широкосмугового доступу докорінно змінить уявлення щодо 

професії моряка. Одна справа, коли моряк надовго відрізаний від зовнішнього 

світу. І зовсім інша, коли моряк має повноцінний необмежений доступ в 

мережу. У будь-який момент з судна можна здійснити відеодзвінок у будь-яку 

точку світу. Після вахти можна розслабитися і подивитися фільм  на Netflix, або 

зіграти в онлайн-гру зі своїми дітьми чи друзями. 

 Для штурмана і капітана Starlink забезпечує отримання погодних і 

навігаційних карт в режимі реального часу, не одноразово, а безперервно, і без 

будь-яких обмежень. При ширині каналу в 100 Мбіт/сек можна забути про 

економію трафіку. 

 Для використання доповненої реальності (AR) членами екіпажу судна. 

Якщо судновий механік спустився у машинне відділення і надів AR – окуляри, 

він буде бачити не тільки обладнання загалом, але і дані про компоненти 

обладнання, що знаходяться всередині. Він зможе бачити інформацію щодо ТБ, 

історію проведення ТО, та покрокову інструкцію ремонту. AR дозволить 

значно економити час та витрати на навчання.  

 Для судноплавних компаній стає можливою постійна пряма трансляція з 

відеокамер на судні. В режимі реального часу можна стежити за роботою 

екіпажу, станом вантажу і бортових систем судна, контролювати датчики 
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кожного контейнера і надавати цю інформацію замовникам. Планування 

доставки вантажів здійснюватиметься на новому більш високому рівні.  

 У операторів круїзних лайнерів з'явиться додаткова послуга і спосіб 

доходу - надання швидкісного доступу в Інтернет. Наразі для цього потрібно 

витратити десятки тисяч доларів на обладнання, і тисячі на абонплату, при 

скаргах пасажирів на затримки та малу швидкість.  Інтернет Starlink суттєво 

скоротить ці витрати, і підвищить рівень задоволеності користувачів за рахунок 

високої швидкості передачі інформації. 

 Для рибалок Інтернет Starlink перетворюється з розкоші на повноцінний 

засіб зв'язку. Широкосмуговий доступ в Інтернет зможе дозволити собі власник 

невеликого риболовного судна. Через появу можливості обміну необмеженою 

інформацією зміняться технології промислового вилову риби.  

 Для пасажирів яхт. Експерт в області цифрового маркетингу і яхтсмен 

Тревор Чепмен в кінці 2020 року запитав у Ілона Маска: "Чи зможемо ми 

підключитися до Starlink з нашої яхти посеред Тихого океану під час 

навколосвітнього плавання? П'ятьом дітям потрібен Інтернет для школи". І 

отримав від Маска багатообіцяючу ствердну відповідь. 

Щоб відповідати вимогам до морських систем зв'язку, інженерам SpaceX 

доведеться вдосконалити механізм позиціонування антени. Можливо, це буде 

не «тарілка», а класичний для моря шароподібний захисний кожух. Інженерам 

доведеться уважно вивчити досвід тих постачальників, які виробляють системи 

для моряків. Будь-яка система зв'язку на судні повинна передусім передати 

сигнал лиха. Тому до її надійності пред'являються дуже високі вимоги. Навряд 

чи в морському терміналі, як у наземному, SpaceX обмежиться тільки Wi-Fi. 

Потрібно передбачити ще й резервну можливість підключення по кабелю. 

Роботи для подолання цих технічних проблем ведуться швидкими темпами, і в 

найближчі кілька років ці проблеми будуть усунуті.  

Висновки. В результаті аналізу встановлено поточний стан та технічні 

характеристики проекту супутникового Інтернету Starlink, переваги та недоліки 
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двох моделей терміналу, можливості щодо його впровадження в Україні, стан, 

можливості, проблеми та напрямки вдосконалення терміналів для використання 

на світовому флоті. Результати аналізу будуть корисні для професійної 

підготовки майбутніх фахівців річкового та морського транспорту. 
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             УДК: 629.5. 052 

СУЧАСНІ АВТОНОМНІ МОРСЬКІ СУДНА У МОРСЬКИХ 

ПЕРЕВЕЗЕННЯХ В МАЙБУТНЬОМУ 

Слюсаренко А. І. - старший викладач кафедри навігації та управління судном 

Дунайського інституту Національного університету 

«Одеська морська академія», м. Ізмаїл, Україна 

Постачальник програмного забезпечення для цифрового навчання та 

управління людським капіталом Mintra та Future Care, International SOS яка 

надає медичне обслуговування міжнародного рівня для надання медичної 

допомоги, з 17 грудня 2021 р., у Нью-Йорку посилили свою підтримку морській 

галузі, створивши стратегічне партнерство. Партнери покращуватимуть свої 

послуги для клієнтів, працюючи разом над визначенням областей як для 

інновацій, так і подальшої співпраці. 
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Mintra — провідний постачальник цифрових систем навчання та 

управління людським капіталом для критично важливих галузей по всьому 

світу. Mintra розробляє та впроваджує програмні рішення, які дозволяють її 

клієнтам розвивати та розгортати своїх співробітників, легко демонструвати 

відповідність вимогам з максимальною ефективністю роботи. У той час як 

Mintra має досвід у цьому секторі як постачальник критично важливого для 

безпеки програмного забезпечення для електронного навчання та управління 

екіпажом, Future Care надає низку медичних послуг на березі та на борту, 

включаючи телевізійну медичну підтримку тисячам суден, які працюють без 

бортового лікаря. У обох компаній схожа філософія та цінності, і вони вірять у 

просування безпечнішого судноплавства через свої об'єднані глобальні мережі. 

Mintrа має багато можливостей для взаємної співпраці, при цьому безпека 

людей під час роботи знаходиться в центрі обох операцій. 

У сучасному Світі автономні судна відіграватимуть все більшу та важливу 

роль у морських перевезеннях майбутнього. Але також варто зазначити, що 

вони мають бути не меншими, а ще безпечнішими, ніж існуючі судна. І щоб 

цього досягти, знадобляться ширші дослідження та технічні розробки і буде 

потрібна більш спільна робота, та обмін досвідом між провідними морськими 

виробниками сучасних морських суден. Для цього провідні фахівці ABS 

працюватимуть з компанією HHI Korea Shipbuilding and Offshore Engineering 

(KSOE) та її дочірньою компанією Avikus, які розробляють сучасну автономну 

навігацію, працюють над інтеграцією автономних функцій та функцій 

дистанційного керування на морських судах. Тому ця угода змінює правила 

гри, оскільки вона поєднує розуміння ABS з досвідом HHI Korea Shipbuilding 

and Offshore Engineering (KSOE) для розробки практичних програм у сучасних 

технологіях. 

 Важливою є роль над довгостроковою спільною розробкою автономних 

суден з ABS. Це є основною ключовою темою майбутнього суднобудування у 

морській галузі. Вона розрахована на всебічне співробітництво для розробки 
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практичних автономних судів, що включає управління безпекою і 

дистанційним управлінням, а також розвиток технологічної автоматизованої 

навігації під керівництвом групи HHI. 

Робота буде проводитись відповідно до вимог, викладених у Посібнику 

ABS з автономних функцій та функціональних сучасних дистанційних 

управлінь. Заснована на оцінці можливих ризиків, у Посібнику ABS 

представлені поєднання всіх цільових та сучасних директивних вимог, 

представлених до ширшого сучасного підходу у морських автономних судах 

майбутнього. ABS і HHI підписали Стратегічну рамкову угоду на виставці 

Consumer Electronics Show у Лас-Вегасі, результатом якої стане серія спільних 

проектів розвитку (JDP). ABS і Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering 

(DSME) підписали угоду про спільний проект розробки (JDP) для вивчення 

стратегій зневуглецювання (зневуглецювання це втрата вуглецю з поверхневого 

шару вуглецевмісних сплавів завдяки реакції з однією або великою кількістю 

хімічних сполук у середовищі, що входить у контакт з поверхнею) та 

цифровізації для великих нафто перевізників (VLCC) і надвеликих 

контейнеровозів (ULCS). Мета JDP полягає в тому, щоб DSME розробила 

схвалені ABS конструкції сучасних морських суден VLCC та ULCS, яким 

будуть запропоновані потенційні рішення для цілей  

зневуглецювання по IMO 2030. JDP також охоплює технології берегового 

віддаленого моніторингу, SMART та Autonomy, а також веде розробку та аналіз 

аспектів. кібербезпеки, пов'язаних із платформою DSME Smart Ship. У морській 

галузі постійно зростає попит на морські судна з низьким рівнем викидів 

вуглецю та парникових газів. Тому використання цифрових технологій 

допомагає вирішити ці проблеми з декарбонізацією. Але в той же час 

розширення IT-системних розробок та збільшення їх можливостей підключення 

на борту суден може призвести до ризику кіберзагроз, які необхідно 

передбачити і відповідним чином усувати.  
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Тому DSME та ABS продовжують працювати разом, щоб була можливість 

своєчасно оцінити потенційні ризики та прийняти правильні рішення щодо 

вирішення проблем декарбонізації, а також включаючи вивчення всього 

потенціалу сучасних цифрових технологій. 
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ЩОДО ПІДХОДІВ  ДО ВИВЧЕННЯ РАДІОТЕХНІЧНИХ 

ДИСЦИПЛІН  НА ТРЕНАЖЕРНОМУ ОБЛАДНАННІ  МАЙБУТНІМИ 

ФАХІВЦЯМИ ФЛОТУ 

Рижков Ю. В. – старший викладач кафедри навігації і управління 

морськими суднами Дунайського інституту Національного університету 

«Одеська морська академія», Ізмаїл, Україна 

Виходячи з завдань підготовки майбутніх суднових бакалаврів  з освітньої 

компоненти «Радіообладнання і зв’язок», повинна бути повна відповідність 

вимогам ІМО (International Maritime Organization), а саме: положенням 

Конвенції з підготовки і дипломування моряків та несення вахти 1978 року (з 

поправками)  (ПДMНВ) [1], Регламенту радіозв’язку, який є додатком до 

Міжнародної конвенції електрозв’язку (Регламент радіозв’язку) та 
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Міжнародної конвенції з охорон людського життя на морі (Конвенція СОЛАС). 

Слід зазначити, що навчальна дисципліна забезпечує реалізацію вимог розділу 

А – IІІ/1 (Функція: «Суднові механічні установки на рівні експлуатації») 

Кодексу з підготовки і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з 

поправками, що є сферою компетентності: «Використання систем внутрішньо-

суднового зв’язку». Передумовою для вивчення дисципліни «Радіообладнання і 

зв’язок» є засвоєння наступних обов’язкових елементів освітньо-професійної 

програми підготовки бакалавра «Управління судновими технічними системами 

і комплексами»: «Електроніка і електронні засоби управління», «Фізика». 

Однак, попередні дослідження з даного напряму підготовки курсантів показали, 

що  надані системи для них занадто складні, тому що вони не мають 

достатнього досвіду роботи з радіообладнанням та й не можуть оперативно її 

опанувати, що, в свою чергу, є причиною невпевненості у своїх діях. У цьому 

разі здобувач освіти не має уяви як працює система радіозв’язку на 

тренажерному устаткуванні. За таким підходом, слід  значно ретельніше 

звернути увагу на впровадження сучасних методик навчання та методичного 

забезпечення не тільки з теоретичної, але із практичної підготовки  освітньої 

компоненти «Несення вахти і процедури зв’язку». 

Ретельне вивчення та впровадження тренажерного устаткування в освітній 

процес підготовки бакалаврів з суднової енергетики, а також дослідження 

використання радіообладнання  на сучасних суднах вивчали вітчизняні вчені, 

такі як: Баранов Г. Л., Банішевський С. А., Бєляєвський Л. С., Бондаренко А. А., 

Дмитриєв А. С., Кунцевич В. М., Кошевой А. А., Куевда В. Н.,  Ланчуковский 

В. І., Левковець П. Р.,  Машков О. А.,  Михайлов В. С.,  Рощин Б. В., Тарасюк 

В. И., Тихонов І. В., Трифонова Т. М., Усаченко Л. М. Зазначимо, що 

дослідження з освітньої компоненти «Радіообладнання і зв’язок» мають значну 

історію і отримали значний розвиток у період введення поправок до Конвенції 

ПДМНВ у 1998 році, але варто підкреслити, про значні проблеми які виникли з 

поправками до цього документу у 2010 році. 



   VI Міжнародна науково-практична конференція 
Інноваційні підходи до розвитку компетентнісних якостей фахівців  в умовах професійного становлення  

 

85 
 

Таким чином, метою дослідження є  розробка та  впровадження 

сучасного  методичного забезпечення підготовки суднових бакалаврів з 

освітньої компоненти «Радіообладнання і зв’язок», яка має прикладну 

спрямованість і  надає можливості здобувачам освіти отримати на 

тренажерному обладнанні професійний та фаховий досвід, для прийняття 

оптимальних дій при  виконанні  конкретного завдання з  суднової обставини. 

 Запланованими результатами навчання є успішне завершення здобувачем 

освіти програми навчальної дисципліни «Радіообладнання і зв’язок» а саме: 

– набуття практичних навичок використання радіообладнання рятувальних 

засобів в організації і веденні радіообміну з використанням суднової 

радіоапаратури ГМЗЛБ, особисто в умовах лиха і безпеки. 

За результатами проходження підготовки, студент повинен знати: 

– загальні принципи побудови ГМЗЛБ; 

– устаткування, особливо в частині радіоустаткування рятувальних засобів; 

– Конвенцію ПДМНВ – 78, з поправками, Регламент радіозв’язку і 

Конвенцію СОЛАС –74/88, звертаючи особливу увагу на радіозв’язок у 

випадках лиха, терміновості і безпеці; 

– інші документи, що відносяться до експлуатаційних процедур і процедур 

зв’язку у разі лиха, терміновості, безпеки і обміну загальною кореспонденцією. 

За результатами проходження практичної підготовки курсанта, необхідно 

уміти: 

– правильно і ефективно експлуатувати радіоустаткування на судні і на 

рятувальному засобі; 

– правильно вести радіообмін по радіотелефону, подавати виклики 

терміновості, безпеки, лиха; 

– проводити перевірки резервних джерел струму, виконувати 

профілактичні роботи з ними; 

– використовувати англійський фонетичний алфавіт при веденні 

радіообміну [1]. 
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Однак, дослідження з даного напряму підготовки  показали, що  поставлені 

завдання для здобувачів освіти занадто складні тому, що вони не мають 

достатнього досвіду роботи з радіообладнанням і не можуть оперативно її 

опанувати, а це  є первопричиною їх не впевненості у своїх діях. Також 

зазначимо, що здобувач освіти  не має уяви як працює система радіозв’язку на 

тренажерному устаткуванні. З погляду на те, що якість дій оператора 

радіозв’язку визнається  якістю та  достовірністю наданої інформації, то його 

слід розглядати як  комплексну людську систему обробки даних, яка 

використовує інформацію таким чином, щоб діяти в необхідному напрямі у 

стандартних та не стандартних ситуаціях. Засіб обробки інформації занадто 

складний, і на практиці має проходити декілька етапів. Оператору радіозв’язку 

недостатньо просто прийняти інформацію, її треба обробити, вникнути у 

сутність проблеми та надати  оцінку ситуації до передавання  отримувачу. 

Сформовані теоретичні знання та досвід оператора радіозв’язку забезпечують 

систематизацію інформації і її інтерпретацію, оскільки складають внутрішні 

рамки отриманої інформації, яку треба зібрати, провести інтерпретацію та 

передати. У період відпрацювання дій на тренажері, ми отримуємо зворотній 

зв’язок з об’єктом через органи почуття  та сенсорно — рухові системи, що 

дозволяє виправляти та координувати його дії у процесі виконання завдань. Для 

відпрацювання завдань, важливо забезпечити здобувача освіти  надійною 

інформацією,  надати йому можливість опрацювати її самостійно. У такому 

разі, розробка методичного забезпечення освітньої компоненти 

«Радіообладнання і зв’язок» є не тільки актуальною, але й надійним 

інструментом для якісної підготовки суднових фахівців, за умови гарантування 

безпечної, регулярної та ефективної навігації. Крім цього, потрібно 

забезпечити  безперервне функціонування  системи, у межах якої 

використовуються різноманітні технічні навчальні засоби, що з’єднані з 

тренажерним устаткуванням. Якість такої взаємодії визначається рівнем 

професійної підготовки і досвідом практичної роботи викладачів на тренажері. 
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Процес підготовки майбутнього фахівця морського та річкового флоту на 

тренажері є запорукою безаварійної роботи в морі в умовах, коли ситуація 

може швидко змінюватися під впливом різноманітних технічних та природних 

чинників. 

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 
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Кодексу тренажери можна використовувати в якості апарату оцінки отриманих 

навичок при дипломуванні.  

Перед початком роботи на тренажері курсант отримує теоретичні знання : 

- конструкції об’єктів СТЗ і систем, розуміння процесів та принципу їх 

роботи, що відбуваються в них; 

- прийомом вахти, несення та передача вахти, обов'язки; 

- 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; 

- вимог до сепараторів, уміння здійснювати його експлуатацію. 

Перед здобувачем освіти ставиться завдання навчитися та показати навики 

відключення судна від берегового електричного живлення, та підготовки СЕУ 

до виходу в море, запуску головного двигуна, та  передачу управління з ЦПУ на 

місток. 

Програма встановлена на персональному компьютері та вимогає від 

користувача самостійного виконання завдання. 

Програма тренажеру налаштована таким чином, що під час роботи 

оператора у випадку порушення послідовних дій спрацьовує система 

попередження аварійної ситуації.  

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. 
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До завдань тренування на спеціалізованих тренажерах входить також 

формування у курсантів культури безпеки, навичок грамотного виконання 

професійних завдань. 
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У процесі експлуатації через турбонагнітач протікають забруднені 

вихлопні гази з температурою до +7000С. Отже, турбонагнітач є дуже 

уразливим компонентом, працюючим з великою швидкістю в агресивному 

середовищі і в умовах високих навантажень. Ушкодження турбонагнітача 
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проявляються у вигляді відмови окремих елементів, розташованих в зоні входу. 

Як відомо судновласникам і операторам судів, ушкодження турбонагнітачів 

головних і допоміжних двигунів істотно впливають на придатність судна до 

плавання і експлуатації. Ушкодження ці можуть привести до підвищення ціни 

ремонту і значного зниження експлуатаційної швидкості, а також можуть 

скласти істотну загрозу для безпеки судна. 

Виникненню ушкоджень турбонагнітачів сприяють різні фактори: 

 несвоєчасне проведення оглядів і робіт по поточному обслуговуванню. 

 У багатьох випадках не береться до уваги ресурс основних компонентів. 

Обмеження по експлуатаційному ресурсу діють не лише відносно підшипників, 

але і крильчаток компресорів, роторних лопаток і дисків турбіни; 

 явні ознаки несправностей турбонагнітачів іноді ігноруються. Помпаж 

турбонагнітача може бути ознакою засмічення повітроохолоджувача або 

соплового кільця. Тривалий помпаж в процесі роботи в режимі повного 

навантаження може привести до поломки;  

використання запасних частин і комплектуючих, не схвалених виробником 

або не зроблених ним; 

 поточне обслуговування, зроблене іншою стороною, ніж виробник. 

Технічне обслуговування, зроблене силами екіпажу, судноверфі або 

судноремонтної бази або іншим обслуговуючим персоналом, що не має 

кваліфікації, схваленої виробником, може привести до недостатнього 

обслуговування; 

 відсутність належних облікових записів. При зміні власника судна 

облікові записи і формуляри по турбонагнітачах і інших основних суднових 

механізмах і устаткуванні можуть бути відсутніми, що позбавляє нових 

власників або операторів судна можливості оцінити об'єм робіт по технічному 

обслуговуванню; 

 недотримання режиму експлуатації.  Залежно від характеру експлуатації 

або району плавання суден їх двигуни і турбонагнітачі іноді розраховуються на 
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економічний режим роботи. При намірі експлуатувати такі механізми в 

режимах підвищеного навантаження може виникнути необхідність заміни 

окремих їх компонентів відповідно до нових умов експлуатації;  

невідповідність характеристик турбонагнітача і двигуна. Переробки 

двигуна і внесення в його конструкцію змін з метою підвищення потужності 

пред'являють підвищені вимоги до турбонагнітача і, таким чином, знижують 

надійність і ресурс робочого колеса, крильчатки компресора і підшипників; 

обслуговування інших механізмів, що призводить до ушкодження 

турбонагнітача;  

 неналежне поточне обслуговування експлуатація турбонагнітачів силами 

екіпажів може також стати причиною їх ушкоджень. Неналежне очищення і 

обслуговування фільтрів знижує якість повітря, що подається. При перевищенні 

оборотів на декілька відсотків впродовж невеликого часу компоненти 

турбонагнітача швидко ушкоджуються, а їх ресурс коротшає. Перевищення 

оборотів на 30 - 40% призводить до практично миттєвого виходу 

турбонагнітача з ладу. 

Для виключення ушкодження турбонагнітачів необхідно виконувати 

наступні рекомендації. Поточне обслуговування турбонагнітачів слід доручати 

тільки кваліфікованому персоналу, кваліфікація якого схвалена виробником. 

Використати справжні("рідні") змінно-запасні частини. Турбонагнітачі є 

високотехнологічними механізмами у складі головного двигуна, працюючими 

під високим навантаженням. Тому застосування справжніх змінно-запасних 

частин є особливо важливим. Як і при обслуговуванні їх із залученням кадрів 

виробників, на ці частини також більшою чи меншою мірою поширюються 

гарантійні зобов'язання. Вживати усі заходи по правильному веденню і 

збереженню облікової документації. Це дозволяє гарантувати належне 

планування і своєчасне проведення заходів по поточному обслуговуванню.  

Експлуатацію турбонагнітача слід робити з дотриманням проектно-

експлуатаційних параметрів. Ушкодження, причиною яких є недотримання 
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режиму експлуатації, можуть обійтися в істотну суму і привести до 

експлуатації судна з пониженою швидкістю, безповоротному виходу 

турбонагнітача з ладу або до упущеної вигоди(втраті роботи) внаслідок 

необхідності виведення судна з експлуатації для ремонту. Тому такі важливі 

робочі характеристики турбонагнітача, як обороти і температура вихлопних 

газів слід регулярно контролювати і, по можливості, користуватися ними як 

даними, що входять, для приведення в дію системи аварійно-попереджувальної 

сигналізації. 

Забезпечувати належний відхід і поточне технічне обслуговування 

турбонагнітачів. До складу заходів по поточному обслуговуванню і відходу, як 

правило, входять наступні:  

- промивання компресора і турбіни водою для видалення бруду і 

чужорідних матеріалів з ротора з метою збереження правильного 

балансування.  

- регулярне очищення і заміна повітряних фільтрів для відвертання 

попадання чужорідних речовин і бруду і скупчення їх на роторних лопатках. 

Більше того, забруднення фільтрів призводить до обмеження подання повітря і 

може викликати помпаж або розгін турбонагнітача до надмірних оборотів.  

- за наявності окремої системи мастила турбонагнітача : своєчасна заміна 

мастильної олії(слід звіритися з матеріалами інструкції), очищення центрифуги 

і масляних фільтрів.  

- регулярний контроль параметрів роботи турбонагнітача в процесі 

експлуатації. 

Висновки. Ушкодження турбонагнітачів головних і допоміжних двигунів 

істотно впливають на придатність судна до плавання і експлуатації. 

Ушкодження ці можуть привести до дорогого ремонту і значного зниження 

експлуатаційної швидкості, а також можуть скласти істотну загрозу для безпеки 

судна. Тому правильний підхід до експлуатації та обслуговування 

турбонагнітачів може допомогти судновласникам та операторам суден 
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запобігати таким дорогим пошкодженням важливого елементу суднових 

механізмів. 
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МЕТОД ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ ДЛЯ МОРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ У 

СУПУТНИКОВОМ GNSS – МОНІТОРИНГУ 

Квасников П. К. - асистент кафедри навігації і управління судном 

Дунайського інституту Національного університету 

«Одеська морська академія», м. Ізмаїл, Україна 

Розглядаються методи фільтрації та передачі для морських суден у 

супутниковому GNSS – моніторингу. 

У даний час стає особливо актуальним використання супутникового 

Інтернету, особливо при організації системи супутникового моніторингу для 

морського транспорту. Проте внаслідок високої вартості трафіку даного каналу 

зв'язку безперервна передача навігаційної інформації є вкрай затратною, що 

призводить до необхідності фільтрації даних для зменшення витрат. Але для 

моніторингу в реальному часі необхідно зберігати якомога більшу частину 

https://sudoremont.blogspot.com/2014/04/parovie-turbin.html
https://sudoremont.blogspot.com/2014/04/parovie-turbin.html
https://new.abb.com/turbocharging
https://www.gard.no/web/updates/content/52640/turbocharger-damage
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інформації вихідних треків. Для цього і був розроблений метод, що враховує 

динамічний характер руху транспортних засобів. Метод заснований на 

використанні періоду передачі, що динамічно змінюється, даних, що залежить 

від швидкості руху морського транспортного засобу. Для обчислення 

оптимальних періодів передачі наводиться алгоритм аналізу GNSS-треків. 

Розроблено програмне забезпечення, що фільтрує точки треку за розробленою 

раніше методикою. Динамічний метод дозволяє суттєво скорочувати кількість 

трафіку, що витрачається на передачу даних у системах GNSS-моніторингу, 

при цьому втрата інформації незначна. 

Ключові слова: система супутникового моніторингу, динамічний метод 

передачі, GNSS, треки, фільтрація навігаційних даних [2]. 

Стан проблеми. Однією з головних проблем нині у галузі GNSS – 

моніторингу (англ. Global Navigation Satellites System – глобальна навігаційна 

супутникова система) є відсутність глобального покриття мережі. У деяких 

випадках виробники GNSS – трекерів використовують так звані «чорні ящики» 

- буфери, в яких зберігається інформація про точки треку, яка передається при 

появі мережі або після прибуття на місце. Однак цей метод не прийнятний за 

необхідності забезпечення безперервної передачі навігаційної інформації в 

реальному часі [1], що призводить до необхідності використання іншого каналу 

зв'язку, відмінного від найчастіше використовуваних стандартних GNSS - 

трекерах (GPRS, LTE). 

При GPS-моніторингу проводиться відстеження об'єктів, що рухаються як 

для цілей цілих фірм так і для особистих цілей за допомогою спеціальних 

пристроїв - GPS/GSM-трекерів, які являють собою пристрої, що визначають 

координати за допомогою вбудованого GPS-модуля і що передають їх по GSM-

каналах. 

Ця проблема є дуже актуальною в умовах організації системи 

супутникового моніторингу при використанні дорогих каналів зв'язку, 

необхідних для моніторингу морського транспорту. Одним із способів 



   VI Міжнародна науково-практична конференція 
Інноваційні підходи до розвитку компетентнісних якостей фахівців  в умовах професійного становлення  

 

95 
 

організації безперервної трансляції навігаційної інформації є використання 

супутникового Інтернету, але у зв'язку з високими витратами на безперервну 

передачу даних виникає проблема відношення кількості інформації, що 

передається, і загальної якості підсумкових навігаційних даних (трека 

транспортного засобу) [2]. 

Існуючі рішення в цій галузі ґрунтуються на методах, що забезпечують 

періодичну трансляцію навігаційних даних від GNSS-трекера, розміщеного на 

транспортному засобі, до сервера системи супутникового моніторингу. При 

цьому частота передачі даних залежить від одного зі стандартних методів: 

- передача даних через фіксований період; 

– передача даних через фіксовану відстань 

- передача даних при зміні курсу [3]. 

Зазначені методи працюють з фіксованими значеннями параметрів, що 

використовуються, не враховуючи динамічний характер руху транспортних 

засобів. Таким чином, обробка даних, що надходять від GNSS-трекера, за 

допомогою подібних методів призведе до того, що внесені зміни однаково 

вплинуть на кожну ділянку треку. Це неефективно, оскільки для кожного 

завдання потрібні параметри фільтрації. Запропоновано методику фільтрації 

навігаційних даних, алгоритм якої враховує динаміку руху транспортних 

засобів за рахунок встановлення взаємозв'язку між періодом передачі 

інформації, що використовується об'єктом моніторингу та швидкістю його 

руху. Таким чином, динамічний метод - це метод фільтрації навігаційної 

інформації в реальному часі, що використовує період Т, що динамічно 

змінюється, для передачі даних, при цьому T залежить від поточної швидкості 

руху транспортного засобу [2]. 

Висновки. Динамічний метод дозволяє суттєво скорочувати кількість 

трафіку, що витрачається на передачу даних у системах GNSS-моніторингу, 

при цьому втрата інформації незначна. При відповідному настроюванні метод 
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може застосовуватися в системах супутникового моніторингу, що працюють з 

будь-якими типами транспортних засобів – як із морськими, так і з наземними. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ТЕХНІЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ 

ДИЗЕЛІВ 

Маслов І.З.- кандидат технічних наук, доцент кафедри суднових енергетичних 

установок і систем Дунайського інституту 

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

          Робота дизеля при виходу з ладу турбокомпресорів. При виході з ладу 

турбокомпресорів і неможливості їх ремонту для подальшої роботи дизеля 

необхідною: 

   забезпечити прохід випускних газів повз турбокомпресор за допомогою 

установки спеціальних патрубків і заглушок. При відсутності такого пристрою 

застопорити або демонтувати ротор і встановити заглушку між корпусом 

турбіни й корпусом компресора; 

  відокремити нагнітальний патрубок непрацюючого турбокомпресора від 

продувного ресивера за допомогою заслінки або заглушки; 
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  якщо через непрацюючий турбокомпресор проходять випускні гази, 

охолодну воду не відключати; 

  у непрацюючий турбокомпресор мащення не подавати; 

  на автоматизованому дизелі відключити засоби контролю, реєстрації й 

захисту, що стосуються до відключеного турбокомпресора. 

Дизель, у якого вийшов з ладу турбокомпресор, повинен експлуатуватися 

на зниженому навантаженні. При цьому: 

- температура випускних газів за циліндрами не повинна перевищувати 

допустиму заводською інструкцією при роботі дизеля зі справними 

турбокомпресорами; 

- не допускати помпажу працюючого турбокомпресора. 

Характерні несправності й неполадки в роботі дизельних установок, 

пов’язані з роботою турбокомпресора: 

Причина Рекомендовані заходи 

Шум і вібрація турбокомпресора 

надування 

Негайний захід. Зменшити 

навантаження дизеля 

Помпаж компресора Перевірити роботу форсунок і 

паливних насосів, ступінь 

забруднення газоповітряного тракту 

Порушено балансування ротора 

(нерівномірне забруднення, 

ушкодження лопаток, викривлення 

валу) 

Очистити й відремонтувати 

лопатки, замінити або 

відбалансувати ротор 

Пошкоджено підшипники Замінити підшипники 

Неправильно встановлено 

підшипники кочення 

Усунути дефекти установки 

підшипників 

 

Помпаж і його причини. Помпажем назива.ть зрив ламінарного 

повітряного потоку на лопатках турбокомпресора. Причиною помпажу є 
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порушення балансу енергій вихлопних газів на турбінній компресорній частині 

газотурбонагнітача. Баланс порушується внаслідок забруднення дифузора, що 

спрямовує вихлопні гази на лопатки турбіни, через неякісне згоряння палива в 

циліндрах двигуна. 

Ще однією причиною порушення балансу є зношування напрямних 

штампованихпластин дифузора, внаслідок чого вихлопні гази з дифузора 

попадають на лопатки турбіни турбулентно й порушують трикутник 

швидкостей. Також причиною помпажу може бути нестабільна робота паливної 

рейки під час шторму, внаслідок чого тиск вихлопних газів стає несталим. 

Способи усунення помпажу: промивання проточних частин, а також 

лопаток турбонагнітача; заміна пошкоджених частин турбіни; зменшення 

обертів ГД під час шторму або застосування спеціальної системи регулювання 

паливної рейки залежно від навантаження на гребний гвинт. 
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Яхтинг – як стиль життя, ось що відрізняє яхтсмена від усіх інших людей. 

Яхт-клуби - особливі спільноти людей, які об'єднуються у зв'язку з особливою 

любов'ю до кораблів, водних подорожей, вітрильного та гребного видів спорту. 
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Необхідною умовою для розвитку яхтингу є наявність сучасної та доступної 

інфраструктури. Слабо розвинена інфраструктура сьогодні створює значні 

складнощі для всієї вітрильного співтовариства і гальмує розвиток вітрильного 

спорту. Нестача яхт-клубів ускладнює та подорожчає проведення змагань, 

знижує доступність вітрильного туризму, не дозволяє залучати до вітрильного 

спорту нових прихильників. Таке становище необхідно міняти. 

Нестача інформації про вітрильний спорт в Україні спровокувала 

помилкове сприйняття цього виду спорту як елітного та доступного лише 

обраним. Для залучення широких мас до вітрильного спорту важливо розвивати 

його імідж як доступного виду спорту для середнього класу. 

В основне завдання спортивних будівель, споруд та комплексів яхт-клубу 

входить спортивна підготовка населення. Спортивна підготовка може 

здійснюватись як на аматорському рівні, так і професійному. 

Яхтинг – не захоплення, а повноцінний спосіб життя. Люди, захоплені 

яхтингом, очікують від сучасного яхт-клубу повний комплекс послуг із 

зберігання та обслуговування водно-спортивної техніки та належного сервісу. 

Яхтинг визначає дуже широкий діапазон понять. Можна розділити яхтинг 

на дві основні області: область споживання та бізнес. Про бізнес у сфері 

яхтингу на Дунаї в Ізмаїлі - це дуже розвинена і велика область, опис її 

неминуче призведе до залучення до розгляду неймовірної кількості суміжних 

бізнесів та технологій. 

Насамперед яхтинг на Дунаї має на увазі розвагу, пов’язану з 

вітрильними яхтами. У цьому, найбільш використовуваному напрямку, яхтинг 

має на увазі неквапливі прибережні подорожі на вітрильних та моторних яхтах 

у сезон. Туристичний яхтинг має дуже вражаючу динаміку розвитку в Ізмаїлі, 

тому що при розвитку певних інфраструктур місто має велику можливість 

працездатності яхтингу. 

Ідея створення яхтингу в Ізмаїлі може передбачати під собою три цілі: 

        1. Створення високорентабельного підприємства. 
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        2. Одержання прибутку. 

        3. Задоволення споживчого ринку розваг шляхом створення елітного 

виду послуг цієї промисловості. 

Відкриття Яхт-клубу в Ізмаїлі – це бізнес, який розрахований на багатих 

клієнтів. Цей бізнес вимагає великих вкладень на початковому етапі, але й 

прибуток може приносити колосальний. Основною умовою хорошої окупності 

та високої прибутковості даного підприємства є обов'язкове використання 

професійно сформованої інформаційної бази, якою є бізнес-план яхт-клубу. 

Отримання місця для відкриття яхт-клубу – це лише початкова дія. 

Яхт-клуб повинен бути обладнаний за всіма сучасними стандартами, 

такими як: 

організація причалу 

причал-стінка. 

Оскільки на Дунаї, біля підпірної стіни достатні глибини для підходу та 

стоянки судна, то тут можна обладнати причал. Підпірна стінка може бути 

побудована різними способами та з різних матеріалів, важливо, щоб міцність її 

конструкція була достатньою. Для того щоб стінка стала причалом, необхідно 

встановити на краю швартовні пристрої (качки, кнехти) і змонтувати на бічній 

(вертикальній) поверхні захисне. 

Однак причали проектуються і будуються спеціальним чином, зазвичай 

причал (причали) необхідно винести від берега до акваторії, щоб забезпечити 

необхідну глибину поблизу нього. При спорудженні марини, як правило, 

спочатку проводять підготовку, поглиблення, зачищення та вирівнювання дна 

по всій акваторії, потім зводяться стаціонарні або плавучі причали, або їх 

комбінація. 

Оскільки відкриття яхт-клубу потребує витрат, необхідно приділити 

особливу увагу співвідношенню витрат з організації та прогнозованих витрат. 

Тактичні та стратегічні прорахунки на початковому етапі згодом можуть 

відіграти вирішальну роль для життєдіяльності підприємства. 
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Послуги, що приносять дохід яхт - клубу: 

         1. здавання в оренду яхт відпочиваючим; 

         2. здавання в оренду водних велосипедів тощо; 

         3. організація курсів яхтсменів; 

        4. організація стоянки яхт; 

        5. організація торгового майданчика; 

        6. розміщення ботелів (плавучих готелів), дискотек, нічних клубів, 

ресторанів тощо. 

  Ізмаїл у цьому сенсі має великі перспективи, на 95 км (район старого 

пляжу) річки Дунай – найкраще розташоване Це один з районів, де добре 

розвинена інфраструктура: тур готель «Дунай», туристичний об'єкт Фортеця, 

Діорама. 

  Одна з перспектив - транзитний туризм (Наприклад: яхта йде з Києва по 

Дніпру, заходить до Дунаю, поповнює запаси в Ізмаїлі і саме тут можна 

оглянути місцеві прибережні пам'ятки) 

 Туризм і відпочинок – це унікальна галузь господарства, яка серед 

обов'язкових умов свого функціонування передбачає здорове довкілля. 

Розвиток традиційним шляхом, тобто будівництво нових готелів, великих 

туристських центрів, ускладнить і так кризову ситуацію у низці районів моря. 

«Екологічно чистим» видом туризму є яхтинг та круїзи на яхтах. У багатьох 

країнах світу це процвітаючий бізнес, що налічує сотні тисяч яхт, чартерні 

компанії, суднобудівні верфі, розгалужену мережу яхтових гаваней у 

найрізноманітніших регіонах Світового океану. Ця галузь має 

багатомільярдний оборот та сотні тисяч працюючих. 

Туристська ж карта України є у цій галузі майже суцільною білою 

плямою, внаслідок чого склалася унікальна ситуація: країна має величезні водні 

ресурси, а морські види туризму, у тому числі яхтовий, розвинені слабо. 

Незважаючи на те, що в деяких країнах світу, яхтовий туризм 

розглядається як серйозна галузь економіки, яка приносить державі щорічний 
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дохід, дослідження організації та розвитку яхтового туризму в умовах сучасної 

ринкової економіки в Україні, у місті Ізмаїл не проводились. 

Проте недостатньо приділено уваги процесам формування та 

функціонування яхтового туризму в Україні та Криму. Не розроблено 

концепцію розвитку яхтового туризму як складової комплексної програми 

розвитку туризму в Україні. 

Перспективи розвитку яхтового туризму у всьому світі зумовлені тим, що 

яхтинг має значні переваги перед іншими видами туризму, а саме: відповідність 

індивідуальним устремлінням як відпочиваючих, так і бізнесменів, які можуть 

поєднати нетривалу ділову поїздку з морським відпочинком; 

комфортабельність, відсутність шуму та вібрацій, властивих відомим судам на 

повітряній подушці та на підводних крилах; абсолютна безпека у морі проти 

авіацією, у разі аварії – відсутність неминучої штовханини і паніки (як у 

великих судах); відносно невелика вартість будівництва; виключно швидка 

окупність (3 - 5 років) у поєднанні з високою прибутковістю; простота та 

наявність необхідного обладнання та оснащення нашої суднобудівної бази. 

Для яхтсменів Дунай є “терра інкогніто” – невідомою землею, на яку досі 

немає ні яхтових лоцій, ні інших описових матеріалів; - багата, цікава історія 

регіону, велика кількість історичних та археологічних пам'яток. Проте, 

формуванню та функціонуванню яхтового туризму на Дунаї перешкоджає 

низка проблем: 

В Україні не існує системи класифікації яхтових портів, стоянок та 

гаваней яхт-клубів, також не існує офіційно підтверджених вимог до 

обладнання яхтових портів, їх системи функціонування та контролю за 

повнотою та правильністю виконання своїх основних функцій. Історично яхтові 

порти в Україні будувалися і розвивалися в основному з метою зберігання в 

літній та зимовий час яхт, катерів та моторних човнів, що належать яхт-клубам 

та приватним власникам. 
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Через низку причин і особливостей мале суднобудування на 

індустріальній основі в нашій країні розвитку не отримало, а вироблені на 

окремих підприємствах у малих серіях прогулянкові та туристські судна не 

відрізнялися високою якістю. Загальний стан економіки країни позначилося і 

виробниках яхт. Во–первых, всім верфей великим гальмом є недолік оборотних 

засобів. Практично жоден суднобудівний завод неспроможна будувати суду під 

ключ власні кошти, брати участь у виставках і проводити рекламні кампанії. 

Низька дисципліна щодо термінів виконання замовлень, відповідно і низька 

продуктивність праці, труднощі з фінансуванням, невчасність виплати 

заробітної плати та нестабільний фінансовий стан українських суднобудівних 

заводів зумовили суттєве зменшення завантаження потужностей підприємств. 

Відсутність державної цілеспрямованої політики у розвитку малотоннажного 

суднобудування, висока вартість кредитування та практична відсутність схеми 

банківського забезпечення фінансування будівництва судів (сьогодні українські 

корабели користуються кредитами під 20 %. 

Серйозною проблемою є і вкладення сил і засобів у різні переробки 

найрізноманітніших суден у вітрильні та моторні яхти. В Ізмаїлі знаходяться 

два судноремонтні заводи, в яких є виробничі потужності для успішного 

створення яхт та переобладнання різних суден. Світовий досвід показує, що 

практично будь-яке переобладнання обходиться не дешевше за новобудови, але 

технічні та споживчі якості, отриманої в результаті яхти, значно гірші, не 

кажучи вже про довговічність і можливу ліквідність. По-друге, немає 

кваліфікованих фахівців у сфері яхтобудування. Кораблебудівні факультети 

Одеси, Миколаєва готують фахівців для лише «великого» суднобудування. 

Наша система корабельної освіти практично ігнорує яхти та яхтинг, маючи 

причини цього у зневажливому ставленні до них у колишньому СРСР. Хоча 

порівняно з великим суднобудуванням, будівництво малотоннажного флоту не 

вимагає багатомільйонних капітальних витрат і цілком доступне для середніх і 

малих підприємств. 
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Слід зазначити, що одним із основних факторів, що перешкоджають 

розвитку яхтового туризму в Україні, є недосконалість вітчизняного 

законодавства, що регламентує захід та плавання яхт в українських водах. 

Насамперед, це стосується визначення понять. У всьому світі яхта – це судно 

для прогулянок. В Україні для яхт немає окремої категорії, всі вони підпадають 

під класифікацію «вантажно-пасажирських» суден. Останнє призводить до 

того, що з яхти, яка перетинає кордон України, вимагають такі ж документи та 

дозволи, як і з справді великих судів. У всьому світі для проходу яхт потрібно 

мати лише кілька документів: судову роль, судновий журнал та транзитний лог 

– документ, у якому ставлять свої позначки митниця, прикордонна служба 

тощо. А в нас кількість необхідних документів у кілька разів більша. 

Відсутність системного підходу до керування яхтингом. Власники, 

шкіпери яхт, нечисленні брокери працюють, керуючись власними уявленнями, 

а чи не затвердженим порядком. Основними недоліками такої діяльності є: 

відсутність координації у плануванні та управлінні круїзними яхтами, а також 

комплексного використання та охорони рекреаційних ресурсів. Враховуючи 

перспективність розвитку яхтового туризму, інтерес до нього як з боку 

туристів, так і з боку яхтсменів та підприємців, актуальним на сьогоднішній 

день є визначення основних напрямів удосконалення управління та організації 

даного виду туризму. Зазначимо, що у розвитку яхтового туризму в Україні 

визначальними є три аспекти. По-перше, необхідно передбачити можливість 

паркування яхт, тобто створити умови для їх зручної та безпечної стоянки. По-

друге, формування та функціонування яхтингу неможливе без наявності яхт, 

що передбачає розвиток малотоннажного суднобудування. По-третє, значущим 

фактором у розвитку яхтового туризму є створення законодавчої нормативно-

правової бази, що регламентує захід та плавання яхт на території України. 

Незважаючи на те, що в деяких країнах світу, яхтовий туризм 

розглядається як серйозна галузь економіки, яка приносить державі щорічний 
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дохід, дослідження організації та розвитку яхтового туризму в умовах сучасної 

ринкової економіки в Україні, у місті Ізмаїл не проводились. 

Проте недостатньо приділено уваги процесам формування та 

функціонування яхтового туризму в Україні . Не розроблено концепцію 

розвитку яхтового туризму як складової комплексної програми розвитку 

туризму в Україні. 

Перспективи розвитку яхтового туризму у всьому світі зумовлені тим, що 

яхтинг має значні переваги перед іншими видами туризму, а саме: відповідність 

індивідуальним устремлінням як відпочиваючих, так і бізнесменів, які можуть 

поєднати нетривалу ділову поїздку з морським відпочинком; 

комфортабельність, відсутність шуму та вібрацій, властивих відомим судам на 

повітряній подушці та на підводних крилах; абсолютна безпека у морі проти 

авіацією, у разі аварії – відсутність неминучої штовханини і паніки (як у 

великих судах); відносно невелика вартість будівництва; виключно швидка 

окупність (3 - 5 років) у поєднанні з високою прибутковістю; простота та 

наявність необхідного обладнання та оснащення нашої суднобудівної бази. 

Слід зазначити, що узбережжя Дунаю в Ізмаїлі є дуже привабливим для 

яхтсменів регіоном з кількох причин: - сприятливий район, кліматичні умови в 

літній період: нижча температура повітря, менша його вологість і менше 

хвилювання, дуже гарні, привабливі види річкового узбережжя; – новий, 

невідомий раніше район плавання. 

Водночас необхідно розглянути питання щодо можливості 

перекваліфікації українських суднобудівників. У суднобудівних та 

кораблебудівних інститутах доцільно запровадити дисципліни, що включають 

технічне та матеріальне забезпечення яхтингу. Також особливе місце має 

відводитися фахівцям з дерева, облаштуванню та інтер'єрам. У ході аналізу 

проблемних моментів у розвитку яхтового туризму було виявлено, що одним з 

основних факторів, що перешкоджають розвитку яхтингу, є відсутність 

державної підтримки у розвитку галузі. Значимість цього напряму у тому, що з 
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допомогою ефективного державного механізму можливий дійсний розвиток 

цього виду туризму. Вирішення цієї проблеми бачиться нами у створенні 

законодавчих нормативно-правових актів, які включали: - визначення 

державному рівні туристських регіонів, зон і центрів. 

Підсумовуючи вищесказане, можна дійти невтішного висновку, що 

створення Яхт клубу є прибутковим і перспективним. Одним з головних умов 

його функціонування є наявність вдалого розташування для Яхт клубу в місті 

Ізмаїл — річки, що ми маємо. Відкриття Яхт клубу вимагатиме самовіддачі, 

високої напруги вольових зусиль, знань, тактичних маніпуляцій при 

оформленні бюрократичної документації, а також усвідомлення того, що 

яхтинг вимагає ретельного опрацювання та капітальних вкладень. 
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Особливий інтерес представляє дослідження динаміки судового дизеля, 

при якому зовнішній вплив у вигляді гвинтових характеристик моменту опору 

Mс виявляють показники токсичних компонентів відпрацьованих газів (ВГ) 

відповідно до їх значень при постійному навантаженні. Оскільки система 

автоматики дизеля дозволяє змінювати налаштувальні параметри елементів 

схем, стає можливим безпосередньо впливати на величину викидів ВГ. 

Приймемо динамічний режим роботи дизеля, який являє собою процес, що 

складається з ступінчастого розгону спочатку до частоти обертання д=0,5, 

потім, через 15 с до номінальної частоти обертання д=1,0 і, через 15 с, 

гальмування до частоти д=0,5. 

Такий режим дозволить досліджувати динаміку ВГ як при пуску двигуна, 

так і при змінах частоти обертання дизеля, характерних для найважчого режиму 

швартових робіт судна. 

 

Рис.1. Осцилограми перехідних процесів токсичних компонентів ВГ при 

hp=16 

Такий динамічний режим імітують генератори ступінчастої дії зі зсувом 

включення за часом: 15 с, 30 с та 45 с. 

Кількісно викиди ВГ обчислюються як інтегральна сума за кожною 

токсичною компонентою ВГ блоком обліку (БО), який по кривій перехідного 

процесу підраховує певний інтеграл на відрізку часу від 0 до 45 с.  
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Розвиток сучасного світового флоту, розробка та будівництво 

перспективних кораблів та суден неможливі без розвитку суднових 

енергетичних установок (СЕУ). Вибір типу СЕУ одна із найважливіших етапів 

проектування судна. 

В даний час СЕУ з дизельними двигунами є економічними і знаходять 

широке застосування на флотах усього світу. У найближчій перспективі чітко 

проглядається тенденція до вдосконалення дизельних установок, і це з 

головних цілей подальшого розвитку суднової енергетики. 

Потенціал поліпшення показників сучасних СЕУ, таких як підвищення 

агрегатної потужності за рахунок збільшення середнього ефективного тиску, 
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зниження питомої витрати палива, масла і збільшення технічного ресурсу 

відомими до недавнього часу методами (зменшення швидкості суден і 

відповідне зниження потужності енергетичних установок при вдосконаленні 

пропульс. п.) практично виявилися вичерпними. Тому в даний час, та й у 

майбутньому широко розвивається інший напрямок - це розробка та 

застосування нових типів СЕУ, які б забезпечували повішення енергетичної 

ефективності, економічності та екологічної безпеки у світлі вимог конвенції 

МАРПОЛ 73/78. 

Використання порівняно високого наддуву (2.0-2.5 Бар.) дозволило 

значно збільшити ефективність дизельної установки, за тих самих постійних 

геометричних параметрах поршневого двигуна. Такі двигуни з наддувом 

можуть бути різних конструкцій та схем: з механічним приводом (продування з 

додатковим поршнем); із приводом турбокомпресора від тиску вихлопних газів; 

з багатоступінчастим наддувом; з використанням енергії газів для обертання 

допоміжної газової турбіни тощо. Вищезазначені двигуни у складі СЕУ 

дозволяють її називати комбінованою (КЕУ). Але це далеко не вичерпані 

можливості для підвищення економічності та ефективності СЕУ в цілому. 

 Що ж пропонується у найближчій перспективі? Виходячи з останніх 

результатів досліджень провідних проектних та будівельних компаній 

(MAN&BW, Wartsila, Hanchin) намітилися перспективні напрямки у створенні 

комбінованих енергетичних установок із вільнопоршневими 

дизельгенераторами (СПДГ). Цей напрямок передбачає граничне спрощення 

конструкції, зменшення маси та габаритів дизель генераторів, котре досягається 

за рахунок повної відсутності валів та всіх механічних передач та приводів, тим 

самим збільшується механічний ККД установки.  

Не менш важливим є фактор зменшення експлуатаційної витрати 

пального. Експлуатація СПДГ передбачає зменшення порівняно з судновими 

дизель генераторами звичайного традиційного виконання не менш ніж на 30%. 

У передбачуваних СПДГ цілком можливо задовільне вирішення екологічних 
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вимог Конвенції МАРПОЛ 73/78 та його додатків. Також очікується зменшення 

витрати олії у досліджуваних СПДГ на порядок, ніж у звичайних. Вся справа в 

тому, що в моделях СПДГ відсутні поршневі пальці, шатуни, колінчасті і 

розподільні вали, а також їх приводи і опори, противаги і маховики, практично 

всі механічні керуючі приводи і зв'язки між агрегатами будуть замінені 

інформаційним, реалізованим мікропроцесорним керуючим пристроєм званим 

мікроконтролером. А для управління подачею палива передбачається 

застосування електрокерованих форсунок або насос-форсунок. Газорозподіл 

буде керуватися за допомогою гідравлічних або електромагнітних клапанів. 

Такі енергетичні установки відносяться до першого рівня складності. 

Оскільки в даному модулі використовується силова турбіна, довелося 

зробити деякі конструктивні доробки розподільного валу, впускних та 

випускних клапанів, вихлопних каналів, вихлопного колектора та 

газотурбонагнітачів, що дозволило суттєво скоротити втрати в газових лопному 

тракті в процесі вихлопу. Але, що немало важливо при всіх доопрацюваннях, 

підвищення теплової напруженості в деталях циліндропоршневої групи і 

температури в цілому не сталося. Звичайно ж створення таких двигунів, що 

володіють підвищеним моторесурсом, пов'язане із застосуванням жароміцних 

матеріалів і мастильних матеріалів, що не втрачають своїх властивостей у 

досить високих температурах, близько 480-500 градусів цельсію. Хоча на 

останніх моделях двигунів фірми Wartsila знайшли прийнятне рішення для 

температур вихлопних газів 450-480 ºС. 

Виходячи з усього вищесказаного можна зробити висновок, що 

обнадійлює-припущення, що в найближчі 10-15 років морський транспорт з 

КЕУ у складі суднової силової установки займе лідируючі позиції серед 

основних розробників і виробників енергетичних установок для транспортних 

засобів. 

Разом з тим розглядаючи досвід світових розробників дизелебудування 

щодо створення інтелектуального двигуна, можна відзначити, що це буде 
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двигун обладнаний електронним управлінням, яке наділене функцією 

самоконтролю та діагностики, що істотно підвищить надійність двигуна за 

рахунок багаторівневим дублюванням функцій управління електронними 

блоками. А найголовнішою перевагою такого двигуна, як передбачається, це 

нижча витрата палива на робочих експлуатаційних режимах, близько 50-85% 

від номінальної потужності та економія палива може бути близько 1,5-3,5 

г/(кВт год.), що становить для середньотоннажного судна 200-300 т. на рік 

економії палива. 

Як раніше було зазначено в таких двигунах відсутній звичайний 

розподільний вал, тому відкриття випускного клапана і подача палива на 

впорскування виконується за допомогою гідравлічного контуру та 

електрокерованими клапанами. Така схема дозволяє більш точний за часом 

впорскування палива та більш високу узгодженість у моменті відкриття 

клапана. І ще, система циліндрового мастила такого двигуна оснащена 

спеціальним лубрикатором типу Alpha (нова розробка MAN), що також 

забезпечує більш точний впорскування масла за часом і більш рівномірний 

розподіл по стінці втулки циліндрів. В результаті впровадження цих 

нововведень очікується: по-перше – зниження шкідливих викидів разом із 

газами; по-друге-суттєве зниження витрат циліндрової олії. Згідно з 

проведеними дослідженнями це може знизити витрати по маслу приблизно на 

20%, що в грошах, для типового двигуна 6S90ME-C, може становити близько 

20-30 тис. доларів на рік. Як бачимо, економія досить суттєва та ефективність 

теж, тому що ефективності без економії не буває.  

Ну і на завершення, слід сказати про ще один найбільш перспективний 

напрямок у розробці принципово нових енергоперетворювальних систем на 

основі машин Стірлінга. Машина Стірлінга є одним агрегатом, в якому 

розміщені компресор, детандер і теплообмінник, нагрівачі або конденсатори, 

регенератори та холодильники. Простіше кажучи, машина працює за 

принципом прямого та зворотного циклу і в якості робочого тіла може бути 
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використаний гелій, водень, повітря та азот, які беруть участь у цих циклах. 

Коротко про переваги: - високий рівень чистоти використовуваного палива і 

вихлопів, що викидаються, тобто. висока екологічна безпека; - можливість 

здійснювати роботу на будь-якому вигляді палива; - проходження процесу 

горіння поза робочими цилиндрами та стабільно; - Можливість досягнення 

високої енергоефективності. Недоліки можна висловити одним словом-

складність, у математичних розрахунках, у розробці та конструктивному 

виконанні основних вузлів і в технологічному виконанні враховуючи, що при 

цьому потрібні нові жароміцні метали та їх сплави. Проте незважаючи на всі 

труднощі наука і виробництво не стоїть на місці, тенденції розвитку є, слід 

сподіватися, що в найближчому майбутньому всі ці перспективи будуть 

реалізовані на судах світового морського флоту. Проблеми зовсім не прості, 

проблеми комплексні і вимагатимуть спільних дій, як і розробників нових 

систем, нових матеріалів, нових паливно-мастильних матеріалів, так і 

інженерів-конструкторів, виробників суднових двигунів і звичайно ж 

експлуатаційників. 
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УДК 339.17 

ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: СУТНІСТЬ ТА ЕТАПИ 

РОЗВИТКУ 

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

завідувачка кафедри загальнонаукових дисциплін Дунайського інституту 

Національного університету “Одеська морська академія”, Ізмаїл, Україна 

Операційний менеджмент сучасного підприємства представляє не лише 

процеси перетворення сировини на товари і послуги, а є широким спектром 

діяльності з керування операціями придбання необхідних інформаційних, 

технічних, технологічних та інших ресурсів, подальшої їхньої трансформації в 

готовий продукт з поставкою його на ринок. Операційний менеджмент 

зосереджений в області бізнесу з чітко вираженими управлінськими функціями 

та діяльністю.  

Будь-яке підприємство має свою виробничу систему – сукупність функцій, 

що включають дії, у результаті яких виробляються товари і послуги, тобто має 

повну систему виробничої діяльності – операційну систему. Часто терміни 

«виробництво» та «операції» використовують як взаємозамінні. Отже треба 

розібратись у їх особливостях. Виробнича діяльність являє собою операції, 

отже операційний менеджмент має відношення до усіх видів діяльності як 

виробничої, так і сфери послуг. Проте вже доведено, що без чітко вираженої 
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операційної стратегії та ефективного операційного менеджменту організація 

може вижити лише випадково. 

Головною метою виробничого менеджменту є – забезпечення найбільш 

повного задоволення попиту споживачів на матеріальні блага, які виробляє 

підприємство, при досягненні достатнього рівня ефективності його виробничої 

діяльності. Головною метою операційного менеджменту – забезпечення 

найбільш повного задоволення попиту споживачів на товари і послуги 

підприємства при досягненні достатнього рівня ефективності його операційної 

діяльності. Особливістю і відмінністю операційного менеджменту від 

виробничого є проведення операцій в усіх сферах діяльності людини. 

Операційний менеджмент можна розглядати як важливу передумову адаптації 

підприємств торгівлі до ринкових умов господарювання та ефективної 

зовнішньоекономічної діяльності. 

Під ефективністю в операційному менеджменті доцільно розуміти певний 

заданий ступінь досягнення поставлених перед операційною системою цілей 

[1]. Як вид практичної діяльності з управління організацією операційний 

менеджмент включає наступні складники [2; 3]:  

‒ управління процесами створення та проектування операційної системи;  

‒ управління функціонуванням операційної системи; 

‒ управління якістю та продуктивністю операційної системи; 

‒ управління забезпеченням стабільності функціонування операційної 

системи; 

‒ управління перетвореннями, змінами та розвитком операційної системи. 

Операційна система – це повна система виробничої діяльності 

підприємства, що складається з трьох підсистем: переробної підсистеми, 

підсистеми забезпечення і підсистеми планування і контролю. 

У розвитку операційного менеджменту можна виділити три основні 

історичні етапи:  
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І етап – промислова революція (1770–1890 рр.) – це період значних 

винаходів у галузі виробництва та послуг, а також прогресивного розвитку 

виробництва за рахунок його механізації; 

ІІ етап – розвиток теорії менеджменту (1890–1930 рр.) – період 

характеризується відокремленням менеджменту у самостійну науку, 

прискоренням розвитку виробничої діяльності та застосуванням низки 

технологічних удосконалень; 

ІІІ етап – розвиток наукового менеджменту (1930 р. і до сьогодення) – цей 

етап характеризується розвитком моделювання та математичних методів 

прийняття управлінських рішень в операційному менеджменті, а також 

комплексною автоматизацією виробництва та сфери послуг. 

Кожний з етапів характеризується визначними досягненнями 

притаманними даному періоду. Операційний менеджмент сьогодення являє 

собою упровадження новітніх комунікацій на базі інтернет-технологій та 

можна констатувати, що уточнення теоретичних основ операційного 

менеджменту є актуальним – воно формує базу для подальших практичних 

досліджень у цій сфері. 

Важливим заходом із удосконалення операційного менеджменту на 

підприємствах торгівлі є розробка та реалізація операційної стратегії, яка 

охоплює весь спектр діяльності підприємства і допускає довгостроковий 

процес, покликаний забезпечити можливість швидко реагувати на будь-які 

зміни у майбутньому. Крім того, необхідна оцінка та контроль результативності 

діяльності підприємства. Вимоги сьогодення до підприємств торгівлі 

зростають, зокрема, щодо якості продукції та сервісу обслуговування, тому 

ефективне управління операціями є необхідною умовою для успішного 

функціонування торговельного підприємства. 
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ЛАЙН ТЕСТУВАННЯ В ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ОСВІТНІХ 

КОМПОНЕНТ 

Яремчук С. О. - кандидат технічних наук, доцент кафедри суднових 

енергетичних установок і систем Дунайського інституту Національного 

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

Актуальність досліджень. Сучасний над швидкий розвиток технічних 

засобів та програмного забезпечення створює нові можливості для 

вдосконалення педагогічної майстерності викладачів, обумовлює появу та 

розвиток нових методик викладання освітніх компонент [1]. Такі доступні 

Google сервіси як електронні класи, дошки, диски, пошта, документи, таблиці, 

презентації, зустрічі, чати, форми опитування, календарі, власні сайти, контакти 

і групи, новини, нотатки і нагадування, колекції та відеозаписи занять, є дуже 

затребуваними та зручними інструментами викладача для  проведення цікавих, 

змістовних, наповнених та динамічних занять.  

Через простоту використання, доступність та ряд вагомих переваг на 

особливу увагу серед названих інструментів заслуговують сервіси тестування. 

Дослідження методів дистанційного он-лайн тестування є актуальною 

задачею, і обумовлює мету роботи – виконати аналіз результатів даного виду 

тестування в процесі викладання освітніх компонент,  виокремити їх вагомі 
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переваги, Для досягнення заявленої мети ми проаналізуємо результати 

тестування, отримані в навчальному процесі викладачами кафедри СЕУіС. 

Отже, тестування в навчальному процесі - це метод і процес 

педагогічного вимірювання, що полягає у кількісному оцінюванні рівня знань, 

умінь та навичок здобувача освіти в конкретній освітній компоненті [2]. Під 

дистанційним ми розуміємо тестування, яке доступне для здобувача в 

навчальній аудиторії чи в будь-якому віддаленому місці. Під терміном он-лайн 

ми розуміємо тестування, яке працює виключно через мережу Інтернет. Для 

підвищення якості навчального процесу викладачі кафедри СЕУіС 

використовують наступні форми дистанційного он-лайн тестування: 

1. Поточне тестування на кожному лекційному, практичному або 

лабораторному занятті. Це коротке тестування створене засобами Google 

форм, пропонує здобувачам від 5 до 10 тестових завдань, і розраховане на 5-

10 хвилин. Здобувачам пропонується тестові завдання по минулій темі на 

початку заняття, або по новій темі в кінці заняття. Підготовка такого 

тесту займає у викладача до 10 хвилин. Google форми надають викладачу 

різноманітні можливості для оформлення тестових запитань: з короткими 

або довгими текстовими відповідями, з варіантами відповідей, з 

встановленням прапорців, зі спадаючим списком, з лінійною шкалою, з 

таблицею варіантів відповіді, з сіткою прапорців, з датою та часом. В 

тестове завдання можливо завантажити рисунок, схему, діаграму, відео, що є 

дуже важливим аспектом для викладання технічних дисциплін. Звіт за 

результатами тестування зображено на рис.1.  
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Рис.1. Звіт поточного тестування 

Аналіз результатів проведеного тестування дозволяє виокремити його 

переваги:  

 Стимулює здобувачів до своєчасної та обов’язкової присутності на занятті; 

 Дозволяє викладачу встановити особисті та групові рівні знань здобувачів. 

На рис.1 рівень знань групи становить 4,72 з 5 балів за 5 запитань. 

Результати тестування щодо набраних балів кожного здобувача доступні у 

вигляді таблиці; 

 Дозволяє викладачу встановити відсутніх здобувачів без додаткових витрат 

часу на перекличку. На рис.1 ми бачимо 43 відповіді в групі з 47 здобувачів. 

Слід зауважити, що здобувач може скласти тест і пізніше, однак дата та час 

відповіді чітко встановлюють його присутність на занятті. 

2. Підсумкове залікове або екзаменаційне тестування. Для тестування 

цього виду можливостей Google форм недостатньо. Тому пропонується 

вільне до  використання спеціалізоване програмне забезпечення 

MyTestStudent (рис.2).  
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Рис.2. Звіт з результатами тестування програми MyTestStudent 

Програмне забезпечення складається з трьох компонент, кожна об’ємом в 

кілька мегабайт. Перша компонента MyTestEditor призначена для запуску на 

комп’ютері викладача, який заздалегідь створює тестові завдання. Друга 

компонента MyTestServer призначена для запуску на сервері під час 

заліку/іспиту. Ця компонента налаштовує порт та IP-адресу для надання 

доступу до тесту по Інтернету. Третя компонента MyTestStudent призначена для 

запуску на комп’ютері здобувача, який завантажує компоненту з Google класу.  

Аналіз результатів проведеного тестування дозволяє виокремити його 

переваги:  

 Програма строго обмежує час доступу до тесту, що впорядковує та 

дисциплінує процес тестування; 

 Програма фіксує дату тестування, час, ім’я та IP-адресу комп’ютера, ім’я 

користувача, вірні та невірні результати у вигляді балів та процентів. 

Фіксація IP-адреси комп’ютера дозволяє відслідковувати коректність 

тестування, спрощує та скорочує процес оцінювання для викладача; 

 Програма створює електронний звіт з поіменними результатами, який 

формально засвідчує дату, час та результати конкретного здобувача; 
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 Програма деталізує звіт - знизу вікна результатів тестування зеленими 

плюсами позначаються вірні відповіді, червоними мінусами невірні (рис.2). 

Висновки. Технології дистанційного он-лайн тестування є зручними та 

ефективними інструментами викладача завдяки їх розширеним можливостям та 

перевагам. Поєднання поточного тестування на кожному лекційному, 

практичному або лабораторному занятті, з підсумковим заліковим або 

екзаменаційним тестування в процесі викладання освітніх компонент дало 

змогу підвищити якість навчання на 12%, успішність на 9%.  
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Ганич Д. С. - курсант 3 курсу, ОПП «Управління судновими технічними 

системами і комплексами» Дунайського інституту 

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

Актуальність досліджень. Судновий компресор (СК) є джерелом 

стисненого повітря і використовується для здійснення пуску і подальшої 

роботи суднового двигуна, що потребує постійної подачі повітря під тиском, а 

також для вирішення інших завдань на судні. СК повинні відповідати сучасним 

зростаючим вимогам до енергоефективності та безпеки, повинні бути 

сертифіковані відповідно до міжнародних вимог щодо якості та ергономічності, 

надійності та універсальності [1]. Тому аналіз особливостей сучасних СК, 

рекомендації щодо їх надійної експлуатації, та способи усунення можливих 

несправностей, є актуальною задачею, та обумовлює мету роботи.  

Основна частина. Для  запуску суднових дизельних двигунів, а також в 

інших сферах діяльності, де є необхідність в тиску 30-40 бар, використовуються 

поршневі компресори (ПК). Одним із прикладів застосування є сучасні 

двоступеневі ПК високого тиску (40 бар, 507-1657 л/хв) серії DKK, DKKB 

фірми DALGAKIRAN (рис.1) потужністю від 5,5 до 20 к.с. [2]. Ці ПК мають 

наступні конструктивні особливості: литі картер, циліндр і головка блоку 

циліндрів, алюмінієві поршні на першому ступені, сталеві поршні на другому 

ступені, сталевий шатун, спеціальна система всмоктуючих клапанів, посилені 

підшипники для роботи при високому тиску, приводний шків у вигляді 

вентилятора, кінцевий охолоджувач з примусовим охолодженням, повітряний 

фільтр на вході, покажчик рівня масла, синтетичне масло в картері, 

електродвигун захисту класу IP 54, запобіжний клапан, захисний кожух 

приводного шківа відповідно до норм РЄ, безповоротний клапан, манометр 

високого тиску, ручний дренажний клапан, та сертифікат Ллойда [2]. 
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Рисунок 1. Компресори високого тиску фірми DALGAKIRAN 

Простота конструкції обумовлює високу надійність ПК, які за умови 

своєчасного технічного обслуговування забезпечують довгий термін служби. 

ПК не потребують попередньої фільтрації повітря і можуть працювати в 

найважчих умовах, однак ПК мають деякі проблемні аспекти  експлуатації. 

З метою зниження зносу циліндрових стінок і поршня у вузол циліндра 

подають масло. Тут виникає перша проблема - подача масла веде до погіршення 

якості повітря, до якого підмішуються дрібні частинки масла. Рекомендація 

щодо усунення цього недоліку ПК – задля використання технологією чистого 

повітря, необхідно встановити сепаратор для масла в лінії подачі, який 

прибирає масло з повітряного потоку.   

Змащення циліндрів здійснюється крапельними масльонками, які повинні 

регулюватися на подачу 1  2 краплі на хвилину. Без автоматики це складно 

виконувати, оскільки компресори розташовані далеко від поста управління ГД. 

Подача масла залежить від зміни її температури в масльонках, а також від 
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вібрації. Найчастіше маслоподача завищена, і тут виникає друга проблема - 

відбувається інтенсивне нагароутворення на клапанах. Нагароутворення 

утворюється також при недостатньому охолодженні. Нагароутворення викликає 

нещільність клапанів, перегрів всмоктуючих трубок 2-го ступеня, перегрів 

кришок циліндрів, та втрату продуктивності. На практиці іноді виникає дим на 

кришках циліндрів. Рекомендація щодо усунення цього недоліку - компресор 

необхідно терміново зупинити і замінити комплект клапанів, якщо нагар 

неможливо видалити. Для видалення нагароутворення на необхідна 

очищувальна суміш DESCALEX фірми UNITOR. DESCALEX - це сухий 

кислотний очищувач, створений для видалення відкладень нагару, накипу та 

іржі у воді. Зазвичай для великих вузлів найбільш ефективне видалення 

здійснюється циркуляцією. Коли деталі невеликі, може бути використаний 

метод замочування в ванні. Якщо обладнання, що підлягає очищенню, 

забруднене маслом, мастилом або шламом, в цій ситуації необхідне попереднє 

очищення за допомогою препаратів SEACLEAN PLUS або ENVIROCLEAN. 

Продуктивність ПК залежить від щільності заглушок у бобишках 

поршневого пальця, а також від щільності посадки самого пальця в цих 

бобишках. Тут виникає третя проблема - заглушки часто відходять і стиснене 

повітря з циліндра 2-го ступеня через поршень потрапляє в картер, що можна 

визначити по виходу парів масла з вестової труби. Такий же ефект виникає при 

зношенні або поломці поршневих кілець. На практиці нерідко бувають випадки, 

коли заглушки відходили і спочатку задирали циліндр 2-го ступеня, а потім 

відходили  повністю і потрапляли в циліндр. У цьому випадку на поршні 

утворюється вм'ятина, а в блоці циліндрів - діра в зарубашковий простір. 

Забортна вода заповнює компресор. Такий аварійний випадок супроводжується 

потужним стуком. Рекомендація щодо усунення цього аварійного випадку - 

блок циліндра підлягає заміні, мотильові болти вимагають дефектоскопії і, 

можливо, також заміни.  
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Компресори охолоджуються забортною водою. При цьому отвір переходу 

охолоджувальної води з циліндра в кришки часто забивається шламом. Це 

можна перевірити ручним прощупуванням вихідних трубок від кришок 

циліндрів. Тут виникає четверта проблема - якщо отвір забитий шламом, 

вихідні трубки перегріваються. Рекомендація щодо усунення цього недоліку -

  потрібно розбирання, очищення, промивання. 

У компресорів може нагріватися масло, в циліндрі компресора при ході 

поршню росте температура, масло нагрівається, і при відсутності ефективного 

охолодження можливий вибух в камері згоряння. Щоб уникнути перегріву, в 

компресорах використовується водяне охолодження забортною водою. 

Забортна вода має різний ступінь солоності, і тут виникає п’ята проблема  - 

солона вода викликає корозію арматури трубопроводів. Корозія призводить до 

виходу з ладу арматури, виникає необхідність у частому технічному 

обслуговуванні (ТО), ремонті або заміні деталей арматури, а це підвищує 

експлуатаційні витрати на утримання судна, і вартість транспортування 

вантажів. Рекомендація щодо усунення цього недоліку – потрібно 

використовувати інгібітори, електрохімічний (катодний, анодний) захист, та 

протекторний захист. 

COOLTREAT AL - це рідкий повністю біорозкладаємий органічний 

високоефективний інгібітор корозії від фірми UNITOR, призначений для 

використання в замкнутих системах водяного охолодження, без шкідливого 

впливу на неметалеві компоненти: сальники, ущільнення, прокладки.  

При електрохімічному захисті до виробу з металу підключають постійний 

електричний струм. Завдяки йому на поверхні металевої конструкції 

утворюється катодна поляризація електродів мікрогальванічних пар і анодні 

області стають катодними. Внаслідок негативного впливу корозії руйнується не 

метал, а анод. Електрохімічний захист може бути анодним або катодним: це 

буде залежати від того, в яку сторону зрушиться потенціал металу (в додатну 

або від’ємну ). 
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Різновидом катодного захисту є протекторний. Застосовується 

протекторний захист найчастіше тоді, коли неможливо або важко чи дорого 

підвести до конструкції струм. При використанні протекторного захисту до 

захищеної конструкції приєднується метал з більш електронегативним 

потенціалом. При цьому йде руйнування не конструкції, а протектора. З часом 

протектор кородує, і його необхідно замінювати на новий. Кожен протектор 

має свій радіус захисної дії, який визначається максимально можливою 

відстанню, на яку можна віддалити протектор без втрати захисного ефекту. Для 

виготовлення протекторів використовують метали магній, цинк, залізо, 

алюміній, які додатково легують.  

Висновки. В результаті аналізу встановлено низку технічних проблем, які 

знижують надійність експлуатації суднових ПК, та розроблені рекомендації 

щодо їх подолання: 1) необхідно використовувати сепаратор масла в лінії 

подачі, що дозволяє прибрати масло з повітряного потоку; 2) при 

нагароутворенні  на клапанах необхідно застосовувати сухий кислотний 

очищувач DESCALEX фірми UNITOR, створений для видалення відкладень 

нагару, накипу та іржі; 3) якщо виникає діра в зарубашковий простір, і забортна 

вода заповнює компресор, блок циліндра підлягає заміні, мотильові болти 

вимагають дефектоскопії і, можливо, заміни; 4) якщо отвір забитий шламом, і 

вихідні трубки перегріваються, потрібно розбирання та очищення; 5) при 

корозії арматури трубопроводів потрібно використовувати інгібітори, 

електрохімічний (катодний, анодний та протекторний) захист.  

Розроблені рекомендації будуть корисні для професійної підготовки 

майбутніх фахівців річкового та морського транспорту. 
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ЗДОБУВАЧІ ОСВІТИ 

 УДК 656.6 

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПЕРЕХОДУ В МІЖНАРОДНОМУ 

СУДНОПЛАВСТВІ 

Яковлев Г. Г.- курсант 1 курсу, ОПП “Навігація і управління морськими 

суднами” Дунайського інституту Національного університету 

«Одеська морська академія», Ізмаїл, Україна 

Сьогодні у судноплавстві є дуже актуальною тема: «Енергетичний 

перехід». Через погіршення екологічної ситуації на планеті люди все більше 

замислюються про перехід до використання альтернативних джерел енергії. 

Населення землі намагається перейти від використання енергії, яка 

здобувається шляхом спалювання пального, вугілля та інших речовин, які у 

процесі горіння виділяють багато шкідливих речовин у атмосферу Землі, що 

поступово приводить до зміни клімату та утворення парникових газів, які 

найближчим часом можуть обернутися для людства великою катастрофою. Ця 

тема торкається багатьох сфер життєдіяльності людей, але сьогодні вона буде 

розглянута в більш вужчому спектрі, а саме відносно теми сучасного 

судноплавства. 

У світі дуже швидко зростає кількість морських суден, що використовують 

сонячні батареї або навіть повністю працюють на основі сонячної енергетики. 

Очікується, що до 2024 року цей сегмент ринку виросте як мінімум в три рази. 

Області застосування сонячних батарей зачіпають не тільки прогулянкові 

судна, але також і комерційні, промислові, військові і навіть дослідницькі 

ринки. PlanetSolar – найбільше судно в світі, що працює на сонячній 
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енергетиці, вже вчинило кругосвітню подорож, використовуючи в якості 

джерела живлення сонячні батареї. 

 

Рисунок 1 – PlanetSolar, найбільше судно в світі, що використовує в якості 

джерела живлення сонячні батареї 

У сонячній теплоенергетиці електроенергію отримують у теплових 

машинах (наприклад, звичайних парогенераторах), в яких тепло від згорання 

палива замінюється потоком концентрованого сонячного світла, що на 100% 

зменшує викид шкідливих речовин у атмосферу. Сонячне світло за допомогою 

дзеркал концентрують на спеціальній сонячний котел (ресивер), з якого 

утворена водяна пара спрямовується в стандартну парову турбіну. Важливим 

фактом є те, що використання сонячної енергії є набагато дешевшим, ніж 

використання звичайного дизельного палива.  За рахунок використання 

сучасних технологій вартість електроенергії, отриманої використанням 

сонячних батарей складає в середньому 8-10 центів за 1кВт. Але використання 

сонячної енергії на суднах є не завжди зручним та раціональним. Такий спосіб 

отримання енергії можливий тільки при прямому освітленні сонячними 

променями. У нічний час доби переміщення морського судна буде неможливим 

без основного джерела енергії. Також це стосується хмарної та похмурої 

погоди, тому що ККД судна буде значно знижений. 

Кожного року архітектори великих судноплавних компаній шукають 

вирішення проблеми забруднення морського середовища шкідливими 
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речовинами внаслідок діяльності суден на воді. Одним із варіантів і досі є 

повернення до використання енергії вітру. Ще с доісторичних часів людство 

навчилося будувати судна з парусними системами, які приводилися до дії 

завдяки силі вітру. У сучасному світі знов росте кількість прикладів великих 

суден, які використовують не звичайні парусні системи, а інтелектуальні 

системи м’яких парусів. Нещодавно французька воєнно-морська компанія 

VPLP (Van Peteghem Lauriot – Prevost) представила проект підйомно-

спускового судна довжиною 121 м, яке буде використано для перевезення 

військових компонентів по внутрішнім водам Європи. Головною системою 

переміщення будуть чотири парусних крила «Oceanwings», кожне з яких буде 

підтримуватися 30-метровою щоглою та матиме загальну площину 363 

квадратних метри. 

 

Рисунок 2 – Підйомно-спускове судно для внутрішніх водних шляхів 

Європи, проект VPLP 

Але не все так прекрасно, як здається на перший погляд. Використання 

лише парусної системи не призведе до раціонального використання 

можливостей судна. Якщо не буде попутного вітра, то і рух судна буде майже 

неможливим, або дуже повільним. Через цю проблему на судні буде 

встановлено додаткові ДВЗ, які в свою чергу будуть використовувати усім нам 
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відоме дизельне пальне. Рух судна є можливим при використанні лише парусів, 

але при певних обставинах та погодних умовах. 

Атомні кораблі швидко набирають популярність у морській галузі завдяки 

безлічі переваг, які вони пропонують. Атомні кораблі використовують атомні 

двигуни, які мають нижчі витрати на паливо і служать протягом багатьох років 

і мають практично нульові викиди. Робота ядерного корабля заснована на 

простій реакції ядерного поділу. 

Реакція ядерного поділу включає розщеплення ядра атома з отримання 

менших ядр, тобто вільних нейтронів і фотонів. Атоми, якось розщеплені, 

призводять до величезної кількості теплового випромінювання та гамма-

випромінювання. Зазвичай використовуються елементи, що мають тривалий 

термін життя ядра, оскільки вони вимагатимуть дозаправки лише один раз на 

10 років або близько того. Реакції ядерного поділу виробляють багато тепла, і 

це й є рушійною силою для роботи ядерного корабля. 

 

Рисунок 3 – Судно «Ямал» з ядерним двигуном 

Скорочення доступності копалин може призвести до широкого 

використання морських ядерних двигунів у найближчому майбутньому. Атомні 

кораблі також отримали критику, оскільки будь-яка несправність у роботі 

ядерного корабля може призвести до неймовірної кількості забруднення в морі 

та небезпеки для життя людини на борту. Тому сучасні атомні кораблі 
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безпечніші та просунуті. Вони мають великі захисні виливки для захисту 

реакторів. 

Вже зараз люди стрімко переходять на використання альтернативних 

джерел енергії у майже всіх сферах буття. Цей процес є неминучим та кожна 

держава має прийняти участь в ньому. Діяльність морських суден тісно 

пов’язана з можливою екологічною катастрофою у світі, тому для цієї сфери є 

дуже важливим енергетичний перехід. Враховуючи усі недоліки 

альтернативних енергетичних систем вчені та архітектори всього світу мають 

як можна більше знизити викид вихлопних газів суден до атмосфери, якщо 

неможливо в корні відмовитись від використання двигунів на пальному. 
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УДК 378.22.572 

РОЗВИТОК  УПРАВЛІНСЬКОЇ  КУЛЬТУРИ  МАЙБУТНІХ 

МЕНЕДЖЕРІВ  В  УМОВАХ  БАКАЛАВРАТУ 

Топор І.В.- курсантка 311 групи  Дунайського інституту Національного 

університету  «Одеська морська академія», Ізмаїл, Україна 

Розвиток управлінської культури менеджера здебільшого полягає в роботі 

з персоналом, оскільки на будь-якій посаді в організації менеджери очолюють 

колективи, у яких працюють різні за індивідуально-типологічними 

властивостями та психологічними якостями працівники. У сучасній освіті 

особливо важливою є підготовка в умовах бакалавра, активного, ініціативного 

менеджера, який володіє управлінською культурою, спроможний бути 

конкурентоздатним і реалізувати свій потенціал на користь суспільству. 

Менеджер є посадовою особою і входить до середнього і вищого 

керуючого складу підприємства. Основна функція менеджерів – управління, що 

включає процес планування, організації, мотивації і контролю. 

Дана проблема була розглянута багатьма вітчизняними науковцями, 

зокрема, О. Бондар, О. Єршова, Е. Єфімова, Н. Зінчук, В. Каткова, О. 

Крупський , О. Крюкова, А. Кургузов, Л. Лебедик , І. Луценко, С. Нікітчина, М. 

Нюшенкова, О. Остапенко, Г. Попова , І. Сенча, Ю. Сурмін, Л. Хомяк. 

Можемо відзначити, що професійна діяльність менеджера полягає у 

проектуванні та вдосконаленні системи управління підприємством, його 

організаційної структури, впровадженні стандартів якості та інформаційних 

технологій, реалізації загальних функцій управління, прийнятті стратегічних і 

тактичних рішень відповідно до займаної посади. Розв’язання організаційних 

чи управлінських проблем.  
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Управлінська діяльність потребує від менеджера виконання розмаїття 

розумових операцій що вимагають розвиненої інтелектуальної сфери, причому 

не стільки високого рівня інтелекту, скільки гнучкості, продуктивності, 

критичності, креативності мислення, аналітичних здібностей, соціального 

інтелекту.  

Справедливо наголошує науковець Стрельніков В.  про те, що 

управлінська діяльність потребує від менеджера виконання розмаїття 

розумових операцій (аналіз, синтез, порівняння, абстрагування, узагальнення 

тощо), що вимагають розвиненої інтелектуальної сфери, причому не стільки 

високого рівня інтелекту, скільки гнучкості, продуктивності, критичності, 

креативності мислення, аналітичних здібностей, соціального інтелекту. Їх 

формування та розвиток відбувається в процесі оволодіння системою знань із 

різних навчальних дисциплін і методів наукового пізнання, що виявляються в 

сформованості професійного мислення менеджера та забезпечують процеси 

прийняття як абсолютно аргументованих рішень, так і оригінальних, 

нестандартних підходів до розв’язання організаційних чи управлінських 

проблем. 

До прикладу закладів освіти, що готують менеджерів бакалаврів, можна 

віднести Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська 

академія». Основним фокусом освітньо-професійної  програми 

вищезазначеного закладу освіти  є акцент на формування знань, умінь та 

навичок комплексної оцінки ситуацій, обґрунтування управлінських рішень та 

вибору пріоритетів функціонування підприємств морського та річкового 

транспорту. Тому було прийнято рішення систематизувати на базі інституту 

проблемні групи та наукові курсантські гуртки для  опанування майбутніми 

менеджерами культурою роботи з інформацією при котрих розвиваються 

аналітичні, творчі здібності, критичне мислення. 

Науковці В. Бережна , О. Єршова, О. Єфимова, Е. Печерська слушно 

вказують на необхідність формування нового покоління підприємливих 
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менеджерів, здатних не лише до саморозвитку й самовдосконалення, а й 

спроможних наповнити професійну діяльність інноваційним, творчим змістом. 

Розвиток культури дослідницької діяльності вважаємо актуальним 

завданням підготовки менеджерів в умовах бакалаврату, зважаючи на її 

значення у професійному становленні та розвитку фахівця. 

Висновки. Отже особливою складовою професійної культури менеджера є 

управлінська культура – інтегральна властивість особистості, яка оволоділа 

соціальним і фаховим культуро-зорієнтованим досвідом і виявляється в 

усвідомлених мотивах, ціннісному ставленні до професії, особливостях 

мислення, поведінки і забезпечує культуродоцільність фахової діяльності та 

творчий розвиток фахівця. Сутнісний зміст управлінської культури 

майбутнього менеджера, структурований за інформаційним, дослідницьким, 

комунікативним, інноваційним компонентами. Результатом фахової підготовки 

майбутнього менеджера є його готовність до практичної управлінської 

діяльності, якісним показником цього є певний рівень сформованості 

професійної та управлінської культури. Процес усвідомлення та інтеріоризації 

майбутніми менеджерами цінностей особистісної, професійної культури, 

зокрема й управлінської культури, має винятково соціально-організований 

характер, підґрунтям якого є освіта й виховання. 
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ІННОВАЦІЙНІ ЕЛЕМЕНТИ В МАТЕМАТИЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ 

СУДНОВОДІЇВ 

Колесников О. А. - курсант 1 курсу ОПП «Навігація і управління 

морськими суднами» Дунайського інституту Національного університету 

«Одеська морська академія», м. Ізмаїл, Україна 

  На сьогоднішній день на міжнародному ринку праці, в умовах жорстокої 

конкуренції Україна входить до першої десятки країн за кількістю морських 

офіцерів, які працевлаштовані у зарубіжних судноплавних компаніях. Знання та 

навички, здобуті під час навчання забезпечують їм можливість керувати будь-

якими сучасними суднами. 

 У 1995 році із запровадженням нових поправок до Міжнародної конвенції 

про підготовку та стандартів підготовки моряків та несення вахти 

STCW’95[1,2] Міжнародною морською організацією Об'єднаних Націй 

кардинально змінилися підходи до навчання морських фахівців. 

Імпонує думка К. К. Дворянкіної, що математична освіта сучасних 

курсантів є наслідком такого процесу глобалізації, як математизація науки. 

Процес математизації науки, не тільки спричиняє необхідність вивчення 
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математичних методів і моделей у підготовці бакалаврів і магістрів, а й виявляє 

відповідні труднощі педагогічної адаптації навчальних елементів до практики 

математичної освіти. Наразі існує протиріччя між необхідністю засвоєння 

сучасних методів математичного моделювання і серйозними проблемами в 

математичній освіті, що перешкоджають розвитку відповідних компетенцій 

студентів. 

Варто припустити, що тільки вміле поєднання найбільш доцільних 

педагогічних підходів, освітніх технологій і моделей навчання найкращим 

чином сприятиме розвитку компетенцій студентів в умовах, зазначених вище 

психолого-педагогічних і методичних труднощів. 

Саме інновації, як результат наукових пошуків і передового педагогічного 

досвіду, є, на думку дослідників, найбільш оптимальним засобом підвищення 

ефективності освіти. У найзагальнішому сенсі під інноваційним педагогічним 

процесом розуміється «процес удосконалення освітньої практики, розвиток 

освітніх систем різного типу на основі їх збагачення, видозміни під впливом 

факторів та умов інноваційного розвитку, зміна цілей, змісту, засобів 

традиційної освіти». 

Інноваційні перетворення процесу навчання знаходять відображення в 

подоланні одноманітності форм професійної освіти, у зміні суті 

міжособистісних відносин, у переході від підпорядкування до співпраці, у 

можливості для курсантів морського вузу осягнути професійно значущі та 

загальнокультурні цінності. 

До інноваційних підходів до математичної освіти відноситимемо такі 

підходи, які містять у собі нововведення, що сприяють поліпшенню окремих 

частин і компонентів методичної системи навчання математики. Інноваційні 

підходи дозволяють більш чітко визначити цілі навчання математики 

відповідно до педагогічного потенціалу математичних дисциплін, 

сформулювати принципи відбору змісту навчання математичних дисциплін 

відповідно до дидактичних принципів навчання, обрати відповідні форми, 
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методи та засоби навчання математики, дозволяють знизити «математичну 

тривожність» курсантів, навчити їх основ математичного моделювання, 

прищепити бажання використовувати математичні методи дослідження 

гуманітарних обʼєктів. Аналіз методики навчання математики в сучасній освіті 

дозволяє дослідникам визначати такі інноваційні підходи: 

- розвивальний підхід,  

-рефлективний підхід,  

-світоглядний підхід,  

-особистісно-орієнтований підхід,  

-контекстний підхід,  

-компʼютерний підхід. 

Можна виділити основні напрямки використання компʼютера в навчанні: 

розробка систем дистанційного навчання, розробка та застосування 

автоматизованих навчальних систем та інструментально педагогічних засобів, 

використання елементів програмування та персонального компʼютера при 

вивченні конкретних дисциплін, розробка інтегрованих курсів інформатики з 

математикою, компʼютерний супровід уроків, розвʼязання часткових 

методичних проблем засобами інформаційних технологій та ін. 

Компʼютерний підхід полягає у застосуванні компʼютерних технологій 

навчання, під якими в самому загальному сенсі розуміють «сукупність методів, 

прийомів, способів, засобів забезпечення педагогічних умов для 

цілеспрямованого процесу навчання, самонавчання та самоконтролю на основі 

компʼютерної техніки, засобів телекомунікаційного звʼязку, інтерактивного 

програмно-методичного забезпечення, моделююча частина функцій педагога з 

подання, передачі інформації, управління навчальною та пізнавальною 

діяльністю». 

Дослідження у сфері застосування інформаційних технологій в освітньому 

процесі показали, що для успішного викладання дисципліни необхідно 

застосовувати програмні засоби різного призначення. Проте, як показує 
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практика навчання, перевага у навчанні математичним дисциплінам надається 

традиційній методиці викладу матеріалу та організації самостійної роботи 

курсантів. У звʼязку з цим виникає ряд труднощів: знижується швидкість 

освітнього процесу, упускається можливість індивідуалізувати і 

диференціювати навчання математичним дисциплінам, не забезпечується 

доступ до відкритих електронних бібліотек, знижуються навички пошукової та 

дослідницької діяльності студентів. 

Одним з ефективних шляхів оптимізації процесу навчання математичним 

дисциплінам окремі дослідники вважають застосування інформаційних 

технологій. Застосування інформаційних технологій у процесі навчання 

математичних дисциплін дозволить: 

 підвищити доступність освіти, розширивши форми її отримання; 

 раціонально організувати навчальну діяльність курсантів під час освоєння 

математичних дисциплін; 

 побудувати таку систему навчання, яка максимально забезпечує кожному 

індивіду власну траєкторію навчання; 

 підвищити активність курсантів; 

 покращити якість інформації, що надається; 

 всебічно розкрити педагогічний потенціал математичних дисциплін на 

формування компетенцій курсантів тощо. 

Суголосні з дослідниками, що оптимізація процесу навчання 

математичним дисциплінам з використанням інформаційно-комунікаційних 

технологій дозволить вирішити психолого-педагогічні труднощі, повʼязані з 

мотивацією до вивчення математичних дисциплін, з полегшенням процесу 

розвʼязання математичних завдань. Тим самим, найповніше використовувати 

можливості математичних дисциплін для розвитку компетенцій майбутніх 

морських інженерів. 
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АНАЛІЗ ВПЛИВУ ШКІДЛИВИХ ВИКИДІВ З СУДЕН НА ЕКОЛОГІЧНУ 

СИТУАЦІЮ ТА ШЛЯХИ ЇХ ЗНИЖЕННЯ 

Ташев М. М.- курсант 2 курсу, ОПП “Управління судновими технічними 

системами і комплексами” Дунайського інституту  Національного університету 

«Одеська морська академія»,  Ізмаїл, Україна 

Актуальність дослідження. Шкідливі викиди з суден стали об'єктом 

підвищеної уваги з боку Міжнародної морської організації (IMO), державних 

природоохоронних агентств, захисників здоров'я населення і неурядових 

екологічних груп. Метою цих організацій є скорочення викидів з суден для 

поліпшення якості повітря. Первинні нормативні акти були спрямовані на 

зниження викидів SOx і NOx в районах, де судноплавство перетинається з 

людьми, наприклад, в прибережних і портових зонах. 

Метою роботи є вивчення питання екологічної ситуації у світі та її 

покращення за допомогою використання альтернативних методів здобуття 

енергії для силових установок у судноплавстві. 

Протягом останнього століття Міжнародний морський транспорт був 

основним видом транспорту для світової торгівлі та одним з мостів розвитку 
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глобалізації. Статистика 2021-го року визначає, що забруднення повітря 

океанськими суднами є причиною близько 60000 серцево-легеневих 

захворювань у всьому світі. Сталий розвиток 2021 року, смертність від раку 

легень приблизно від 15 000 до 20 000 смертей у Східній Азії. На додаток до 

цього, двигуни морського транспорту використовують найдешевші види 

палива, тобто важкий мазут (HFO), який виділяє більше викидів через високий 

вміст сірки. Таким чином, викиди сірки в результаті судноплавства привернули 

значну увагу на практиці і в наукових колах. 

Стійкість розвитку судноплавства має вирішальне значення для захисту 

навколишнього середовища та здоров'я людини. У всьому світі викиди від 

судноплавної діяльності регулюються ІМО, цілі якої включають захист 

навколишнього середовища шляхом скорочення забруднення, що викликається 

суднами. В цілях скорочення викидів у судноплавній галузі ІМО спільно з 

деякими іншими регіональними органами провела активні дії з різних питань. 

Одним з них є створення зон контролю викидів (ECA), що вперше було 

запропоновано в додатку VI до протоколу МАРПОЛ (Міжнародна конвенція з 

запобігання забрудненню з суден) 1997 року [1, 2]. В даний час визнані у 

всьому світі ECA включають в себе чотири основні частини, а саме: район 

Балтійського моря, район Північного моря, Північноамериканський район і 

Сполучені Штати, район Карибського моря - який набув чинності з 1 січня 2015 

року. Зокрема, ІМО здійснює контроль за морськими викидами за допомогою 

двох підходів: 

 а) суворий контроль всередині ЕСА;  

б) глобальні обмеження для запобігання викидів сірки і NOx, що стало 

причиною створення нових нормативних актів, які встановили, що з 1 січня 

2020 року всі судна використовують паливо з вмістом сірки менше 0,5%. Тим 

часом Глобальний сірчаний кодекс ІМО ще більше розширив вимоги до 

викидів, посиливши обмеження на викиди SOx у водах за межами прибережних 

зон. Щоб відповідати нормативним вимогам, суднам доводиться застосовувати 
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деякі підходи до контролю викидів. Сірчані викиди SOx залежать від рівня 

вмісту сірки у використовуваному паливі і можуть контролюватися за 

допомогою мазуту з низьким вмістом сірки або альтернативної технології, такої 

як система очищення вихлопних газів [4]. 

17 червня 2021 року ІМО прийняла на MEPC 76 поправки до Додатку VI 

MARPOL, вводячи правила 23 і 25, а саме - індекс ефективності існуючого 

судна (EEXI) і правило 28 - вимогу щодо зниження експлуатаційної 

інтенсивності вуглецю за допомогою індикатора інтенсивності вуглецю (CII) 

[3]. 

Судна, на які впливає EEXI, повинні продемонструвати відповідність своїм 

наступним оглядам – щорічним, проміжним або оновленим – Міжнародному 

сертифікату запобігання забрудненню повітря (IAPPC) або первинному огляду 

перед введенням судна в експлуатацію для видачі Міжнародного сертифіката 

енергоефективності (IEEC).  

Правило EEXI поширюється на судна валовою місткістю 400 і більше, тип 

судна якого входить до однієї або кількох категорій у правилі 2 Додатку VI 

MARPOL. Судна, на які поширюються правила, повинні будуть розраховувати 

значення EEXI для кожного окремого судна (тобто досягнутого EEXI), і 

значення має бути рівним або меншим за допустиме максимальне значення 

(тобто необхідне EEXI). Крім того, якщо досягнутий EEXI не може 

задовольнити необхідний EEXI, судно повинно вжити будь-яких контрзаходів, 

таких як обмеження потужності вала/двигуна, модернізація енергозберігаючих 

пристроїв тощо. 

Нові заходи вимагатимуть, щоб усі судна розрахували свій індекс 

енергоефективності існуючих суден (EEXI), дотримуючись технічних засобів, 

щоб підвищити їхню енергоефективність та встановити свій річний 

експлуатаційний показник інтенсивності вуглецю (CII) та рейтинг CII. 

Інтенсивність вуглецю пов’язує викиди з кількістю вантажу, що перевозиться 

на пройдену відстань. 
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Судна отримають рейтинг своєї енергоефективності (A, B, C, D, E – де A 

найкращий). Адміністраціям, керівництву порту та іншим зацікавленим 

сторонам, якщо це необхідно, заохочується надавати стимули суднам з 

рейтингом А або В, також посилаючи потужний сигнал ринку та фінансовому 

сектору. 

Судно з рейтингом D протягом трьох років поспіль, або E, повинно подати 

план коригувальних дій, щоб показати, як буде досягнутий необхідний індекс 

(C або вище). 

Висновок. Суднові силові установки повинні бути максимально 

енергоефективними і відповідати стандартам захисту навколишнього 

середовища. Використання пропонованого сертифікату EEXI дозволяє 

підвищити якість управління енергоефективністю судна та у комплексі 

вирішити проблеми мінімізації витрат судновласницької компанії, зниження 

кількості викидів парникових газів і підтримки необхідного рівня безпеки в 

комерційному судноплавстві. 
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Сьогодні майже всі країни світу в тій чи іншій мірі вже зіштовхнулися з 

проблемою забруднення навколишнього середовища і намагаються її вирішити 

на національному рівні. Проте жодна країна, яких би дієвих заходів в цьому 

напрямку вона не вживала, не може почувати себе в безпеці, доки на світовому 

рівні не буде вирішене питання захисту навколишнього середовища, що 

знаходиться в загальному користуванні всіх країн світу. Це є однією із 

актуальніших питань сучасності. Світовий океан є не лише транспортної артерії 

загальносвітового значення та не лише "скарбницею" живих і мінеральних 

ресурсів, але й основою компоненту біосфери Землі. 

  Визначимо, що у лютому 2021 року світовий торговий флот, якій 

складається з суден з валовим тоннажем понад 100 рег. т., вперше перевищив 

позначку в 100 тисяч одиниць. За даними Clarksons Research, на які посилається 

Splash247, на сьогодні на 100 001 кораблі середня дедвейт становить 21 355 тон. 

[1]. У зв'язку з розвитком торгівельного флоту, забруднення із суден 

становиться  глобальною проблемою сучасності, так як  впливає на стан 

Світового океану у всіх частинах світу; впливає на всі країни. Звичайно, деякі 

проблеми забруднення із суден носять місцевий характер, але багато з них 

мають міжнародне значення. Так, 1967 танкер Torrey Canyon сів на мілину при 

вході в Ла-Манш і скинув свій повний вантаж 120,000 тон сирої нафти в море. 
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Це стало найбільшим інцидентом забруднення моря до нашого часу. Інцидент 

порушив питання щодо заходів щодо запобігання забруднення з суден, а також 

показав недостатність існуючої системи забезпечення компенсації після 

подібних інцидентів [2].  

Таким документом регулюючим всі ці питання на світовому рівні стала 

Міжнародна конвенція про запобігання забрудненню з суден (MARPOL), яка 

передбачає комплекс заходів щодо запобігання експлуатаційному і 

випадковому забрудненню моря нафтою з суден; рідкі речовини, що 

перевозяться оптом; шкідливі речовини, що перевозяться в упаковці; стічні 

води; сміття; забруднення повітря з кораблів. 

Конвенція МАРПОЛ була прийнята під егідою Міжнародної морської 

організації (ІМО) в 1973 р., (доповнена у 1978 р.). Міжнародна конвенція про 

запобігання забрудненню з суден (MARPOL 73/78) складається зі статей, що 

вводять терміни, визначення, зобов'язання та санкції, а також Протоколів та 

шести Додатків. Протоколи встановлюють загальні положення про зобов'язання 

держав-учасниць запобігати забрудненню моря з суден. Додатки вводять норми 

про забруднення моря конкретними забруднювачами: нафтою, шкідливими 

хімічними речовинами, що перевозяться оптом, речовинами, що перевозяться в 

упакованому вигляді, стічними водами, сміттям і забрудненням повітря з суден. 

Розглянемо, що включають у себе Додатки та які питання вони вирішують.  

Додаток I: Запобігання забрудненню нафтою. У ньому детально описані 

вимоги до скидання для запобігання забрудненню нафтою і маслянистими 

матеріалами. У ньому вказані критерії розвантаження нафти. Він також вводить 

поняття "спеціальні райони", які вважаються схильними до ризику забруднення 

нафтою. Розлив нафти всередині них був повністю заборонений, за деякими 

мінімальними винятками. 

Додаток II: Контроль забруднення отруйними рідкими речовинами. У 

якому детально описані критерії розряду для усунення забруднення 

шкідливими рідкими речовинами, що перевозяться у великих кількостях. 

http://www.imo.org/en/Pages/Default.aspx
http://www.imo.org/en/Pages/Default.aspx
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Скидання забруднюючих речовин допускається тільки в приймальні 

приміщення з певними концентраціями і умовами. Незважаючи ні на що, в 

межах 12 миль від найближчої землі не допускається скидання залишків, що 

містять забруднюючі речовини. Більш жорсткі обмеження поширюються на 

"спеціальні зони". 

Додаток III: Запобігання забрудненню шкідливими речовинами в 

упакованій формі. Він містить загальні вимоги до стандартів упаковки, 

маркування, документації, зберігання, кількісних обмежень, винятків та 

повідомлень для запобігання забрудненню шкідливими речовинами. 

Додаток IV: Запобігання забрудненню стічними водами з суден. Він 

вводить вимоги до контролю забруднення моря стічними водами з суден. 

Додаток V: Запобігання забрудненню сміттям із суден. Він визначає 

відстані від землі, в яких матеріали можуть бути утилізовані, і підрозділяє різні 

види сміття. 

Додаток VI: Запобігання забрудненню атмосфери з суден. Він вводить 

вимоги до регулювання забруднення повітря, що викидається суднами, 

включаючи викиди озоно-руйнівних речовин, оксидів азоту (NOx), оксидів 

сірки (SOx), летючих органічних сполук (ЛОС) і спалювання на судні. 

Конвенція передбачає, що будь-яке порушення її положень, включаючи 

Додатки, забороняється незалежно від місця його вчинення і за таке порушення 

у законодавстві кожної держави-учасниці Конвенції, під прапором якої плаває 

судно, повинні встановлюватись санкції (покарання). 

  Розглянемо наступну ситуацію: восени, у 2021 році Empire Bulkers Ltd., 

Joanna Maritime Limited і старшмий механік Варліто Тан були звинувачені в 

Новому Орлеані за порушення законів про охорону навколишнього середовища 

та безпеки, пов’язаних з судном Joanna, зареєстрованим на Маршаллових 

островах балкером. Обвинувальний акт великого журі за чотирма пунктами 

стверджує, що компанії та Тан підробили необхідне обладнання для 

запобігання забрудненню нафтою та підробили корабельну книгу обліку нафти, 
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офіційний судновий журнал, який регулярно перевіряє берегова охорона. 

Берегова охорона виявила, що судновий сепаратор маслянистої води було 

обійдене, вставивши шматок металу в вимірювач вмісту нафти, щоб він виявляв 

лише чисту воду, а не те, що насправді скидається за борт. Згідно з 

обвинуваченням, Так й судноплавні компанії фальсифікували журнал і 

намагалися перешкодити інспекції берегової охорони [3]. Підсудних також 

звинуватили в порушенні Закону про безпеку портів і водних шляхів, оскільки 

вони не повідомили негайно про небезпечну ситуацію, яка вплинула на безпеку 

судна та загрожувала портам і акваторіям США. Під час перевірки 11 березня 

2021 року берегова охорона виявила активний витік мазуту в очисній кімнаті 

корабля, що стався в результаті відключення клапанів скидання тиску 

підігрівача мазуту, важливої функціЇ безпеки, призначеної для запобігання 

катастрофічних пожеж і вибухів [3].  

Міжнародна морська організація постійно приймає якісь нові стандарти з 

питання щодо забруднення морського середовища. Так,  з 1 січня 2020 року 

нові стандарти викидів застосовуються для мазуту, який використовується на 

суднах, відповідно до регламенту, відомого як IMO 2020. Глобальна межа 

вмісту сірки (за межами SECA) знизилася з дозволеної 3,5% сірки в судновому 

паливі до 0,5%. Це значно покращить якість повітря у багатьох населених 

прибережних і портових районах, що дозволить запобігти понад 100 000 ранніх 

смертей щороку та значно більше випадків астми в цих регіонах і містах. IMO 

працювала над забезпеченням послідовного виконання ліміту сірки в 0,5% у 

своєму Комітеті із захисту морського середовища (MEPC) та його підкомітеті із 

запобігання забрудненню та реагування на нього (PPR). Це призвело до 

розробки кількох нормативних і практичних заходів (FONAR, заборона 

перевезень, план впровадження судна тощо).  

Таким чином, ми можемо зробити висновок, що на сьогодні міжнародним 

співтовариством розроблено численну кількість міжнародних документів щодо 

недопущення забруднення морського середовища, встановлено процедури, 
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заходи та обов’язки держав із забезпечення схоронності Світового океану. 

Сучасне судноплавство зіштовхується з екологічними проблемами, що 

визиваються аваріями, а також в більшості випадків порушенням з боку 

машинного відділення. Введення коригувань і доповнень вимагають від 

торгівельного флоту використання новітнього машинного обладнання, щоб як 

умова зменшити шкідливі викиди у Світовий океан. Щоб запобігти подальшій 

тенденції збільшення забруднень з суден, MARPOL оновлюються 

Міжнародною Морською Організацією. На сьогодні Конвенція  MARPOL 73/78 

залишається самим  актуальним правовим документом щодо вирішення 

проблем забруднення навколишнього середовища на світовому рівні. 
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ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ РУХУ МОРСЬКИХ СУДЕН 

В АКВАТОРІЇ УКРАЇНИ 

Афтанова В. С. - курсантка 4 курсу, ОПП «Навігація та управління 

морськими суднами», Дунайський інститут Національного університету 

«Одеська морська академія», Ізмаїл, Україна. 

 Безпечне судноводіння сьогодні – це одна з основних категорій, 

пов'язаних з експлуатацією морського транспорту. Останні роки 

https://splash247.com/merchant-fleet-hits-100000-ship-milestone/
https://www.bbc.com/news/uk-england-39223308
https://www.justice.gov/opa/pr/chief-engineer-and-greek-ship-owner-and-operator-charged-concealing-deliberate-pollution-and
https://www.justice.gov/opa/pr/chief-engineer-and-greek-ship-owner-and-operator-charged-concealing-deliberate-pollution-and
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характеризуються постійним зростанням обсягів морських перевезень. При 

цьому зростаюча інтенсивність руху в зонах жвавого судноплавства призводить 

до постійного підвищення навантаження на судноводіїв. Саме тому 

домінуючим питанням сучасної морської галузі є забезпечення безпечного 

навігаційного судноплавства, оскільки його успішне вирішення впливає не 

тільки на захист життя і здоров’я членів екіпажу, безпеку транспортних засобів 

і вантажів, а й на стан довкілля та майна на морі й на внутрішніх водних 

шляхах. 

Незважаючи на розвиток технологій автономних об'єктів, що рухаються, 

методи управління їх рухом не застосовні для практики у судноводінні. Це 

пов'язано з тим, що кожна ситуація, що склалася при русі суден, є по-своєму 

унікальною і залежить від багатьох факторів, зокрема, Міжнародних правил 

попередження зіткнень суден (МППЗС), правил судноплавства на конкретній 

акваторії, особливостей морського середовища, погодних умов, особливостей 

руху інших суден тощо. Крім того, динаміка судна як об'єкта, що рухається, теж 

виключно складна. У таких умовах знань, досвіду та інтуїції судноводія вже 

недостатньо, щоб гарантувати безпеку руху. Тому все більш актуальними і 

потрібними  стають спеціальні методи попередження сутичок суден, які 

повинні бути впроваджені в автоматизовані інформаційні системи, що 

використовуються на містку судна або в берегових центрах управління рухом 

суден, але остаточне рішення про рух судна приймає лише 

судноводій.  Сучасна правова база прямо регламентує, що управління судном є 

виключне право його капітана. 

З метою запобігання аварій у акваторіях українських  портів , Міністерство 

транспорту  України прийнято закон « Про затвердження Правил контролю 

суден з метою забезпечення безпеки мореплавства» від 23 березня 2004 р. 

за № 353/8952. У цих правилах йдеться про контроль суден та дотримання всіх 

міжнародних конвенцій, кодексів та законодавчих актів з безпеки мореплавства 

та запобігання  забрудненню навколишнього середовища, зокрема: у 
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пункту  1.1. вказується, що «Правила контролю суден з метою забезпечення 

безпеки мореплавства (далі - Правила) розроблені для встановлення порядку 

державного контролю в портах за дотриманням на суднах вимог Міжнародних 

конвенцій, Кодексу торговельного мореплавства України, законодавчих актів 

України з безпеки мореплавства та запобігання забрудненню довкілля» [1]. 

Слід зазначити, що Правила цього наказу поширюються не тільки на 

морські  та  річкові судна, які мають право прямувати морськими шляхами, 

незалежно від прапора і форми власності, що перебувають у портах і на 

внутрішніх водних шляхах України, а також й на Державну службу морського 

та річкового транспорту України, Державне агентство рибного господарства 

України, капітанів морських портів та служби капітанів морських портів. 

Відповідно до наступного Наказу Міністерства інфраструктури України № 

250 від 12.06.2014 р. ці Правила не поширюються на маломірні (малі) судна; на 

річкові судна, які не перебувають на внутрішніх морських шляхах; на військові 

кораблі та судна; на кораблі та судна Державної прикордонної служби України; 

на риболовні судна, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства 

[2].  

Здійснення функції щодо забезпечення безпеки мореплавства в Україні 

покладається на морські порти. Розглянемо, що це за функції: перш за все - 

це  забезпечення безпечного руху в портових водах, безпечної стоянки та 

обробки суден; утримання у справному стані гідротехнічних споруд, засобів 

зв'язку та електрорадіонавігації, що перебувають у володінні порту; утримання 

у справному стані засобів навігаційного устаткування на підхідних каналах і 

акваторії порту; контроль і підтримання оголошених глибин; визначення 

районів обов'язкового використання буксирів;  забезпечення виконання вимог 

чинного законодавства України щодо охорони навколишнього природного 

середовища; подання допомоги потерпілим;  вжиття ефективних заходів для 

прийняття з суден забруднених і стічних вод (для нафто перевантажувальних 

портів - також вод, що містять нафту), сміття та інших речовин, шкідливих для 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/176/95-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0779-14#n19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0779-14#n19
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навколишнього природного середовища і здоров'я людини, а також зменшення 

обсягів утворення та для знешкодження, переробки, безпечного складування 

або захоронення виробничих, побутових та інших відходів.  

Згідно з «Положенням про систему управління безпекою судноплавства на 

морському і річковому транспорті», затвердженого наказом Мінтрансу України 

20.11.2003 р. N 904, безпека судноплавства - це стан збереження (захищеності) 

людського здоров'я і життя, довкілля та майна на морі й на внутрішніх водних 

шляхах; відсутність неприпустимого ризику, пов'язаного з загибеллю або 

травмуванням людей, заподіянням шкоди довкіллю або матеріальних збитків 

[3].  

На сьогодні всі вимоги щодо безпеки судноплавства встановлені як 

Конвенціями ООН та Договорами Міжнародних морських організацій, зокрема, 

Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі 1974 року; 

Міжнародної конвенції про запобігання забрудненню із суден 1973 року із 

змінами, внесеними Протоколом 1978 року до неї; Міжнародної конвенції про 

підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року; Конвенції про 

мінімальні норми на торговельних суднах № 147 Міжнародної організації 

праці; Міжнародного кодексу з управління безпекою (МКУБ); Резолюція 

Міжнародної морської організації (надалі - IMO) А.741(18), із поправками, 

прийнятими резолюцією IMO MSC.104(73); Процедура контролю суден 

державою порту, прийнятих Резолюцією ІМО А.1052(27) тощо, так й чинним 

законодавством України включаючи її міжнародні договори - Кодекс 

торгівельного мореплавства України, виконання яких на морському і річковому 

транспорті дозволяє українським суднам  функціонувати без надмірного ризику 

для життя і здоров'я людей, довкілля і схоронності майна та інші. Зазначимо, 

що всі перелічені функції прагнуть спільної мети та, залежно від об'єкта 

спрямування, можуть бути розподілені по групах. Так, спільною метою всіх 

перелічених функцій є забезпечення виконання вимог чинного законодавства 

України щодо безпеки судноплавства.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_251
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/896_009
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_053
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_053
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_052
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_052
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_052
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_304
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Таким чином, ми можемо визначити основні функції Української морської 

галузі, що забезпечать безпеку національному судноплавству: по-перше, це 

технічно-технологічні функції, які пов'язані з дотриманням законодавства щодо 

техніко-технологічних процесів під час організації та здійснення портової 

діяльності; по-друге, -  функції щодо захисту людського життя і 

здоров'я,  спрямовані на запобігання ризику життя і здоров'я людей; потрете, - 

функції щодо захисту довкілля, які спрямовані на забезпечення виконання 

вимог чинного законодавства України щодо охорони навколишнього 

природного середовища. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 

1. Кодекс торговельного мореплавства в 

Україні  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/176/95-%D0%B2%D1%80#Text 

2. Конвенція ООН з морського права 1982 р. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_057#Text 

3. Наказ Міністерства 

інфраструктури  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0593-04#Text 

        

        Науковий керівник:  доктор історичних наук,  

професор кафедри гуманітарних дисциплін 

Дунайського інституту Національного університету 

 «Одеська морська  академія»  Ярмоленко Марія Іванівна.  

 

УДК: 656.611 

ЩОДО ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ ЯХТИНГУ НА ДУНАЇ 

Руська С. О. – курсантка 1-го курсу, ОПП «Навігація і управління морськими 

суднами», Дунайський  інститут Національного університету «Одеська морська 

академія» м. Ізмаїл, Україна 

  Яхтинг – як стиль життя, ось що відрізняє яхтсмена від усіх інших людей. 

Яхт-клуби - особливі спільноти людей, які об'єднуються у зв'язку з особливою 

любов'ю до кораблів, водних подорожей, вітрильного та гребного видів спорту. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/176/95-%D0%B2%D1%80%23Text
about:blank
about:blank
about:blank
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Необхідною умовою для розвитку яхтингу є наявність сучасної та доступної 

інфраструктури. Слабо розвинена інфраструктура сьогодні створює значні 

складнощі для всього вітрильного співтовариства і гальмує розвиток 

вітрильного спорту. Саме це ускладнює функціонування яхт-клубів та 

призводить до здороження проведення змагань, знижує доступність 

вітрильного туризму, не дозволяє залучати до вітрильного спорту нових 

прихильників. Таке становище необхідно міняти. 

Недостатньо інформації щодо вітрильного спорту в Україні, що 

спровокувала помилкове сприйняття цього виду спорту як елітного та 

доступного лише обраним [1]. Для залучення широких мас до вітрильного 

спорту важливо розвивати його імідж як доступного виду спорту для 

середнього класу. Основним завданням спортивних будівель, споруд та 

комплексів яхт-клубу входить спортивна підготовка населення, яка може 

здійснюватись як на аматорському рівні, так і професійному рівні. 

Яхтинг визначає дуже широкий діапазон понять, можна розділити яхтинг 

на дві основні області: область споживання та бізнес. Щодо бізнесу у сфері 

яхтингу на Дунаї в м. Ізмаїлі, а це дуже розвинена і велика область, то її 

розвиток неминуче призведе до залучення до розгляду неймовірної кількості 

суміжних бізнесів та технологій. 

В першу чергу яхтинг на Дунаї має на увазі розвагу, пов'язану з моторними 

та вітрильними яхтами. У цьому, найбільш використовуваному напрямку, 

яхтинг має на увазі неквапливі прибережні подорожі на яхтах під час сезону. 

Туристичний яхтинг має дуже вражаючу динаміку розвитку в Ізмаїлі, тому що 

певні інфраструктури міста мають велику можливість працездатності яхтингу. 

Ізмаїл у цьому сенсі має великі перспективи, на 95 км (район «старого 

пляжу») річки Дунай – найкраще розташування для організації яхт-клубу, 

оскільки це один з районів, де добре розвинена інфраструктура: туристичний 

готель «Дунай», поруч розташований водозабір, для поповнення запасів прісної 

води, туристичний об'єкт Фортеця, Діорама. Сам «старий пляж» має форму 
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затоки, яку можна обладнати причальною стінкою та майданчиком для 

зберігання яхт. 

Однією з перспектив розвитку яхтингу є яхтовий транзитний туризм. 

Наприклад: яхта йде з Києва по Дніпру, через Чорне море, заходить до Дунаю, 

поповнює запаси в Ізмаїлі, після цього йде вгору Дунаєм до Відня. 

Туризм і відпочинок – це унікальна галузь господарства, яка серед 

обов'язкових умов свого функціонування передбачає здорове довкілля. 

Розвиток традиційним шляхом, тобто будівництво нових готелів, великих 

туристських центрів, ускладнить і так кризову ситуацію у ряді районів моря. 

Екологічно чистим видом туризму є яхтинг та круїзи на яхтах. У багатьох 

країнах світу це процвітаючий бізнес, що налічує сотні тисяч яхт, чартерні 

компанії, суднобудівні верфі, розгалужену мережу яхтових гаваней у 

найрізноманітніших регіонах Світового океану. Ця галузь має 

багатомільярдний оборот та сотні тисяч працюючих. 

Туристська ж мапа  України є в цій області майже суцільною білою 

плямою, внаслідок чого склалася унікальна ситуація: країна має величезні водні 

ресурси, а морські види туризму, у тому числі яхтовий, розвинені слабо [1]. 

    Слід зазначити, що узбережжя Дунаю в Ізмаїлі є дуже привабливим 

регіоном для яхтсменів з кількох причин: сприятливий район, кліматичні умови 

в літній період: нижча температура повітря, менша його вологість і менше 

хвилювання на Дунаю, дуже гарні, привабливі види річкового узбережжя; - 

новий, невідомий раніше район плавання. Для яхтсменів р. Дунай є «терра 

інкогніто» – невідомою землею, на яку досі немає ні яхтових лоцій, ні інших 

описових матеріалів; - багата, цікава історія регіону, велика кількість 

історичних та археологічних пам'яток. 

 Підсумовуючи вищесказане, можна зробити  висновок , що створення яхт 

клубу є прибутковим і перспективним. Одним з головних умов його 

функціонування є наявність вдалого розташування для Яхт клубу для міста 

Ізмаїл, річки Дунай. Зрозуміло, зідкриття Яхт клубу вимагатиме самовіддачі, 
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високої напруги вольових зусиль, знань, тактичних маніпуляцій при 

оформленні бюрократичної документації, а також усвідомлення того, що 

яхтинг вимагає ретельного опрацювання та капітальних вкладень. 
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THE MAIN DANUBE WATERWAYS. STRATEGIC IMPERATIVES TO 

BETTER UTILIZING 

Jovanovski B. R. - Teaching and Research Assistant, FH Joanneum Institute for 

International Management, Graz, Austria 

 The Danube River, which once separated the Roman civilization from the rest 

of the World, now serves as a major highway and a connecting force for more than 

ten countries in the central and Eastern European Region. Linking UA Member 

States, candidates for cooperation. 

 European integration was and remains the key driving force to better utilizing 

the main waterways which is critical infrastructure network in and of the efficient 

transportation of goods. The River serves as a gateway to the Black Sea basin and 

quite possibly to the Caucasus region and Central Asia. 

 The recognition of the profound importance and the internet potential  of the 

Danube led to the establishment of the European Strategy for the Danube Region, a 

strategy prepared by the European Commission on the request of the European 

Council. In 2010 the Commission adopted its communication for the European 

Strategy for the Danube Region, which was endorsed by the Council in 2011, making 

the European Strategy for the Danube Region the second macro-regional strategy 

after the European Strategy for the Baltic Region. 

 The European Strategy for the Danube Region encompasses nine European 

Member States (Germany, Austria, Slovakia, the Czech Republic, Hungary, Slovenia, 

Croatia, Romania and Bulgaria), and five non-European countries (Bosnia and 

Herzegovina, Serbia, Montenegro, the Republic of Moldova and Ukraine), home to 

115 million people, a significant market not only for products and services, also a 

source of skilled labour for the European Union. 

 Key challenges to be tackled by the European Strategy for the Danube Region 

are manifold: besides the fact that the participating countries are at vastly different 

stages in terms of their economic development, nearly all of the members are faced 
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with different environmental issues. In addition, the region is largely characterized by 

an ageing and inefficient infrastructure. Joint actions, together with a transnational 

approach, can make better use of the potential which the 14 European Strategy for the 

Danube Region countries possess: the research potential in the region is enormous, 

and the enhanced cooperation in higher education – one of the European Strategy for 

the Danube Region’s main goals in the period until 2020 – can meaningfully tackle 

these challenges. Cross-border cooperation in managing environmental issues, 

providing security and combating organized crime are also priorities of the European 

Strategy for the Danube Region, and results are already justifying the initiatives that 

the commission has put forward. The overall objective according to which the 

Danube region shall become the most attractive region in Europe in the 21st century is 

obtainable, as the European Strategy for the Danube Region countries are offering 

great economic growth potential, which is underscored by the recent economic 

successes and growth rates of recent years. 

 The cooperation rests on four aspects: connectivity, protecting the 

environment, strengthening socio-economic imperatives and enhancing prosperities 

through better security and capacity-building. Connectivity is one of the most 

important areas, as the utilization of the Danube as a transit route still has room for 

development. Port facilities and fluvial navigation procedures could be upgraded and 

harmonized, all the while adhering to the highest environmental standards. 

 Protecting the environment is the second strategic imperative and is of 

enormous importance for the region. One has to balance the need for transportation, 

flood-prevention and management, tourism, wildlife preservation and pollution-

prevention in a way that simultaneously enables economic growth and realizes the 

Danube’s potential as a source of energy and as a transit route. Priority areas in this 

field include water quality, environmental risks and biodiversity landscapes. 

 The third imperative concerns prosperity, economic cooperation and 

coordination. The Danube Region is characterized by a wide range of disparities, 

comparing the living standards of France and Ukraine clearly highlights the 
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challenges which   European Strategy for the Danube Region faces in the field of the 

economy. Promotion of financial and institutional contacts would help all 

participating countries, as it would ease the flow of capital and labour in the most 

effective way, thereby benefiting all European Strategy for the Danube Region 

countries. The percentage of citizens with tertiary education is lower in the region 

than other parts of the Europe, while one-third of Europe’s citizens who are at risk of 

poverty are found in the region. The most important priority areas are “Knowledge 

Society”, “Competiveness of Enterprises” and “People and Skills”. 

 Finally, security is a cross-cutting issue which permeates all the other 

imperatives: without of the possibility of safely conducting business, crime and 

adequately addressing corruption, the potential of the region will never be realized. 

Human trafficking, narcotics and illicit goods pose a significant challenge for some of 

the European Strategy for the Danube Region countries.  

 In order to implement the above-stated goals, the European Strategy for the 

Danube Region has a multi-layered body that can manage the challenges emanating 

from the various countries and policy fields. At the national and the regional level is 

to find the National Coordinators, who will follow and monitor the implementation of 

the European Strategy for the Danube Region objectives in their respective countries. 

 The development of a culture of cooperation in the concerned administrations 

can be considered to be one of the greatest achievements of the European Strategy for 

the Danube Region. This paradigm shift in terms of the mindsets of the countries in 

the region – the emergence of a sense of common responsibility – helped bring 

together decision-makers and to better connect and involve existing transnational 

institutions. The European Strategy for the Danube Region likewise clearly 

contributed to the EU enlargement and neighbourhood policy agendas by intensifying 

thematic cooperation and improving administrative culture in the non-European 

countries. The creation of solid networks and partnerships between public and private 

actors aids the stabilization and development in critical fields. 
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 At national level, a spill-over effect is also discernible. Besides laying the 

groundwork for numerous projects, in some cases the Danube region strategy also 

served to orient national policies and develop projects at regional or local level which 

have a transnational dimension. The European Strategy for the Danube Region 

clearly helped to strengthen the coordination of policies at national level, leading to 

an improved dialogue and the creation of synergies between public actors and various 

institutes. It enhances the effectiveness of policy-making and implementation. 

  The publication showcases the Danube region strategy, its successes, 

challenges and opportunities. It deals not only with the institutional framework of the 

European Strategy for the Danube Region and the economic outlook of the region, 

but also presents the achievements of the last few years. 

 

EXPERTIZA: ETIMOLOGIE, CONCEPT ȘI ESENȚĂ 

Iacub Irina - Doctor în drept, conferențiar universitar, Institutul de Științe 

Penale și Criminologie Aplicată, Chișinău, Moldova 

În procesul elaborării, interpretării și aplicării dreptului adeseori apare 

necesitatea de a desfășura anumite cercetări în diferite domenii, în baza unor 

cunoștințe speciale, pentru a fundamenta deciziile luate. Una dintre formele efective 

de utilizare a cunoștințelor speciale este recunoscută a fi expertiza, numită și 

activitate expertologică. 

La moment, expertiza a devenit un instrument de susținere (fundamentare) a 

deciziilor administrative, normative, judiciare și de altă natură, fiind folosită în 

numeroase sfere ale vieții sociale. Valoarea activității expertologice (expertizei) este 

considerată a fi importantă, întrucât rezultatele acesteia pot fi folosite în calitate de 

probe la soluționarea diferitor litigii, conflicte sau la formarea bazei normative 

necesare pentru desfășurarea diferitor tipuri de activități. 

Acest fapt justifică pe deplin necesitatea cunoașterii esenței și particularităților 

acestui tip de activitate și înțelegerii modalităților de valorificare practică a acesteia. 
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Mai mult, în ultima perioadă, tot mai solicitată a devenit expertiza juridică ca tip 

distinct de expertiză, dar care, cu regret, este totalmente lăsată în umbră de doctrina 

autohtonă. Această lacună doctrinară, dublată de promovarea tot mai accentuată a 

securității juridice ca principiu fundamental al statului de drept, ne-a motivat să 

valorificăm alte ariale științifice în vederea elucidării celor mai reprezentative teze și 

idei care explică în general instituția expertizei și tipologia acesteia, precum și 

conturează particularitățile expertizei juridice ca tip distinct de activitate juridică.  

Plecând de la aceste premise, în prezentul demers științific ne propunem să ne 

axăm pentru început doar pe conceptul și instituția expertizei, pentru a-i reliefa 

etimologia și esența, urmărind scopul ca rezultatele obținute să le utilizăm ulterior 

pentru cercetarea științifică a expertizei juridice ca tip distinct de activitate 

expertologică. 

În rezultatul cercetărilor desfășurate, am constatat că în știința juridică 

contemporană, până acum nu s-a format o opinie unică referitoare la ce reprezintă 

expertiza. În doctrină au fost expuse o serie de viziuni și abordări a definiției acestui 

concept, dar s-a apreciat că „de cele mai multe ori definițiile formulate reflectă doar 

diferite laturi ale fenomenului dat”. Mai mult, unii autori subliniază că „nu există în 

general o abordare uniformă a noțiunii de expertiză, a esenței, trăsăturilor și 

particularităților acesteia în baza căreia să se poate delimita de alte activități 

asemănătoare”. Cu toate acestea, considerăm că merită a fi luate în considerație unele 

idei relevante atestate în literatura de specialiatate pentru a cunoaște acest subiect 

(care vor fi expuse mai jos).  

Referitor la proveniența termenului de expertiză, într-o opinie general acceptată 

se consideră că acesta derivă din latinescul experior (a încerca, a proba) și/sau 

expertus (experimentat, competent) și are semnificația de „cercetare a unei probleme 

de către o persoană competentă”. Potrivit unor cercetători, din această opinie rezultă 

două concluzii importante: „în primul rând, expertiza este o cercetare și, în al doilea 

rând, această cercetare este efectuată de către o persoană competentă”. 
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Privind în ansamblu, constatăm că în știință și în practică noțiunea de expertiză 

este folosită cu semnificația de cercetare (analiză, evaluare), ce reprezintă o 

„activitate orientată spre elucidarea datelor factologice care pot să confirme sau să 

infirme diferite fapte, ce sunt semnificative pentru subiecții ce au dispus expertiza, și 

să le dea o apreciere profesionistă”.  

În legătură cu această idee, în paralel, s-a încercat realizarea unei delimitări a 

cercetării expertologice de cercetările științifice în general, susținându-se că, în 

esența sa gnoseologică, cercetarea expertologică este o varietate a procesului de 

cunoaștere a realității obiective, realizată prin intermediul aplicării diferitor metode 

științifice. Deosebirea expertizei de cercetarea științifică se fundamentează în 

principal pe scopurile urmărite de aceasta, care au un caracter strict practic și nu 

științific. Cercetarea științifică în acest sens reprezintă un proces de elaborare a unor 

cunoștințe științifice noi. La rândul său, activitatea expertologică, fiind fundamentată 

științific și desfășurată în baza metodelor științifice (din domeniul științelor juridice, 

exacte, tehnice etc.), folosește aceste cunoștințe, metode și mijloace științifice nu 

pentru descoperirea de noi legi și legități naturale sau sociale, nu pentru stabilirea 

faptelor științifice, elaborarea de teorii și verificarea de ipoteze științifice, dar pentru 

soluționarea unor sarcini practice de stabilire a circumstanțelor unor fapte/situații 

concrete, care au importanță pentru activitatea de elaborare și aplicare/realizare a 

dreptului, de adoptare a deciziilor administrative, economice sau de altă natură. Din 

perspectiva dată, în doctrină, activitatea expertologică a fost explicată ca fiind un 

„sistem de acțiuni, realizate cu implicarea experților pentru analiza și evaluarea 

diferitor obiecte cu scopul întemeierii deciziilor ce urmează a fi luate în condiții de 

incertitudine, contradicții sau conflicte”. 

Dincolo de aceste precizări, în literatura de specialitate, am atestat diferite 

definiții date conceptului de expertiză. Astfel, în opinia prof. М. Yu. Tikhomirov, 

expertiza reprezintă „studierea de către un specialist/expert (sau mai mulți) a unor 

întrebări, răspunsul la care poate fi dat doar în rezultatul unor cercetări specializate în 

diferite domenii”. La fel, și alte voci susțin că prin expertiză trebuie înțeles 
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„cercetarea de către experți a problemelor ce necesită cunoștințe speciale științifice, 

tehnice sau de altă natură”; or „cercetarea de către specialiști a unor probleme 

soluționarea cărora necesită cunoștințe speciale în sfera științei, tehnicii, artei etc.”. 

Criticând aceste definiții, alți cercetători consideră că „o astfel de înțelegere a 

noțiunii de expertiză nu este precisă, întrucât ea cuprinde orice cercetare științifică 

sau tehnică: analiză, experiment, evaluare, apreciere dată de către specialist în orice 

situație și în orice formă. Fiind destul de largă, această înțelegere a noțiunii de 

expertiză a determinat ca, în ultimul timp, termenul de expert să fie utilizat pe larg în 

locul celui de specialist, mai ales în cazurile în care nu se desfășoară expertize 

propriu-zise. 

Desigur, atât specialistul, cât și expertul, în activitatea lor operează cu diferite 

cunoștințe speciale, doar că o fac în forme diferite. Specialistul oferă explicații 

profesionale la întrebări speciale. Sarcina acestuia este de a oferi consultație sau 

ajutor tehnic. Principala funcție a expertului, prin care se și diferențiază de specialist, 

constă în desfășurarea de către acesta a unei cercetări speciale. În alți termeni, 

expertul nu explică un fapt ce există deja, ci dobândește unul nou, ca rezultat al 

cercetării, și îi dă o apreciere profesionistă, apreciere care formează în esență 

conținutul raportului de expertiză.  

Astfel, expertul este un specialist invitat (independent, obiectiv), care desfășoară 

o cercetare în rezultatul căreia întocmește un act special distinct – raport de 

expertiză. De aici, se poate afirma că fiecare expert este și specialist, dar nu fiecare 

specialist este expert (adică persoană ce desfășoară expertiza). Altfel spus, noțiunea 

de specialist este una generală, iar cea de expert – una specială. 

Întro altă opinie, mai simplistă, expertul (de la latinescul expertus – 

experimentat) mai este considerat un „specialist invitat în situații complicate pentru a 

evalua fapte, fenomene sau evenimente” or „specialist competent în sfera în care se 

efectuează expertiza, invitat pentru cercetarea unui obiect cu scopul obținerii 

informației despre acesta”. 
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Pornind de la particularitățile și criticile enunțate, expertiza a fost definită și într-

o accepțiune mai îngustă și concretă, ca fiind:  

 „activitatea subiecților calificați de analiză și evaluare a stării 

obiectului supus expertizei și elaborarea de recomandări în vederea 

îmbunătățirii acestuia”;  

 „o analiză profundă a unui anumit obiect, bazată pe cunoștințele și 

experiența profesională a expertului, finalizată cu întocmirea unui raport, 

conform regulilor și ordinii procedurale stabilite, utilizat pentru luarea unor 

decizii întemeiate în domeniul cercetat”;  

 „o cercetare bazată pe aplicarea unor cunoștințe speciale, realizată 

de către persoane competente (experți) la indicația subiecților cointeresați, 

cu scopul de a stabili circumstanțele esențiale necesare pentru adoptarea de 

decizii corecte și justificate și formularea de concluzii (opinii) în baza 

acestei cercetări”. 

Din conținutul ultimei definiții, în literatura de specialitate, au fost deduse 

următoarele trăsături ale expertizei:  

 este una din formele de folosire a cunoștințelor speciale;  

 folosirea acestora presupune realizarea unei cercetări;  

 cercetarea expertologică este realizată de către persoane 

competente – experți, ce dispun de cunoștințe speciale în diferite domenii 

ale științei, artei, meșteșugurilor sau tehnicii;  

 cercetarea are o natură procesuală și se desfășoară la indicația 

subiecților interesați;  

 scopul expertizei rezidă în obținerea informației necesare 

referitoare la circumstanțele esențiale pentru luarea de decizii corecte și 

justificate de către subiecții care au dispus-o;  

 rezultatele expertizei sunt prezentate într-un act distinct numit 

raport de expertiză. 
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Totodată, suplimentar la aceste trăsături, cercetătorii subliniază că desfășurarea 

expertizei reprezintă o activitate destul de complexă și responsabilă, ce implică 

necesitatea respectării anumitor reguli, proceduri și condiții. De aici, devine clar că 

eficiența expertizei poate fi asigurată doar prin intermediul stabilirii unor criterii și 

principii, care să permită reglementarea tipului dat de activitate, asigurarea bazei 

normative a acesteia, conferirea unui anumit statut juridic. În acest sens, în doctrină, 

se propune abordarea expertizei ca o instituție juridică în cadrul teoriei generale a 

dreptului.  

Parțial, susținem o astfel de propunere, mai ales că în Republica Moldova un 

statut juridic distinct i-a fost recunoscut expertizei judiciare, prin reglementarea 

acesteia în Legea cu privire la expertiza judiciară şi statutul expertului judiciar nr. 

68/2016. Chiar dacă legea citată se referă doar la expertiza judiciară, suntem de 

părerea că unele momente reglementate în textul acesteia ar fi utile pentru 

cunoașterea și înțelegerea esenței expertizei în ansamblul său, ca tip distinct de 

activitate. 

Bunăoară, în art. 2 din legea citată, regăsim definite noțiunile de expert judiciar 

și expertiză judiciară, după cum urmează: 

 „expert judiciar – persoană calificată și abilitată, conform legii, să 

efectueze expertize și să formuleze concluzii în specialitatea în care este 

autorizată, cu privire la anumite fapte, circumstanțe, obiecte materiale, 

fenomene și procese, organismul și psihicul uman, şi care este inclusă în 

Registrul de stat al experților judiciari”; 

 „expertiză judiciară – activitate de cercetare ştiinţifico-practică, 

efectuată în cadrul procesului civil, penal sau contravențional (denumit în 

continuare proces judiciar) în scopul aflării adevărului prin efectuarea unor 

cercetări metodice cu aplicarea de cunoștințe speciale și procedee tehnico-

ştiinţifice pentru formularea unor concluzii argumentate cu privire la 

anumite fapte, circumstanțe, obiecte materiale, fenomene și procese, corpul 

și psihicul uman, ce pot servi drept probe într-un proces judiciar”. 
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Dat fiind faptul că acestea sunt unicele definiții legale în materie (cel puțin la 

moment nu am atestat altele), în baza lor putem puncta câteva momente importante 

pentru înțelegerea instituției expertizei în ansamblul său: 

 în primul rând, drept expert poate fi o „persoană calificată și 

abilitată să efectueze expertize și să formuleze concluzii în specialitatea în 

care este autorizată”. Important este că statutul de expert autorizat (inclus în 

Registrul de stat al experților) nu este o cerință indispensabilă tuturor 

tipurilor de expertize, ci doar expertizelor judiciare, admițându-se și în acest 

caz unele excepții. Astfel, potrivit art. 149 alin. (1) din Codul de procedură 

civilă al Republicii Moldova: „În cazul în care în Registrul de stat al 

experților judiciari nu sînt experți de specializarea necesară sau în cazul în 

care nu poate fi numit un alt expert judiciar din motive de incompatibilitate, 

în calitate de expert judiciar poate fi recunoscută ad-hoc o persoană 

competentă în specializarea solicitată pentru efectuarea expertizei 

judiciare.”; 

 în al doilea rând, expertiza (judiciară) este recunoscută oficial a fi 

o „activitate de cercetare științifico-practică (...) în scopul aflării adevărului 

prin efectuarea unor cercetări metodice cu aplicarea de cunoștințe speciale 

și procedee tehnico-ştiinţifice pentru formularea unor concluzii argumentate 

(…)”. Deci, în esența sa, expertiza reprezintă totuși o cercetare științifico-

practică care necesită cunoștințe speciale;  

 în al treilea rând, „concluziile argumentate, formulate în rezultatul 

desfășurării expertizei, pot să servească drept probe în procesul judiciar”. 

Este de precizat în context că aceeași valoare li se recunoaște și expertizelor 

desfășurate extrajudiciar (conform art. 307 alin. (2) din Codul de procedură 

civilă al RM). De aici, putem deduce două momente importante: în primul 

rând, activitatea expertologică nu se reduce doar la expertiza judiciară (ea 

fiind deci posibilă și extrajudiciar) și, în al doilea rând, aceste momente 

justifică necesitatea respectării stricte a unor cerințe concrete de formă și 
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procedură în procesul de efectuare a expertizei, pentru ca ulterior, în cadrul 

unui eventual proces judiciar, rezultatele expertizei să fie admisibile în 

calitate de mijloace de probă; 

 în al patrulea rând, referitor la procesele judiciare în cadrul cărora 

poate fi efectuată expertiza judiciară, atragem atenția că potrivit art. 32 din 

Codul jurisdicției constituționale al Republicii Moldova și art. 90 din Codul 

administrativ al Republicii Moldova, expertizele pot fi dispuse atât în cadrul 

procesului de jurisdicție constituțională, cât și în procedurile administrative 

și de contencios administrativ. Din aceste prevederi legale, este clar că 

expertiza judiciară este aplicabilă nu doar procesului civil, penal sau 

contravențional, dar și oricărui alt proces judiciar. Pe cale de consecință, se 

poate deduce că rezultatele expertizelor extrajudiciare, la fel, ar putea fi 

folosite ca mijloace de probă în orice tip de proces judiciar. 

Așadar, normele analizate confirmă faptul că expertiza reprezintă în esența sa un 

gen de activitate de cercetare (științifico-practică), desfășurată de un personal calificat 

(autorizat), specializat în domeniu, conform unor reguli prestabilite de formă și 

procedură, fiind orientată spre realizarea/atingerea unor scopuri concrete (formularea 

de concluzii necesare pentru luarea anumitor decizii) importante pentru activitatea 

practică a diferitor instituții, autorități sau persoane. În ceea ce privește desfășurarea 

expertizei „conform unor reguli prestabilite de formă și procedură”, precizăm că, la 

moment, acest aspect (ce ține în esență de reglementarea normativă) este destul de 

puțin dezvoltat (cu excepția expertizei judiciare) și, ca urmare, face dificilă 

recunoașterea expertizei ca o instituție de drept. 

 

УДК 316.62 

FIGHTING SEAFARERS’ DEPRESSION DEPENDING ON THE LEVEL 

Romanovska O.R. - Senior Lecturer, Department of Humanities,  
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Danube Institute of the National University “Odessa Maritime Academy”, Izmail, 

Ukraine 

Depression is the most common mental illness of seafarers and 37% of people 

have a chance of developing depression in their lifetime, 25% of them are women 

and 12% are men. And right now every tenth person suffers from depression, but 

the worst thing is not even that, but the fact that only 25%, that is, only a quarter of 

them receive adequate help. All this happens because no one knows what 

depression is and what depression is not. 

Depression is not: mourning (a state of loss of a loved one), an existential 

crisis (meaninglessness of life), disharmony of life with a personality disorder, 

neurotic "depression", emotional burnout (depletion of resources). All these 

conditions are dysthymia, dis is a prefix that denotes disorders, and thymia is a 

mood. So it's a mood disorder. 

Real depression is characterized by a set of symptoms and has 4 components: 

mental (negative thoughts about yourself, about the future, about the world); 

emotional (for more than 2 weeks, the affect of melancholy, sadness, despondency, 

hopelessness, apathy, hopelessness persists); physical reactions (stone on the heart, 

loss of appetite, drowsiness, insomnia, loss of strength, no energy); behavioral 

(refusal of activities, addictions). These manifestations of depression are not 

indicators of laziness, weak willpower, etc. 

When a person gets into this state, he can stay in it, at first he can get worse 

and worse, and then he independently gets out of this state, and his life becomes 

even better than before. Why is this not depression? Because when a person has 

negative thoughts, they do not need to be challenged, they are fully adaptive, 

rational and adequately reflecting life, they must be bad. Because it is in this case 

that our psyche is trying to gain some experience, somehow rethink what happened 

to us, part with what we invested our mental energy in, and, as it were, like with a 

psychological trauma with cope with it and become even stronger. Therefore, they 

do not need to be avoided, challenged, on the contrary, you need to face them as 
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much as possible, endure them, think about them, and experience all these negative 

emotions and then you will come out of this situation cleansed like a phoenix! But! 

There is one category of people who, when such situations happen in life, 

cannot just stay in this and then get out of the minuses, and it is with them that the 

real depression begins! They have much greater disadvantages. There will be 

moderate depression and severe depression. Let's see, what are these people who 

can develop real depression? These are the people who have a genetic 

predisposition, that is, at the biological level, they have a small number of 

receptors for serotonin and dopamine! It's biologically determined. What do such 

people look like? These are introverts, they are very calm people, not aggressive. 

This is also very important to remember. These are usually people who have an 

analytical temperament, or they have a very developed stability, that is, they are 

very loyal and reliable, and calm, thoughtful, sensitive people who tend to become 

attached to invest all their energy in one person, who in life in general are not some 

very optimistic, superficial extroverts, like this, but who are more quiet, thoughtful 

and very, very deep. Among personality disorders, as a rule, it is schizoid 

personality disorder - these are people who are prone to depression. It's all 

determined purely genetically. These people are the ones who get depressed. 

Let's see what determines the average severity of depression, or severe 

depression? Severe depression is one that can generally end in death, a suicide 

attempt, which, God forbid, will still be successful. Whether depression will go 

from moderate to severe or not depends on another very important factor! And 

that's the environment factor! The social environment, that is, the person's 

relatives. 

The social factor of depression: this is the behavior of the environment. 

Indifference, hyperconcern with concern, anger at a depressed person. Or 

loneliness. 

What is real depression? It is very important to understand that we have 

several main areas in our psyche: those are: perception, thinking, emotions, 
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physical, bodily, reactions and behavior, that is, our actions and all these areas of 

the psyche are infected and involved in depression. And they create the main 

components of depression, and it is always traditionally considered that depression 

is primarily emotions, that is, it is a pathologically and long-term low mood with 

the affect of melancholy, sadness, hopelessness, despondency and despair, 

depression, apathy. But, it is very important to understand that during depression, a 

person has a systematic and global distortion of thinking with a predominance of 

pessimistic and negative thoughts in his thoughts, and this is a mental, very 

important component of depression! And look, negative, pessimistic thoughts 

predominate in a person’s thinking, which form a depressive triad: these are 

negative thoughts about oneself, negative thoughts about the world as a whole and 

negative thoughts about the future. The so-called pessimistic prospect. 

Let's see what to do with this depression, if we are talking about a mild degree 

of severity of depression, then of course you can get by with psychocorrection and 

psychotherapy - look like a consultation with a psychologist, do homework that a 

psychologist recommends you do: write a diary of feelings, visit a group 

psychotherapy, communicate with people and so on - change; it can be yoga, 

different dances, sports. This is just that degree, that phase, that stage when 

everything can still be easily quickly corrected, but if we are talking about 

moderate or severe depression, then you can’t do without taking antidepressants 

and, of course, a team of specialists works in this case, then there is a psychiatrist, 

a neuropathologist, a clinical psychologist - this is such a classic triad. Because it is 

necessary to compile all the necessary means for this - for example, in this case we 

are talking about the appointment of psychotropic drugs. 

REFERENCES: 

1. Evhenia Streletska. web-site. URL: http://lifeyes.info/strelezkaja-pravda-i-

mify/ (date of the application 21.03.2022). 
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ÎNVĂȚAREA PE TOT PARCURSUL VIEȚII – IMPERATIV DE 

ACTUALITATE ÎN FORMAREA PROFESIONALĂ   (LIFELONG 

LEARNING – CURRENT IMPERATIVE IN VOCATIONAL TRAINING) 

Lilia Buimestru - Doctor în științe ale educației, Chișinău, Moldova 

Abstract. Education and training meet the needs of the economy, but also 

provide students with skills for personal, professional development and activ 

citizenship. Today people need vast skills: to work, comunicate, partisipate in various 

activities, and to succeed you must continually learn. So, lifelong learning becomes 

necessary for employment and career, it is an answer to the professional qualification 

required by the labor market. 

Ultimele decenii au eliminat semnificativ barierele de mișcare în calea 

mărfurilor a serviciilor, a informației, a capitalurilor, a tehnologiei și a persoanelor. 

Societatea în care ne aflăm nu mai este definită exclusiv de nevoi naționale, dar se 

deplasează către legături creatoare cu cele globale. Adaptarea la ceea ce numim 

generic scietăți moderne conduce la o evidențiere și valorificare pronunțată 

ocupațională. Competiția pe piață trece de la sectoare către ocupații, iar instituțiile de 

formare profesională sunt nevoite să se adapteze acestor tendințe. Este un sistem de 

răspuns rapid pentru a oferi calificările cerute în timp real de angajatori, iar formarea 

profesională trebuie să susțină aceste așteptări. Dialogul între diferiți factori de 

decizie, la nivel național și internațional, reprezintă o componentă definitorie a 

societății moderne, pentru că acumularea și folosirea cunoștințelor, a abilităților a 

devenit un activ valoros al economiei, iar capitalul uman devine cel mai valoros activ. 

Astfel, în lumea modernă în care trăim, oamenii au nevoie de un set cuprinzător 

de competențe pentru a lucra, a comunica, a avea acces la informații, la produse și 

servicii, pentru a participa la diverse activități sociale și civice. Oamenii au nevoie să 

învețe continuu. 



   VI Міжнародна науково-практична конференція 
Інноваційні підходи до розвитку компетентнісних якостей фахівців  в умовах професійного становлення  

 

170 
 

Într-o lume în continuă schimbare, învățarea pe tot parcursul vieții devine din 

ce în ce mai mult o necesitate și o prioritate – este cheia pentru angajabilitate, pentru 

succesul economic și permite cetățenilor să participe plenar la viața socială” [1, p.9]. 

Deși conceptul învățarea pe tot parcursul vieții s-a modificat de-a lungul 

timpului, raționamentul său a rămas același ,,oamenii trebuie să-și actualizeze 

cunoștințele și competențele, ca indivizi, cetățeni și angajați, aceasta constituind o 

condiție esențială pentru a sprijini competitivitatea în cadrul unei economii globale a 

cunoașterii și a promova incluziunea socială”. Astfel, conceptul învățarea pe tot 

parcursul vieții a avansat la nivel de politici, fiind declarat o prioritate a sistemelor 

educaționale la nivel european, dar și global [3]. 

Este acceptat că învățarea pe tot parcursul vieții este un proces continuu de 

oportunități flexibile de învățare, care corelează învățarea și competențele dobândite 

în instituțiile formale cu dezvoltarea competențelor în contexte nonformale și 

informale, în special la locul de muncă [5]. 

Raționamentul de bază identificat: oamenii trebuie să-și actualizeze cunoștințele 

și competențele, ca indivizi, ca cetățeni și ca angajați [4]: 

Set de Descriere competențe 

 

Cognitive Implică utilizarea gândirii logice, intuitive și creative, 

abilitatea verbală, matematică, de soluționare a problemelor, 

memorie, viteză mintală 

 Socio - 

emoționale 

Competențe non-tehnice, competențe sociale, competențe de 

viață, trăsături de personalitate, motivație, perseverență, 

competențe interpersonale, deschidere către experiență 

Profesion

ale specifice 

Competențe aferente unei anumite meserii, formate/dezvoltate 

prin intermediul școlii sau la locul de muncă 

 

În linia subiectului abordat ne referim la statele UE, care nu mai pot exista fără 

un sistem eficient de educație/învățare pe tot parcursul vieții, a adulților, integrat într-
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o strategie de învățare pe tot parcursul vieții, care să ofere participanților diverse 

posibilități de încadrare pe piața forței de muncă, să înlesnească integrarea socială [2, 

p. 9].  

În Către o Europă durabilă până ăn 2030, document UE, publicat în 2019, se 

pune accentul pe dezvoltarea competențelor-cheie pentru învățarea pe tot parcursul 

vieții și parcursurile de actualizare a competențelor, pe noi oportunități pemtru adulți. 

La fel se optează pentru crearea unui spațiu european al educației până în 2025, al 

cărui obiectiv rezidă în imbunătățirea caracterului incluziv, bazat pe învățarea pe tot 

parcursul vieții și pe inovarea sistemelor de educație și formare [7]. 

Cadrul strategic pentru educație și formare (ET 2020) a permis țărilor UE să 

identifice obiective comune: 

 Realizarea învățării pe tot parcursul vieții prin mobilitate. 

 Îmbunătățirea calității și eficienței educației și formării 

profesionale. 

 Promovarea echității, coeziunii sociale și cetățeniei active. 

 Stimularea creativității și inovării, inclusiv a spiritului 

antreprenorial, la toate nivelurile de educație și formare [onisimbn] 

Pentru sprijin, în acest sens, este indicat un cadru european al Calificărilor 

(CNC), care să direcționeaze spre dobândirea și actualizarea competențelor pe 

parcursul vieții, pe măsură ce se trece de la un nivel de educație la altul, de la școală 

către câmpul muncii, pe teritoriul unei țări sau de la o țară la alta. În mod tradițional 

calificările oferă informații despre durata procesului de formare/învățare și rezultatele 

așteptate/rezultatele învățării. Nivelul de calificare reflectă ceea ce posesorul 

calificării ar trebui să știe, să înțeleagă și să poată face. Devine esențială asigurarea 

calității, întemeiată pe următoarele principii: 

 Conceperea calificării ca pregătire într-un anumit domeniu de 

activitate profesională. 

 Aplicarea abordării bazate pe rezultatele învățării. 
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 Evaluarea în conformitate cu standarde transparente și orientări 

măsurabile. 

 Certificarea. 

 Mecanisme de feed-back pentru actualizare și îmbunătățire 

continuă. 

 Susținere cu resurse adecvate. 

 Acces electronic la rezultatele evaluării.  

Într-o sinteză a demersului investigativ, esențial în formarea profesională, în 

contextul învățării pe tot parcursul vieții, configurează următoarele: 

1. Dezvoltarea asociațiilor profesionale, a unui consorțiu inter-

instituțional care să gestioneze sistemul de formare profesională a adulților. 

2. Implementarea unui sistem de calificare multinivelar, cu precizări 

pentru fiecare nivel și asigurarea cu mecanisme de corespondență cu 

sistemele de calificare naționale și europene. 

3. Dezvoltarea unor rute de formare profesională flexibile, cu acces 

deschis și flexibil, cu posibilități de evaluare și validare a experienței 

acumulate. 

4. Elaborarea unui sistem de standarde comune de certificare, care să 

permită opțiuni pentru diferite programe de formare care să configureze 

spectrul/conținutul calificării. 

5. Introducerea unui sistem de credite profesionale transferabile și 

cumulative, care să asigure progresul în formarea profesională și carieră. 

6. Introducerea unor mecanisme de recunoaștere și validare a 

învățării anterioare, ca aspect de formare profesională continuă/învățare 

continuă, când anumite experiențe de muncă conduc la dezvoltarea 

competențelor (nu în cadrul educațional instituționalizat), care nu sunt 

certificate și recunoscute oficial. 

7. Asigurarea și evaluarea calității formării profesionale, precum și 

sprijinul financiar. 
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Idei cu valoare conclusivă: 

1. Schimbările și cerințele înaintate de societate, care impun 

independență, responsabilitate socială, auto-organizare și respingerea 

modelelor autoritare a procesului de învățământ conferă prioritate învățării 

pe tot parcursul vieții. 

2. Procesul de învățare devine condiție necesară pentru adaptarea la 

cerințele profesionale, sociale, economise și informaționale mereu în 

schimbare. 

3. Formarea profesională este continuă, pe diferite rute 

identificate/adaptate la solicitările pieții muncii, relaționată cu diferite 

niveluri de calificare, direcționată să asigure progres și carieră. 
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EVALUAREA COMPETENȚELOR PROFESIONALE: CONTEXT ȘI 
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Criminologie Aplicată, Chișinău, Moldova 

          Pentru a aborda subiectul evaluării competențelor profesionale este 

necesar de înțeles conceptele de competență, competență profesională, evaluare. 
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          Conceptul competență a fost introdus în învățământ, preluat din alte 

domenii (psihologie, lingvistică, psihologia muncii etc.) și este o noțiune 

polisemantică, schimbându-și semnificația în funcție de domeniul în care se aplică. 

Inițial, termenul competență este utilizat în 1959 de către R. 8 W. White [11] drept un 

concept de motivare a performanței angajaților. Ulterior, termenul este folosit mai 

larg, popularizat de Richard Boyatzis și alții, de ex. T. F. Gilbert (1978) care a folosit 

conceptul în legătură cu creșterea performanței [17]. În Dicționarul universal ilustrat 

al limbii române, competența se definește ca capacitate de a se pronunța asupra unui 

lucru, pe baza cunoașterii depline a problemei [2]. Or, cunoașterea este fundamentul 

necesar al competenței, iar experiența este calea continuă în schimbarea cunoștințelor 

dobândite. Astfel, competența este întotdeauna mai mult decât doar cunoaștere sau 

experienţă [16]. Cercetătorul И. А. Зимняя, analizează competențele ca niște 

cunoștințe, reprezentări, acțiuni, sisteme și relații, care ulterior sunt dezvoltate în 

competențe ale personalității [13]. Sau competența este rezultatul prelucrării 

complete a unei situații de către o persoană sau un grup de persoane, într-un context 

dat [5]. X. Roegiers abordează pragmatic competența, pe care o prezintă ca pe un 

ansamblu integrat de cunoștințe, capacități, atitudini exersate în mod spontan [8]. 

  Cercetările devin reper pentru documentele de politici, astfel Codul 

Educației al Republicii Moldova susține că educația are ca finalitate principală 

formarea unui caracter integru și dezvoltarea unui sistem de competențe care includ 

cunoștințe, abilități, atitudini și valori ce permit participarea activă a individului la 

viața socială și economică [1]. Iar, Cadrul de Referință al Curriculumului Național, 

prezintă conceptul de competență ca un sistem complex și integrat de cunoștințe, 

abilități, atitudini și valori, formate și dezvoltate în procesul educațional, a căror 

implicare permite identificarea și rezolvarea diferitor probleme în diverse contexte și 

situații [14]. 

          În linia subiectului prezentat, competența reprezintă o finalitate 

educațională complexă, determinată de sistemul de cunoștințe, capacități, atitudini și 

valori. 



   VI Міжнародна науково-практична конференція 
Інноваційні підходи до розвитку компетентнісних якостей фахівців  в умовах професійного становлення  

 

175 
 

 Competența profesională, conform Cadrului Național al Calificărilor din 

învățământ superior este definită drept capacitate dovedită de a selecta, combina și 

utiliza adecvat cunoștințe, abilități, valori și atitudini, în vederea rezolvării cu succes 

a unei anumite categorii de situații de muncă sau de învățare, circumscrise profesiei 

respective, în condiții de eficacitate și eficiență [15]. Regulamentul cu privire la 

formarea continuă a adulților (Hotărârea Guvernului nr. 193/2017) definește 

competența profesională capacitatea de a aplica, a transfera și a combina cunoștințe și 

deprinderi în situații și medii de muncă diverse pentru realizarea activităților necesare 

la locul de muncă la nivelul calitativ specificat în standardul ocupațional [10]. 

Competența profesională este rezultatul experienței profesionale, fiind observabilă în 

timpul activității profesionale, se formează și se dezvoltă prin inițiere, calificare, 

perfecționare, specializare, recalificare. Pentru S. Marcus, exersarea eficace a 

activității este baza comportamentului, fiind condiționată de un complex de calități 

specifice întregii structuri interiorizate a individului [6]. Э. Ф. Зеер definește 

competența profesională drept totalitatea cunoștințelor și aptitudinilor profesionale, 

precum și modalități de realizare a lucrărilor practice [12]. Competența profesională 

mai este caracterizată drept un sistem integru, care se manifestă și se formează în 

activitatea profesională, bazată pe cunoștințe, deprinderi, calități personale și valori, 

ce-i permite stabilirea legăturilor dintre cunoștințe și situația concretă, determinarea 

sistemului de acțiuni specifice pentru soluționarea eficientă a problemei [3]. În 

viziunea cercetătorilor Vl. Guţu, O. Dandara, E. Muraru, competenţa profesională 

reprezintă capacitatea/abilitatea realizării diverselor sarcini determinate de activitatea 

profesională, capacitatea de a rezolva anumite situaţii-problemă prin transferarea şi 

integrarea cunoştinţelor, abilităţilor şi atitudinilor [4]. Psihologul Ig. Racu afirmă, că 

competenţa profesională evidenţiază capacitatea persoanei de a integra cunoştinţele 

teoretice cu deprinderile practice şi cu capacitatea proprie de gândire, analiză şi 

sinteză, pentru a efectua activităţi şi a obţine rezultate la un nivel calitativ [9]. 

Cele expuse, ne permit să constatăm că competenţa profesională reprezintă un 

sistem de cunoștințe, capacităţi, deprinderi (experiențe), atitudini şi valori personale 
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manifestate în activitatea profesională pentru realizarea anumitor situații contextuale. 

Produsul final al achizițiilor exprimat prin competență profesională integrează 

cunoștințe (domeniul cognitiv), capacități (domeniul psihomotor), atitudini și valori 

(domeniul afectiv-atitudinal).  

În evaluarea competențelor profesionale sursa primară o reprezintă standardul 

ocupațional al calificării corespunzătoare și/sau standardul de pregătire/formare 

profesională. Procesul de evaluare presupune analiza calificării în ansamblu, până la 

nivel de unitate, luând în considerare și elementele de competență, gama de variabile 

și criteriile de performanță.  

Astfel este necesar a se  stabili: 

 De ce se evaluează? (pentru a cunoaște performanțele și 

cunoștințele celor evaluați; pentru optimizarea tehnicilor și instrumentelor de 

evaluare, a demersurilor de învățare și predare);  

 Ce se evaluează? (în ce măsură obiectivele educaționale au fost 

atinse; cunoștințele, priceperile și deprinderile, aptitudinile celor evaluați);  

 Cui îi folosește evaluarea? (evaluatorului; celor evaluați; 

părinților; societății);  

 Cine este evaluat?  

 Când se evaluează? (la începutul și pe parcursul unui demers 

educațional/de formare; la sfârșitul fiecărei unități de conținut, activități sau 

demers instructiv-educativ); 

 Cum se evaluează? (prin teste inițiale și curente; examene; probe 

practice; portofolii; proiecte etc.) [7].     

Evaluarea și certificarea competentelor profesionale, în special al adulților, este 

împărțit in mai multe etape, tab. 1 [17]. 

Tab. 1. Etape în evaluarea competențelor orofesionale 

Etape Descriere 

Înscrierea 

candidatului pentru 

1. Candidatul depune o cerere la un centru de 

evaluare autorizat pentru ocupația/calificarea pentru care 
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evaluarea 

competentelor  

dorește un certificat de competente profesionale. Acestuia i 

se repartizează un evaluator de competente profesionale 

certificat care va răspunde de punerea in aplicare a 

întregului proces de evaluare. 

Asistarea 

candidatului pentru 

realizarea 

autoevaluării  

1. Evaluatorul detaliază conținutul si prevederile 

standardului, ii prezintă fișa de autoevaluare si modul de 

completare a acesteia. Candidatul analizează fiecare aspect 

al competentelor pentru care solicita evaluarea, așa cum este 

el identificat in fisa de autoevaluare si decide daca poate sau 

nu sa producă dovezi din care sa rezulte clar si fără echivoc 

ca este competent. 

Stabilirea 

unităților de 

competenta pentru care 

candidatul solicita 

evaluarea  

1. După ce candidatul a completat fișa de 

autoevaluare urmează analizarea ei împreună cu evaluatorul. 

In urma acestei analize, candidatul stabilește, de comun 

acord cu evaluatorul, unitățile de competență pentru care 

dorește sa-i fie evaluate si certificatele competente 

profesionale. 

Planificarea si 

organizarea procesului 

de evaluare  

1. Evaluatorul planifica si organizează 

procesul de evaluare, de comun acord cu candidatul. 

El se asigura tot odată ca metodele de evaluare 

stabilite precum si programarea desfășurării 

procesului de evaluare au fost agreate atât de candidat 

cat si de conducerea centrului de evaluare. 

Culegerea 

dovezilor de 

competenta  

1. În evaluarea competenţelor profesionale, 

dovezile de competenţă produse de candidat sunt 

judecate în raport cu aspectele critice stabilite pentru 

fiecare unitate de competenţă din standard:  

 Dovezile de competenţă sunt culese dintr-o 

gamă largă de surse; 
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 Dovezile de competenţă directe sunt culese în 

cadrul procesului propriu-zis de evaluare prin 

aplicarea unor instrumente de evaluare relevante 

pentru demonstrarea competenţei ( observarea directă 

sau simulare, întrebări orale, proiect, test scris ); 

 Dovezile de competenţă indirecte sunt 

prezentate de către candidat ca produse ale 

activităţilor realizate anterior evaluării ( portofoliu, 

rapoarte de la terţi, proiecte, diplome de calificare, 

înregistrări); 

 Evaluatorul va sintetiza pe fiecare dovadă 

produsă de candidat aspectele critice care au fost 

acoperite de aceasta; 

 Dovezile de competenţă suplimentare sunt 

necesare în situaţia în care prin analizarea dovezilor 

directe şi indirecte evaluatorul nu a putut adopta 

decizia „competent” (nu au fost acoperite integral 

aspectele critice specifice fiecărei competenţe sau nu 

a fost demonstrată competenţa în toate contextele 

menţionate în standard). Dovezile suplimentare se 

obţin prin aplicarea altor instrumente de evaluare. 

Instrumentele de evaluare aplicate: 

 Pentru testarea cunoștințelor; 

 Teste scrise; 

 Întrebări orale; 

 Raport din partea altor persoane; 

 Pentru testarea abilităților practice; 

 Fișe de observare; 
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 Simulări / demonstrații structurate; 

 Raport din partea altor persoane. 

Analizarea 

dovezilor si luarea 

deciziei privind 

competenta  

1. Dovezile de competenţă sunt analizate şi 

judecate de evaluator în raport cu aspectele critice 

corespunzătoare unităţilor de competenţă stabilite de 

candidat, pe baza următoarelor principii: 

 Validitate – dovezile de competenţă se referă în mod 

clar şi direct la activităţi, rezultate şi cunoştinţe descrise în 

unităţile de competenţă pentru care se face evaluarea 

 Autenticitate – dovezile sunt produse nemijlocit de 

către candidat 

 Calitate – cunoştinţele şi deprinderile demonstrate de 

candidat sunt la nivelul calitativ prevăzut în unităţile de 

competenţă pentru care se face evaluarea 

 Transferabilitate – dovezile demonstrează capacitatea 

candidatului de a aplica cunoştinţe şi deprinderi într-o gamă 

variată de contexte 

 Actualitate – dovezile produse de candidat sunt 

recente şi reflectă capacitatea actuală a acestuia de a realiza 

activităţile descrise în unitatea de competenţă evaluată 

 Suficienţă – dovezile sunt suficiente pentru a 

demonstra competenţele în toată complexitatea lor. 

Înregistrarea şi 

raportarea rezultatelor 

evaluării 

 

Evaluatorul înregistrează rezultatele evaluărilor 

efectuate în dosarul de evaluare al fiecărui candidat. 

 Dovezile rezultate din teste scrise, întrebări orale, 

observare directă, simulare, rapoarte, proiecte, portofoliu 

pot fi incluse direct în dosarul de evaluare sau ca anexă. 

Pentru a menţine confidenţialitatea rezultatelor evaluării, se 
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recomandă ca accesul la înregistrări să fie limitat la: 

evaluator candidat verificator intern/ verificator extern 

Fiecare centru de evaluare elaborează propria procedură în 

ceea ce priveşte înregistrarea informaţiilor care decurg 

dintr-o evaluare şi accesul la acestea. 

 La sfârşitul evaluării, evaluatorul oferă candidatului 

un feedback prin care, în cazul în care decizia a fost „încă 

nu competent” pentru unele unităţi de competenţă, 

precizează ce cunoştinţe sau deprinderi practice îi lipsesc 

acestuia pentru demonstrarea respectivelor competenţe 

 După caz, îi recomandă căile pe care le poate urma 

pentru obţinerea acestora. Şi în situaţia evaluărilor finalizate 

cu decizia „competent”, evaluatorul poate face o serie de 

recomandări pentru candidat. Ele vizează aspecte legate de 

atitudine, stil, eficienţă care pot fi îmbunătăţite crescând 

astfel performanţa profesională a acelei persoane. 

 Informaţiile oferite candidatului trebuie să fie 

echilibrate, clare şi la obiect. 

Eliberarea 

certificatului de 

competentă  

Persoana declarată competentă în urma procesului de 

evaluare primește un certificat de competențe profesionale, 

în care sunt menționate unitățile de competență pentru care 

persoana a fost declarată competentă. 

În concluzie, evaluarea competențelor profesionale este relaționată cu calificarea 

profesională/ocupația și se referă la cunoștințele și abilitățile solicitate de acestea.  
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УДК: 159.9.072 

ДЕПРЕСІЯ І ТРИВОЖНІСТЬ ЯК ПРОВІДНІ ФАКТОРИ, ЩО 

ЧИНЯТЬ НЕГАТИВНИЙ ВПЛИВ НА МОРЯКІВ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ 

Чиж С. Г., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

гуманітарних дисциплін, Дунайський інститут Національного університету 

«Одеська морська академія», м. Ізмаїл, Україна 

 

У морському контексті характеристики професії (ізоляція, самотність, 

розлука з сім’єю, відсутність звільнення на берег у зв’язку з пандемією), 

галузеві характеристики (ненадійність роботи, тривалий час на борту) та 

фактори, що визначають роботу (фізичні аспекти роботи, змінна робота, робоче 

навантаження) є добре відомими вимогами до роботи [4]. Як вважають 

дослідники, очікується, що пандемія COVID-19 разом із заходами, 

спрямованими на її стримування, призведе до збільшення складних аспектів 

роботи та до появи негативних наслідків для моряків. 

https://teacode.com/online/udc/1/159.9.072.html
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У масштабному дослідженні (Sliskovic, 2020 A. [7], у якому взяли участь 

752 моряки, респонденти, що знаходилися на борту суден, визначили загрози 

їхньому психічному, фізичному та соціальному благополуччю, в той час як 

моряки, що знаходилися вдома, зосередили увагу на загрозах своєму 

економічному благополуччю. Дослідник зазначає, що більшість з вибірки 

комерційних моряків відчували себе «ізольованішими від решти світу» під час 

пандемії і були стурбовані «психічним стресом інших членів екіпажу» і своїм 

власним майбутнім.  

Ще до пандемії COVID-19 у дослідженнях зарубіжних науковців 

зазначалось, що моряки піддаються більш високому ризику захворюваності та 

травм на виробництві та смертельних випадків, ніж працівники, які працюють 

на березі [4].  

Вплив пандемії COVID-19 посилив деякі з існуючих проблем, а також 

створив нові виклики для морської галузі. Так, заходи, вжиті для зменшення 

поширення вірусу, такі як закриття кордонів та обмеження на поїздки, 

вплинули на зміну екіпажу і сприяли ще більшому подовженню часу 

перебування моряків на борту, що перевищує максимальний термін, 

дозволений міжнародними конвенціями. У багатьох портах вихід на берег було 

додатково обмежено або взагалі не дозволено, що ускладнювало отримання 

медичної допомоги та витратних матеріалів, а також проведення ремонтних 

робіт та робіт з технічного обслуговування. Додаткові проблеми включали 

страх зараження, невизначеність, нестабільність роботи та занепокоєння про 

благополуччя сім’ї та друзів вдома [3]. 

Дослідження в морській галузі показують, що моряки з меншим досвідом 

роботи частіше повідомляють про симптоми депресії. Крім того, жінки-моряки 

повідомили про вищий рівень депресії, ніж моряки-чоловіки (Lefkowitz and 

Slade, 2019), можливо, тому, що робота в професії, де переважають чоловіки, 

наражає їх на додаткові ризики, такі як дискримінація або переслідування. 

Окрім означеного, підвищують ризик депресії моряків й питання, пов’язані з 
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мовою та культурою. Також на виникнення депресії і тривоги впливають такі 

фактори як тип судна і відділення, до якого належить моряк [6]. 

Метою дослідження зарубіжних науковців Birgit Pauksztata, Daniela 

M.Andrei, Michelle R.Grech стало надання емпіричних даних щодо впливу 

пандемії COVID-19 на стресостійкість моряків. У центрі уваги дослідників були 

депресія та тривога як ключові компоненти означеного феномену. Результати 

показали, що пандемія COVID-19 призвела до значного збільшення симптомів 

депресії та тривоги, як повідомляли самі учасники опитувань [1]. 

Дослідники при організації масштабного опитування респондентів ставили 

за мету визначити провідні фактори, що впливають на виникнення депресії і 

тривожності моряків під час пандемії. Дані їхнього дослідження було отримано 

з двох перехресних опитувань моряків на міжнародних комерційних суднах. 

При цьому опитування А проводилося у 2015–2016 роках до пандемії COVID-

19, а опитування B проводилося під час пандемії COVID-19 з 3 липня по 25 

вересня 2020 року. Обидва опитування проводилися англійською мовою, що є 

робочою мовою в морській галузі. Вони були доступні у веб-версії та паперовій 

версії (опитування A) та як веб-опитування (опитування B), відповідно. Обидва 

дослідження використовували зручний підхід вибірки для охоплення моряків 

на борту міжнародних комерційних суден, розповсюджуючи опитування 

якомога ширше через судноплавні компанії, національні та міжнародні 

промислові організації, морські навчальні заклади та соціальні організації. 

Відповідно до етичних принципів, участь в обох опитуваннях була 

добровільною, а відповіді були анонімними. Всього в опитуванні взяли учать 

1297 респондентів (Опитування A: 793; Опитування B: 504). 

Респонденти працювали на контейнеровозах (32,2%), балкерах (23,4%), 

суднах з перевезення генеральних вантажів (20,2%), танкерах (17,1%), а також 

на спеціалізованих (4,1%) і пасажирських суднах (3,0%).  

Кожне опитування включало чотири пункти, які вимірювали симптоми 

тривоги та депресії.  
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Тривожність вимірювалася на основі 2-пунктової шкали загального 

тривожного розладу (Kroenke та ін. 2010) [5]. 

Показник депресії був призначений для вимірювання основних її 

симптомів, зокрема: пригнічений настрій та ангедонія (нездатність отримувати 

задоволення від діяльності, яка зазвичай буває для людей приємною). 

Респондентів попросили повідомити, як часто вони відчували симптоми 

тривоги та депресії. Обидва опитування використовували 5-бальну шкалу від 1 

= «ніколи» до 5 = «завжди».  

На основі опитування дослідниками було підраховано вік респондентів, 

стаж роботи в морі на момент опитування, відділ та посада на борту судна. 

Фактична кількість місяців на борту на момент опитування вимірювалася за 

допомогою відкритого запитання. Респондентів також запитували щодо 

кількості заходів у порт, що їх судно робить протягом одного місяця. 

Інформація про тип судна та стан прапора судна була отримана з двох веб-

сайтів відстеження суден (Marine Traffic і Vessel Tracker) на основі назви судна 

або номера IMO, які респонденти надали в опитуванні.  

Респондентів, також, попросили вказати, наскільки серйозно пандемія 

вплинула на їх роботу та життя на борту, а також на їх особисту ситуацію, 

зокрема: «робочі процедури на судні», «взаємодія між судном і берегом», 

«неробочий час екіпажу на борту», «зміни екіпажу (наприклад, зміна дат, 

подорож до/з дому) цього судна», «отримання припасів для екіпажу (їжі) або 

судна (запасних частин)», «здоров’я або фінансове становище вашої сім’ї» та 

«ваша робота (доходи)».  

Відповідність базувалась на змінних, що мали впливати на перебіг впливу 

пандемії, зокрема: 

 досвід роботи в морі та на ієрархічному рівні (обидва 

пов’язані з типом контракту, а отже, з рівнем доходу та безпеки 

роботи);  
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 палубний відділ (пов’язаний з більшою ймовірністю контакту 

з береговим персоналом);  

 пасажирське судно (пов’язане з більшим ризиком зараження 

від пасажирів);  

 реєстр «Прапор зручності» (часто пов’язаний з нижчими 

стандартами умов праці, доходу та безпеки роботи);  

 очікувана тривалість життя в країні громадянства 

(відображала рівень життя та якість системи охорони здоров’я).  

Дослідження також виявили зв’язок між депресією, тривогою та 

ієрархічним рівнем, відділом і типом судна. 

Відтак, 18,7% респондентів опитування А повідомили, що ніколи не 

відчували жодних симптомів депресії, тоді як 0,4% повідомили, що «завжди» 

відчували всі симптоми протягом останнього місяця. У опитуванні B 10,9% 

респондентів повідомили про відсутність симптомів депресії, тоді як 2,4% 

зазначили, що відчували всі симптоми «щодня» протягом останнього тижня. 

Що стосується тривожності, то високий відсоток респондентів повідомили 

про відсутність симптомів тривоги (опитування A: 38,1%; опитування B: 

16,3%). На іншому кінці шкали 3,5% респондентів Опитування А та 5,2% 

респондентів Опитування В відчували симптоми тривоги «завжди» / «щодня».  

Дослідниками було проведено додатковий аналіз, щоб перевірити ступінь 

серйозності впливу пандемії на їх роботу. При цьому респонденти, чиї судна 

зайшли у більшу кількість портів протягом останнього тижня, оцінили вплив 

пандемії значно нижче. На вищих ієрархічних рівнях, респонденти, які 

працюють на пасажирських суднах і на суднах зі «зручними прапорами» 

повідомили про більш високий вплив пандемії. 

Крім того, респонденти, які перебували на борту довше, ніж очікувалося, 

повідомили про більш серйозний вплив пандемії. Відтак, фактична кількість 

місяців на борту мала значний вплив та «перевищення контракту» сприяло 

підвищенню рівня депресії і тривожності моряків. 
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Зіставивши дві вибірки дослідники виявили, що пандемія COVID-19 

сприяла значно вищим рівням депресії і тривоги. Додатковий аналіз показав, 

що моряки, що перебували на борту суден довше, ніж очікувалося, і ті, хто 

працював на суднах із «зручними прапорами», повідомили про значно вищі 

рівні як депресії та тривоги як під час пандемії, так і до її початку. Відтак, 

пандемія COVID-19 призвела до значного збільшення частоти симптомів 

депресії та тривоги, про які повідомляють моряки.  

За результатами дослідження, кілька факторів, пов’язаних з роботою, 

сильно вплинули на психічне здоров’я моряків під час пандемії COVID-19. Це 

може бути пов’язано зі спільним досвідом під час пандемії, який 

відображається в систематичних відмінностях між респондентами, що 

призводить до значних наслідків. Відповідно до цього дослідниками було 

виявлено, що серйозність впливу пандемії була пов’язана з часом перебування 

моряків на борту (очікувана тривалість періоду роботи; перевищення 

контракту), посадою (ієрархічний рівень) та характеристиками судна (реєстр 

«Зручний прапор», тип судна; кількість заходів у порт), а не особистісними 

характеристиками моряків, такими як вік, сімейний стан, досвід перебування в 

морі чи національність.  

Результати дослідження показують, що певні характеристики морського 

робочого середовища негативно впливають на психічне здоров’я моряків.  

Перший пункт стосується забезпечення того, щоб вимоги до роботи не 

вимагали від співробітників постійного розширення до крайньої межі, 

наприклад, щодо робочого навантаження, робочого часу або тривалості 

перебування на борту. Зменшення тиску, пов’язаного з високими вимогами до 

роботи, не тільки принесе користь психічному здоров’ю співробітників, але 

також допоможе зменшити ризик нещасних випадків і травм (Smith et al., 2006) 

[8]. 

Другий момент стосується надання достатніх ресурсів для роботи за 

високими вимогами. Означене не тільки позитивно вплине на роботу моряків, 
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але й надасть екіпажам достатньо часу для створення ресурсів, наприклад, 

шляхом підвищення навичок та компетенції членів екіпажу під час навчання на 

робочому місці від більш досвідчених колег.  

По-третє, міжнародні організації повинні активно вживати заходів для 

підвищення стресостійкості своїх співробітників (Dollard and Bailey, 2021) [2]. 

Відтак, проведене дослідження сприятиме подальшим систематичним 

дослідженням психічного здоров’я моряків загалом і у період тривалої 

пандемії, зокрема. Систематичне розуміння змін, пов’язаних з пандемією, а 

також факторів, що сприяють цьому, надасть кращі та більш цілеспрямовані 

можливості для розв’язання психічних проблем моряків. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 

1. Birgit Pauksztata, Daniela M.Andrei, Michelle R.Grechc. Effects 

of the COVID-19 pandemic on the mental health of seafarers: A comparison 

using matched samples. [URL: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925753521003854] 

2. M.F. Dollard, T. Bailey. Building psychosocial safety climate in 

turbulent times: The case of COVID-19 [URL: 

https://psycnet.apa.org/record/2021-73989-001]  

3. C. Doumbia-Henry. Shipping and COVID-19: Protecting seafarers 

as frontline workers [URL: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7511672/]  

4. J.R. Jepsen, Z. Zhao, C. Pekcan, M. Barnett, 

W.M.A. van Leeuwen. Risk factors for fatigue in shipping, the consequences 

for seafarers’ health and options for preventive intervention [URL: 

https://portal.findresearcher.sdu.dk/en/publications/risk-factors-for-fatigue-in-

shipping-the-consequences-for-seafare] 

 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925753521003854
https://psycnet.apa.org/record/2021-73989-001
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7511672/
https://portal.findresearcher.sdu.dk/en/publications/risk-factors-for-fatigue-in-shipping-the-consequences-for-seafare
https://portal.findresearcher.sdu.dk/en/publications/risk-factors-for-fatigue-in-shipping-the-consequences-for-seafare


   VI Міжнародна науково-практична конференція 
Інноваційні підходи до розвитку компетентнісних якостей фахівців  в умовах професійного становлення  

 

188 
 

УДК 378.656 

РОЛЬ ВИКЛАДАЧА У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ 

МОРСЬКИХ ФАХІВЦІВ 

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

морськими суднами Дунайського інституту Національного університету 

«Одеська морська академія», Ізмаїл, Україна 

Забезпечення безпеки мореплавання та судноплавства - комплексне 

завдання і воно також містить вимогу до комплектування екіпажів суден 

кваліфікованими кадрами. Навчання та виховання кваліфікованих кадрів 

морської галузі починається з самого початку їх навчання у морських 

навчальних закладах. 

 Навчити курсантів певному виду професійної діяльності, значить 

одночасно виховати у них готовність до безпечної діяльності, сформувати 

вміння та навички, характерні для особистості, добре знайомої з сучасними 

проблемами безпеки життєдіяльності та діяльності людини. Тому процеси 

залучення до будь-якої діяльності тісно пов'язані з вихованням найважливіших 

якостей у сфері безпеки у процесі професійної діяльності. 

Випускник морського навчального закладу, повинен бути готовим до 

основних видів діяльності: виробничо - технологічної: здійснювати управління 

судном та його експлуатацією; організаційно – управлінської: організовувати 

роботу колективу виконавців; забезпечувати безпеку судна за різних 

умов; забезпечувати техніку безпеки на судні. 

Таким чином, навчальні дисципліни, які пропонуються для вивчення, 

повинні бути тісно пов'язані з майбутньою професійною діяльністю курсанта і в 

першу чергу – забезпечення безпеки судноплавства як застави для вирішення 

професійних завдань. Підготовка спеціаліста морської професії не обмежується 

вивченням спеціальних дисциплін, необхідно здійснювати виховні функції так - 

як, професія носить певні, специфічні, притаманні даному виду професійної 
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діяльності особливості, такі як дисциплінованість, зібраність, готовність 

виконувати накази та тривалий час працювати у відриві від сім'ї та берега, у 

напруженому режимі. До цих особливостей необхідно готуватись у стінах 

морського навчального закладу, і цю підготовку мають здійснювати педагоги 

всіх спеціальностей,  

З огляду на свою професійну спрямованість викладач є керівником та 

організатором навчально-виховного процесу, орієнтованого на підготовку 

курсантів до безпечної професійної діяльності. З урахуванням результатів 

досліджень основних видів діяльності у навчально-виховному процесі, на мій 

погляд, можна виділити: педагогічна діяльність викладача; навчальна 

діяльність учня; зв'язок педагогічної діяльності з життям та 

професією; мотивація курсанта засвоювати спеціальні знання та 

навички; поєднання вимогливості до учня з повагою його особи; виховання 

особистості в колективі та через колектив; планомірність, узгодженість та 

наполегливість у навчально-виховному процесі, із застосуванням діагностики 

результатів. 

З вищесказаного можна зробити висновок, що кожен викладач морського 

навчального закладу повинен володіти знаннями не тільки свого предмета, але і 

мати уявлення про майбутню професію учня, труднощі та небезпеки, пов'язані з 

його професією, і прищеплювати навички необхідні для опанування 

професією. Тобто діяльність педагога морського навчального закладу може 

бути розглянута як готовність педагога до здійснення своєї професійної 

діяльності, спрямованої на прищеплення курсантам готовності до 

екстремальних ситуацій, властивих у їхній професійній діяльності. 

Таким чином схема педагогічної діяльності складається з таких категорій 

як «мета – засіб – результат». Категорія «мета» співвідноситься з моделлю 

підготовки спеціаліста, орієнтованої на вивчення та опис сфери майбутньої 

професійної діяльності випускників, умов їх праці, необхідних знань, умінь та 

навичок за основною спеціальністю у сфері безпечного судноводіння з 
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урахуванням якостей особистості. Категорія «засіб» співвідноситься з моделлю 

підготовки спеціаліста до цієї діяльності, яка містить вимоги до спеціаліста у 

навчальному процесі. Категорія «результат» відповідає професійній готовності 

спеціаліста до здійснення своїх функцій, 

Від особистості педагога, від його ідейного багатства залежить міцність 

того духовного стрижня молодої людини, яке визначає його моральну особу та 

поведінку.  

Проблема підвищення рівня освіти стояла завжди перед педагогами, 

оскільки знання отримані студентами у стінах навчального закладу є кінцевим 

продуктом виробництва освітньої сфери діяльності. 
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Сорока О.М.-кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри 

навігації і управління морськими суднами  Дунайського iнституту 

Нацiонального унiверситету «Одеська морська академiя», м. Ізмаїл, Україна 

Робота фахівця морського та річкового транспорту постійно 

супроводжується наслідками впливу різноманітних подразників. Прояв 

екстремальної ситуації призводить до втрати балансу між організмом моряка і 

оточуючим середовищем. У результаті можна отримати незвичну реакцію 

організму, як стрес, що є природним захистом від негативної ситуації. В цей час 

організм переповнюється гормонами, що допомагають ухилятися від небезпеки 

або протидіяти. Психологами прийнято називати це механізмом «бийся або 

біжи». 

Кожен член екіпажу стикається з загрозою, на яку отримує реакцію 

організму, часто фізичну. Починають активуватися ресурси, які можуть 

допомогти або залишитися і протистояти виклику, або знайти безпечний вихід. 

На таку реакцію організмом виробляється велика кількість кортизолу, 

адреналіну та норадреналіну. Такі процеси можуть призвести до підвищеного 

артеріального тиску, тонусу м’язів, пітливості і т.д. Така фізична реакція 

організму покращує можливість моряка відреагувати на екстремальну ситуацію 

(наприклад, прискорене серцебиття). 

Дихальні вправи можуть допомогти розслабитися. Глибоке дихання – один 

із найкращих способів знизити стрес в організмі. Коли моряк глибоко дихає, він 

посилає у свій мозок сигнал заспокоїтися та розслабитися. Потім мозок посилає 

це повідомлення тілу. Дихальні вправи – добрий спосіб розслабитися, 

позбутися стресу та прості у освоєнні. Моряк може робити їх будь-коли. 

Для нормалізації психічного стану, подолання тривоги, опанування ним 

процесів саморегуляції, моряку можна виконати техніку усвідомленого 

дихання.  
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Техніка: «Станьте прямо, ноги разом, руки опущені вздовж тулуба, 

спрямуйте погляд перед собою на рівні очей в одну точку. Сконцентруйтесь на 

глибоких вдихах та видихах. Спрямуйте свої думки на пошук і 

самоусвідомлення свого страху не справитися з собою в екстремальній ситуації. 

Коли ми усвідомили, що те, що ми переживаємо в даний момент в очікуванні 

екстремальних подій, і є тим страхом, ми говоримо йому подумки: «Вдихаю та 

знаю, що мій страх поки ще тут»; «Видихаючи, я знаю – мій страх йде з 

кожним видихом». Повторюємо ці прості фрази в ритмі усвідомленого дихання 

10–15 разів. 

Потім змінюємо дихальну техніку: глибоко вдихаємо з думкою «Вдихаю 

та знаю, що мій страх поки ще тут»», затримавши з повними легенями дихання 

на 1–2 сек. Видихаємо повільно, але приблизно на середині видиху необхідно 

зробити паузу на 1–2 сек. з думкою «Видихаючи, знаю – я позбавляюсь 

страху». Потім слід видихнути остаточно якомога сильніше. Вправа в такому 

ритмі повільно повторюється 3–4 рази, що допомагає заспокоїтися, опанувати 

себе, «подружитися» зі страхом та здолати його [1; с.97]. 

Нижче подано перелік технік, які направлені на розслаблення. 

1. Дихання черевною порожниною. Займіть зручне положення. Поставте 

руку на черево трохи нижче ребер, другу руку на грудну клітку. Глибоко 

вдихніть через носову порожнину і дозвольте животу виштовхнути вашу руку. 

Ваші груди не повинні рухатися. Видихніть через стислі губи, ніби ви 

насвистуєте. Відчуйте, як рука на вашому животі входить усередину та 

використовуйте її, щоб виштовхнути все повітря. Зробіть цей подих від 3 до 10 

разів. Не поспішайте з кожним вдихом. 

2. 4-7-8 дихання. У цій вправі також використовується дихання животом, 

щоб допомогти вам розслабитись. Ця техніка виконується і сидячи, і лежачи. 

Спочатку руку поставте на черевну порожнину, другу руку на грудну клітку, як 

у попередній вправі. Повільно та глибоко вдихніть животом та порахуйте до 4-х 

тихо. Затримайте дихання та тихо порахуйте від 1 до 7. Повністю видихніть, 
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рахуючи про себе від 1 до 8. Намагайтеся випустити все повітря з легенів на 

той час, коли ви дорахуєте до 8. Повторіть від 3 до 7 разів або поки не відчуєте 

себе спокійно. 

3. Обертальне дихання допомагає вам повною мірою використовувати свої 

легені та зосередитися на ритмі дихання. Ви можете робити це у будь-якому 

положенні. Але поки ви вчитеся, найкраще лежати на спині, зігнувши коліна. 

Покладіть ліву руку на живіт, а праву на груди. Зверніть увагу, як рухаються 

ваші руки при вдиху та видиху. 

Потренуйтеся наповнювати нижню частину легень диханням так, щоб 

ваша ліва рука піднімалася вгору при вдиху, а права рука залишалася 

нерухомою. Завжди вдихайте через ніс та видихайте через рот. Зробіть це від 8 

до 10 разів. 

Коли ви наповнили та спустошили нижні легені 8–10 разів, додайте до 

свого дихання другий крок: спочатку вдихайте у нижні легені, як і раніше, а 

потім продовжуйте вдихати у верхню частину грудної клітки. Дихайте повільно 

та регулярно. При цьому ваша права рука підніметься, а ліва рука трохи 

опуститься, а ваш живіт опуститься. 

Повільно видихаючи через рот, видайте тихий свистячий звук, опускаючи 

спочатку ліву, а потім праву руку. На видиху відчуйте, як напруга залишає 

ваше тіло в міру того, як ви стаєте все більш розслабленим. 

Практикуйте вдихи та видихи таким чином протягом 3-5 хвилин. Зверніть 

увагу, що рух вашого живота і грудей піднімається і опускається, як рух хвиль, 

що котяться. 

Практикуйте такі вправи щодня протягом декількох тижнів, поки ви не 

зможете виконувати практично будь-де. Можна використовувати як інструмент 

миттєвого розслаблення. 

У деяких людей паморочиться голова в перші кілька разів, коли вони 

намагаються дихати по колу. Якщо ви починаєте дихати занадто швидко або 

відчуваєте запаморочення, уповільніть дихання. Повільно вставайте. 
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4. Ранковий подих. Спробуйте рано-вранці, аби зняти скутість м’язів та 

очистити забиті дихальні шляхи. Потім використовуйте протягом дня для 

зняття напруги зі спини. З положення стоячи нахилиться вперед від талії, 

зігніть коліна, дозволяючи одній та другій руці звисати близько до підлоги. На 

повільному і глибокому вдиху займіть положення стоячи, перекочуючись 

нагору. І вже наостанок підніміть голову. Подих залишіть лише на декілька 

секунд стоячи. Видихайте повільно, повертаючись у початкове положення, 

нахиляючись уперед від талії [2]. 

Таким чином, ауторегуляція дихання допомагає управляти своїм 

психоемоційним станом, який досягається шляхом впливу моряка на самого 

себе за допомогою вказаних технік та є одним із основних засобів боротьби зі 

стресом в екстремальних умовах. 
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ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ СПЕЦІАЛІСТІВ МОРСЬКОЇ ГАЛУЗІ 

Гуралюк А.Г.- кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник 

Патріотичне виховання – це сфера духовного життя, 
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 яка проникає в усе, що пізнає,робить, до чого прагне,  

що любить і ненавидить людина, яка формується. 

В. О. Сухомлинський 

Для України цей рік, рік російської агресії, став тим водорозділом, що 

відокремив справжніх патріотів від тих, хто декларував свій патріотизм лише 

на словах. Хто приховував свою ницість за гарною обкладинкою: 

вишиванками, українськими піснями тощо. Військове вторгнення однозначно 

довело, що системне національно-патріотичне виховання є важливою 

складовою національної безпеки України, адже основною перевагою нашої 

боротьби стала мотивація. Мотивація захисту своєї країни, своєї ідентичності. 

 Український педагогічний словник дає таке визначення патріотизму: це 

«одне з найглибших громадянських почуттів, змістом якого є любов до 

батьківщини, відданість своєму народові, гордість за надбання національної 

культури. Патріотизм виявляється в практичній діяльності, спрямованій на 

всебічний розвиток своєї країни, захист її інтересів. Виховання патріотизму –

важлива складова виховної діяльності школи. У процесі вивчення різних 

навчальних предметів в учнів формуються патріотичні погляди і переконання» 

[1, с. 249]. 

У цілому погоджуючись заперечимо, що це стосується тільки школи. Так 

Л. Руглова зазначає, що «навчання професіоналізму та громадянське виховання 

у ЗВО повинні бути органічним єдиним процесом цілеспрямованого 

формування особистості громадянина» [2, c. 5]. 

Професійна підготовка здобувачів морського ЗВО у сфері морських 

професій, поряд із загальнопредметною професійною підготовкою, передбачає 

виховання у тих, хто навчається громадянської позиції, як активних учасників у 

суспільному житті країни, формування усвідомленого ставлення до моральних 

цінностей та їх захисту, захисту нашої Вітчизни. Питання виховання 

Громадянина стають пріоритетними серед інших програм навчально-виховної 
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роботи. Навчання та становлення громадянської позиції сприяють подальшому 

особистісному розвитку, формуванню адекватних соціальних установок, 

активної життєвої позиції. 

Іншими словами, виховна робота має одним із своїх завдань розвиток 

національно-патріотичної компетентності здобувача освіти. Головним аспектом 

виховної роботи в цьому напрямку є, перш за все, чітка система роботи, яка 

передбачає забезпечення гармонійного співвідношення різних напрямів, 

засобів, методів у освітньому процесі. Це орієнтація на українську культуру, 

мову, національно-патріотичні традиції, залучення до джерел народознавства, 

звернення до фольклорних традицій свят [3]. 

До ефективних і результативних заходів щодо формування громадянської 

позиції майбутніх фахівців О.Г. Козлова відносить дискусії, форуми, 

промоакції, відкриті мікрофони, круглі столи, дебати, флешмоби, квести, 

відкриті тематичні засідання молодіжних лідерів; функціонування студентських 

об’єднань за інтересами, шкіл молодіжної ініціативи; неформальне навчання з 

використанням сторітеллінгу (технології передачі необхідної інформації через 

розповідь захоплюючої історії) тощо [4]. Зрозуміло, що всі вони мають 

забезпечити передачу соціального досвіду, що складається із 

загальнолюдських, загальнокультурних та національних цінностей, соціальних 

норм, громадянської активності, прийнятої в суспільстві поведінки, 

толерантного ставлення до відмінностей культур, традицій і різних думок [5]. 

У Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді чітко 

оговорено: «Навчальний заклад – то осередок становлення громадянина-

патріота, готового брати на себе відповідальність, самовіддано розбудовувати 

країну як суверенну, незалежну, демократичну, правову, соціальну державу, 

забезпечувати її національну безпеку, сприяти єдності української політичної 

нації та встановленню громадянського миру й злагоди в суспільстві [6] . 

Отже, національно-патріотична компетентність – це інтегрована якість 

особистості, що об’єднує такі особистісні утворення як любов до батьківщини, 
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національну самосвідомість, громадянську свідомість,  почуття обов’язку до 

своєї країни, прийняття моральних цінностей соціуму, розуміння історичних 

витоків тощо. 

Таким чином формування національно-патріотичної компетентності через 

формування національної свідомості, любові до рідного краю, бережливого 

ставлення до мови, культури, традицій є одним із найбільш важливих завдань 

виховної роботи в українських навчальних закладах всіх рівнів і типів. 
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молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного 
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Постіндустріальне суспільство, або знанієве суспільство, перехід до якого 

сьогодні вважається одним із найбільш перспективних, виходячи із тенденцій 

розвитку прогресивної частини людства, має на увазі навчання впродовж 

всього життя. Важливою складовою такого навчання, особливо у 

післядипломний період діяльності фахівців є самоосвіта і самовдосконалення. 

Так у Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті 

відзначається: «Освіта ХХІ ст. – це освіта для людини. Її стрижень – 

розвиваюча, культуротворча домінанта, виховання відповідальної, здатної до 

самоосвіти й саморозвитку особистості, яка вміє критично мислити, 

опрацьовувати різноманітну інформацію, використовувати набуті знання і 

вміння для творчого розв’язання проблем, прагне змінити на краще своє життя і 

життя своєї країни» [1]. Рівень професійної компетентності фахівця, фахівця 

морегосподарської галузі тощо, залежить від його здатності самостійно 

набувати нові знання, використовувати їх в    і практичній діяльності, що є 

визначальним щодо готовності до подальшого розвитку і фахового 

самовдосконалення. Тому однією із задач сучасної освіти, у тому числі й освіти 
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майбутніх фахівців морегосподарської галузі, є формування готовності до 

саморозвитку, у першу чергу, професійного. 

Визначимо основні дефініції. Існує декілька основних підходів до 

розуміння поняття «готовність», це історичний підхід [2]; поєднання 

функціонального і особистісного підходів [3]; розподіл за трьома площинами – 

індивідуально-особистісною, функціональною й особистісно-діяльнісною [4];  

результативно-діяльнісний підхід, за яким готовність визначається як результат 

процесу підготовки [5] та інші. Це призводить до суттєвих відмінностей у 

трактуванні самого поняття, проте, значна частина науковців (І.Бодрова, 

И.Смирнова, Т. Шестакова та інші) розглядають готовність як комплексну 

характеристику, що складається із таких компонентів: мотиваційного ( 

наявність інтересу до професійної діяльності та загального розвитку), 

інтелектуального (розвинені загальні і спеціальні здібності та освіченість), 

емоційно-вольового  (відповідальне ставлення до навчання, цілеспрямованість, 

наполегливість, самостійність) і соціального (наявність соціальних умов) [6]. 

Мотиваційний компонент визначає потреби особистості до професійного 

самовдосконалення, як усвідомлену необхідність майбутніх спеціалістів  

адаптуватися до змін, зумовлених науково-технічним прогресом, 

самовизначатися й вибудовувати власну стратегію життя для повної 

самореалізації в професійній діяльності. 

Інтелектуальний компонент готовності до саморозвитку передбачає 

сформованість апарату знань-умінь-навичок на рівні, визначеному 

професійними стандартами а також усвідомлення майбутніми мореплавцями 

необхідності певної самозміни, самокорекції й саморегуляції. Тобто відповідає 

за свідоме ставлення до процесу власного саморозвитку. 

Емоційно-вольовий компонент – ті вольові якості, що дозволяють 

самостійно досягнути поставлених перед собою результатів. 

Соціальний компонент - передбачає створення сприятливої обстановки для 

розвитку та реалізації соціального, життєвого, культурного, професійного 
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досвіду. До соціального компонента віднесемо той організаційний вплив, що 

має здійснювати навчальний заклад на забезпечення формування готовності до 

саморозвитку. Деякі дослідники виокремлюють такий вплив, тим самим 

підкреслюючи його значущість, в управлінський або в методичний компонент. 

У першу чергу організаційний вплив полягає у забезпеченні у майбутніх 

судноводіїв умов щодо здійснення самостійної роботи. М.Шерман  та  О.Безбах 

відзначають, що на сьогодні має місце недостатнє наукове та навчально-

методичне забезпечення самостійної роботи майбутніх судноводіїв, відсутність 

навчальних посібників, методичних рекомендацій, електронних освітніх 

ресурсів, орієнтованих на забезпечення на рівні сучасних нормативно-

правових, організаційних, науково-технічних вимог самостійної роботи 

курсантів з інформаційно-технологічних дисциплін з використанням сучасних 

зразків техніки, суднового обладнання та передового досвіду їх використання у 

штатних та екстремальних ситуаціях [7]. Іншими словами, увага цьому аспекту 

підготовки судноводіїв приділяється недостатньо. Іще менше уваги в  

Необхідно пам’ятати, що сучасна парадигма освіти передбачає розвиток 

упродовж всього життя. Тому така загальна компетентність як «здатність до 

подальшого навчання» має бути не просто прописана у відповідних освітньо-

професійних програмах, а акцентовано висвітлюватись у процесі фахової 

підготовки. 

Отже, підводячи підсумки, зазначимо, що питання готовності до 

професійного самовдосконалення судноводіїв у сучасному суспільстві носить 

трансдисциплінарний характер, є вкрай важливим і в науково-освітній 

літературі відображений недостатньо, що потребує ґрунтовних наукових 

досліджень. 
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“Одеська морська академія”, Ізмаїл, Україна 

До останнього часу морський транспорт не сприймався як перспективна 

сфера застосування інформаційних технологій. Причинами були традиційна 

консервативність галузі, довгий цикл проектування та експлуатації суден і, що 

найголовніше, нерозвинена та дорога інфраструктура телекомунікацій, 

заснована переважно на супутниковому зв'язку. Передача великих обсягів 

даних онлайн стала основним критерієм ефективності бізнесу. 

Сотні тисяч суден, тисячі морських портів та судноплавних компаній, 

національні та міжнародні регулятори, мільйони професійних моряків та 

співробітників, які забезпечують судноплавство та транспортування, були 

ізольовані один від одного щодо обміну інформацією. Проте розвиток 

комп'ютерних систем та ІТ та їх впровадження у сферу судноплавства 

дозволять не лише налагодити ефективний обмін даними між судном та 

берегом, а й створити єдину інформаційну мережу, яка б пов'язувала всіх 

учасників та всі елементи морської галузі, — вважає Олексій Тузов, 

незалежний експерт транспортної галузі [1]. 

Автономні судна, тобто такі, що управляються не екіпажом на борту, а 

автоматично чи дистанційно, стають новим трендом у морській галузі. Зараз 

триває світова гонка за лідерство в автономному судноводінні, в якій беруть 

участь уряди та найбільші технологічні компанії провідних морських держав. 

Автоматизація судноводіння почалася з морських вантажоперевезень, і 

вже сьогодні екіпаж величезних морських контейнеровозів зазвичай не 

перевищує 10-15 осіб. А можливість перевозити вантажі морем взагалі без 

людей на борту суден стане справжньою революцією у галузі, що змінить увесь 

світ. Приблизно так, як змінила світ у Середньовіччі епоха Великих 

географічних відкриттів, коли багатощоглові вітрильні судна проклали шлях 

для європейської експансії на всі континенти. Або судна з механічними 

двигунами, які заклали основу глобальної економіки та зараз забезпечують 

перевезення майже 90% усіх вантажів на Землі. 
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Зараз складно прорахувати всі наслідки появи автономних суден, коли 

доставити будь-який вантаж морем буде так само просто і безпечно, як 

натиснути кнопку ліфта. Так само, як ті, хто запускав перший супутник, навряд 

чи думали, що супутникова навігація використовуватиметься навіть дітьми, а 

дані дистанційного зондування Землі стануть основою для землеустрою та 

містобудування. Але можна з упевненістю припустити, що кораблі без екіпажу 

стануть причиною глобальних змін у політиці та економіці. Саме тому зараз 

така увага у всьому світі і приділяється автономним судам. 

Серед переваг безекіпажного судноводіння називаються підвищення 

безпеки судноплавства та зменшення чисельності екіпажу на борту або 

вдосконалення існуючої традиційної системи управління судами. Екіпаж 

отримує вчасно інформацію для прийняття рішень та підтримку з боку 

кваліфікованого берегового персоналу; судноплавна компанія отримує 

можливість контролювати все, що відбувається на судні, оптимізувати його рух 

та оперативно впливати на рішення; судновласники, страхові компанії, морські 

адміністрації - безпрецедентну прозорість та достовірність інформації про рух 

та стан судів [1]. 

З одного боку, очікується, що технології БЕС дозволять унеможливити 

людський фактор у забезпеченні безпеки руху. Система точніше і 

безперебійніше надаватиме інформацію про місцезнаходження кораблів. З 

іншого боку, використання таких технологій може породити безробіття, 

оскільки частина персоналу замінить автоматика. Ремонтний персонал має бути 

дуже високої кваліфікації. Адже крім механіки, потрібно буде ремонтувати 

електроніку, тому для співробітників необхідно проводити навчальні тренінги 

та курси. Проте загалом автоматизація дозволяє спростити управління судном з 

урахуванням готових програмних рішень [1]. 

Крім підвищення рівня безпеки та виключення людського фактору при 

управлінні, впровадження системи бездротового управління вигідно завдяки 

здешевленню конструкції судна, збільшення місткості та скорочення 
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операційних витрат на екіпаж. Передбачається, що впровадження масового 

глобального використання безекіпажних судів може тривати кілька десятиліть: 

спочатку компанії використовуватимуть судна з дистанційним управлінням та 

скороченою чисельністю екіпажу, потім з'являться повністю автономні судна 

[1]. 

На даний момент виділяються три найбільш помітні тенденції, які 

визначатимуть подальшу цифровізацію судноплавної галузі: смарт технології, 

які контролюватимуть всі системи судна; поява безпілотних суден та «Зелені» 

технології у судноплавстві. 

Смарт технології це загальний термін, що поєднує цифрові пристрої та 

системи, покликані зробити судноплавство більш безпечним та ефективним. До 

них відносяться, наприклад, автоматичне прокладання курсу, динамічне 

позиціонування, системи контролю вантажних операцій та баластних вод тощо 

[2]. 

IMarEST (Інститут морської інженерії, науки та технологій) у співпраці зі 

страховим гігантом Clide&Co нещодавно провели дослідження про «вплив 

нових технологій на судноплавну галузь». 48% респондентів вважають, що 

смарт-технології змінять морську індустрію в найближчі 10-15 років [2]. 

Тим часом є й інші технології, які стануть звичними в найближчому 

майбутньому: 

1. Технологія 5G дозволить використовувати розумні дрони для віддаленої 

інспекцій суден у режимі реального часу; виведе трафік менеджмент на новий 

рівень, покращивши зв'язок між судами та берегом, а також нівелює постійну 

для моряків проблему – відсутність зв'язку з рідними. Більше того, Кун Ян, 

голова ради директорів першого у світі морського проекту в галузі 5G 

технологій, вважає, що «5G відіграватиме важливу роль у дистанційному 

управлінні автономними судами в майбутньому». 

2. Інтернет речей або IoT – ще один загальний термін для гаджетів та 

машин, якими можна керувати віддалено через Інтернет. Для повноцінного 
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впровадження також потрібна технологія 5G, але переваги IoT величезні - 

управління дверима люків, відсіками, системами перебірок та гідравлікою без 

необхідності присутності члена екіпажу на місці. 

3. Цифрові датчики. Майбутні судна будуть обплутані системами датчиків, 

що реєструють всі аспекти експлуатації судна, аж до виявлення несправностей 

та виявлення ділянок, що підлягають технічному обслуговуванню чи ремонту. 

У цій технології є очевидні плюси, але противники вказують, що впровадження 

призведе до неминучого погіршення інженерних та навігаційних навичок 

моряків. 

4. Блокчейн. Технологія блокчейн давно та успішно використовується у 

фінансовому секторі, а сьогодні захоплює морську галузь. Багато 

судновласників та логістичних компаній використовують хмарні програми для 

об'єднання логбуків, електронних таблиць, баз даних тощо в одному місці [3]. 

Кожен блок інформації записується окремо та у хронологічному порядку, 

тому неможливо внести зміни до даних без відома інших користувачів. Хоча це 

і звучить складно, технологія блокчейн знижує кількість шахрайства та 

людських помилок, а також спрощує трекінг мільйонів контейнерів і, отже, 

знижує витрати на перевезення вантажів [3]. 

Очікується, що застосування смарт технологій у судноплавстві не вплине 

на кількість моряків, хоча вимагатиме додаткового навчання, оскільки роль 

суднової команди трансформується у бік спостереження та обслуговування 

цифрових пристроїв. 

Проте повний перехід на цифрове судноплавство неминуче призведе до 

появи повноцінних автономних судів. 

Автономне судно оснащене інфрачервоними та візуальними камерами, 

радаром, лідаром, GPS та AIS, а також різними датчиками та смарт пристроями. 

Всі зібрані дані потім обробляються системами ІІ (штучного інтелекту) на 

борту або дистанційному центрі управління для визначення курсу та 

відповідної поведінки судна. 
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Найвідоміші IT та суднобудівні компанії, від IBM до Samsung Heavy 

Industries, сьогодні експериментують із безпілотними морськими суднами 

(UMS) [3]. 

Наразі морська спільнота стежить за трансатлантичною подорожжю ще 

одного безпілотного концепту. Повністю автономне морське дослідницьке 

судно Mayflower, кероване за допомогою штучного інтелекту, вирушило з 

Плімуту 7 вересня 2021 року. MAS400 – це тримаран, побудований 

некомерційною організацією ProMare за підтримки IBM та багатьох інших 

партнерів. MAS400 перетне Атлантику, збираючи наукові дані про океан і 

перевіряючи здатність ІІ керувати морськими суднами без участі людини [4]. 

Переваги та недоліки автономних суден: 

1.Скорочення операційних витрат, за статистикою витрати на екіпаж 

зазвичай становлять близько 20-30% від бюджету судна, тоді як автономні 

судна дозволяють виключити: витрати на транспорт моряків на судно та 

додому; довгі заходи в порт для зміни екіпажу та відпочинку; заробітну плату 

офіцерського та рядового складу; постачання членів екіпажу під час рейсу [5]. 

Проте, найочевидніший плюс автономних судів спричинить інші витрати: 

підвищені експлуатаційні витрати на суші (будівництво центрів управління та 

заробітна плата інженерів); у разі атаки на судно (кібер або фізичної) практично 

неможливо відновити контроль над судном [5]. 

2.Виключається «людський фактор» за оцінками AGCS (Allianz Global 

Corporate & Specialty), від 75% до 96% нещасних випадків у судноплавстві 

пов'язані з людським фактором. Тим не менш, у цієї великої переваги є і 

зворотний бік. Експерти побоюються, що помилки просто перемістяться у 

віддалені операційні центри, де ІТ-фахівці та інженери, подібно до моряків на 

вахті, можуть припуститися критичної помилки через втому або недосипання 

[6]. 

3.Автономні судна підвищать ефективність морських перевезень. 

Безпілотним кораблям не потрібні житлові приміщення, камбузи, водогін та 
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інші зручності, необхідні для роботи на борту. В результаті, вантажний відсік 

на такому судні збільшується, або він стає легшим для економії палива. З 

іншого боку, безпілотним судам потрібно більше високотехнологічного 

обладнання, яке збільшує вартість будівництва та експлуатації. Крім того, 

звичайний термін служби комерційного судна становить 25–30 років, але у разі 

безпілотних суден він скоротиться у кілька разів, оскільки ІТ-технології 

розвиваються швидше, ніж системи машинного обладнання [7]. 

4.Викорінення піратства Rolls-Royce вважає, що майбутні кораблі не 

будуть цікаві для піратів, оскільки на них не буде команди, яку можна взяти в 

заручники, а впоратися з вантажними системами вручну буде неможливо. 

Скептики тим часом переконані, що піратство лише змінить свою форму; і в 

найближчому майбутньому ми ймовірно побачимо викрадення та вимоги 

викупу вже не за команду, але за саме високотехнологічне судно [8]. 

5.Кібербезпека. Судноплавство на 10–20 років відстає від інших галузей, 

залишаючи свої цифрові системи небезпечно вразливими для кібератак як з 

боку окремих угруповань, і на більш глобальному рівні [9]. 

6.Відсутність міжнародних законів, галузь ще не готова до появи повністю 

автономних судів. Наприклад, морські «безпілотники» не відповідають 

основним нормативним документам з безпеки мореплавання, таким як, 

скажімо, Правило 5 Міжнародних правил запобігання зіткненням суден у морі 

(COLREG), яке потребує присутності людини на вахті для профілактики 

зіткнень [10]. 

Більше того, Міжнародна конвенція з охорони людського життя на морі 

(SOLAS) вимагає, щоб судна мали змогу надавати допомогу у пошуково-

рятувальних операціях, зокрема піднімати на борт аварії судна тих, що вижили. 

Ці умови є абсолютно несумісними з автономними кораблями. Очевидно, що 

ера автономного судноплавства тільки починається, і міжнародна морська 

галузь довго адаптуватиметься до безпілотних суден [10]. 
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«Зелені» суднові технології. Загальновідомо, що IMO прагне до 0% 

викидів парникових газів від судноплавства до 2050 року, і саме 

високотехнологічні системи мають зробити морську галузь дружньою для 

екології. Це означає, що морські фахівці ще довго будуть затребувані. Крім 

того, вищезазначене дослідження IMarEST показує, що після остаточного 

переходу до автономного судноплавства моряки, швидше за все, будуть 

переведені на роботу до центрів управління [11]. 

Технології «зеленого» судноплавства включають: 

1.Альтернативні види палива та системи очищення (ЗПГ, метанол, аміак, 

біопаливо, водень або скрубери). 

2.Гібридні силові установки, що працюють за допомогою енергії вітру та 

сонця, обіцяють зменшити викиди CO2 до 90%. Ці системи апробовані в 

усьому світі, але на сьогоднішній день найбільш перспективними концептами є: 

- RO-RO судно Oceanbird з п'ятьма 80-метровими щоглами та карбоновими 

вітрилами. Найбільший вітрильник перевозитиме до 7 000 транспортних 

засобів через Атлантичний океан за 12 днів. Постачання судна заплановано на 

2024 рік. Катамаран Turanor PlanetSolar, на якому встановлено 29 000 сонячних 

батарей, успішно обігнув земну кулю. 

3. Баластні системи без води. Вчені всього світу б'ють на сполох, 

фіксуючи, як відкладення та мікроорганізми, що переносяться в баластних 

водах, руйнують екосистеми. Цей процес називається біологічною інвазією і 

часто набуває катастрофічних масштабів. 

4. Нові технології суднобудування. Удосконалена конструкція гребного 

гвинта знижує витрати палива до 4%, прискорюючі напрямні насадки 

збільшують економію палива ще на 5% і, як наслідок, скорочують викиди NOx 

та COx. Існують також системи повітряного мастила Air Bubbles та нові фарби 

для корпусу, які зменшують тертя та економлять до 8% палива. 

5. Двигуни із постійними магнітами (PM). Ця абсолютно нова технологія 

забезпечує покращену маневреність, зниження шуму та більш високу 
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ефективність силової установки, скорочуючи як споживання енергії, так і 

викиди у навколишнє середовище. Kongsberg Maritime залучили верф VARD до 

будівництва двох суден із найбільшим пакетом PM у світі. Офшорні судна 

призначені для будівництва та обслуговування морських вітряних 

електростанцій (CSOV) та належать REM Offshore. Підрулюючі пристрої 

управлятимуть установкою Kongsberg K-Master. Це універсальне робоче 

середовище, яке поєднує функції динамічного позиціонування і маневрування, і 

управляється одним оператором за допомогою джойстика [11]. 
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підвищення безпеки та ефективності судноплавства: матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної конференції 17 квітня 2020 р. – 

Маріуполь: АМІ НУ «ОМА», 2020. С. 116-122. 

 

 УДК: 656 

Вивчення деяких аспектів наукового світогляду  курсантів морської 

галузі в освітньому процесі 

Житомирська Т.М.-доцент кафедри гуманітарних дисциплін Дунайського 

інституту Національного університету  «Одеська морська академія», 

Ізмаїл,Україна 

Загальновідомо, що науковий світогляд – це «система узагальнених 

наукових поглядів на світ, на місце в ньому людини та її ставлення до цього 

світу, а також засновані на цих поглядах переконання, почуття, ідеали, що 

визначають життєву позицію людини, принципи поведінки та ціннісні 

орієнтації» [1]. 

Виділяють три основних типи наукового світогляду: життєвий (звичайний) 

світогляд, у якому відбиваються уявлення здорового глузду, традиційні погляди 

про світ і людину; релігійний світогляд, що є визнанням надприродного 

світового начала; філософський світогляд (що включає наукове), у якому 

узагальнюється досвід духовного та практичного освоєння світу [1]. 

«Науковий світогляд є органічна єдність конкретно-історичного 

змістовного погляду світу, науково обґрунтованих переконань щодо законів 

розвитку природи й суспільства, соціально-економічного способу життя, 

системи суспільно-політичних відносин, визначаючих активну життєву 

позицію людини. Науковий світогляд формується в індивіда в результаті 

послідовного оволодіння науково-філософськими знаннями, сучасними 
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науковими досягненнями, а також системою загальних методів пізнання 

дійсності» [3]. 

Світогляд має складну структуру. науковці виділяють: 

 пізнавальний (когнітивний),  

 емоційний,  

 вольовий компоненти світогляду, які відповідають 

компонентам «Я-концепції» особистості.  

Пізнавальний компонент включає знання, погляди та переконання, 

емоційний – емоційний стан, почуття, переживання, вольовий – вчинки, події, 

відносини. Названі компоненти взаємопов'язані – іноді складова одного 

визначає складову іншого (переконання → вчинки), іноді вони взаємодіють, 

являючи собою єдине ціле (дії-знання-емоції) [5]. 

В освітньому процесі, у курсантів морської галузі, насамперед, 

формуються знання, погляди та переконання (пізнавальний компонент), але з 

опорою на емоційний бік та з результатами, що виявляються у відносинах та 

вчинках. На прикладі Дунайського інституту Національного університету 

«Одеська морська академія», де викладаються Філософсько спрямовані освітні 

компоненти курсантам, які навчаються за такими освітніми програмами як 

«Навігація і управління морськими суднами» та «Управління судновими 

технічними системами і комплексами», розглядається як виникло та прогресує 

людське суспільство; що є рушійною силою сучасних соціально-економічних та 

політичних явищ; яке місце людини та її свідомості у розвитку суспільств, [2]. 

Критеріями оцінки сформованості наукового світогляду курсантів 

морської галузі є: глибина засвоєння наукових понять, законів, теорій, що 

мають визначальне значення для розуміння сутності процесів розвитку 

природи, суспільства, мислення; стійке, усвідомлене особистісне ставлення до 

матеріалу, що вивчається, його світоглядного змісту; прагнення та вміння 

відстоювати свої погляди та переконання; прояв переконаності у повсякденній 

діяльності та поведінці; сформовані інтелектуальні почуття. Б.Т. Лихачов 
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називає ще й розвинену здатність діалектичного осмислення дійсності, 

безумовно, що свідчить не лише про високий рівень розвитку мислення 

індивіда, а й про певний рівень розвитку його світогляду – рівень, на якому 

переконання, емоції та вчинки єдині, це діалектична єдність забезпечує 

ідентифікацію особистості. світі» [4]. 

Розвиток особистості, а саме особистості курсантів морської галузі, 

формування її світогляду – дуже складний процес, що піддається впливу безлічі 

різноманітних факторів. Виховання наукового світогляду - це процес 

одночасного, в органічній єдності, розвитку наукової свідомості, культури 

мислення, почуттів та емоційних відносин, цілеспрямованості та культури 

вольових дій. Світоглядне виховання як органічна єдність свідомості, 

мислення, почуттів та волі, що здійснюється в єдності навчально-виховного 

процесу та життя, потребує комплексного підходу. Світогляд може бути тільки 

результатом цілісної, комплексної організації освітнього процесу: 

інтелектуально-емоційного пізнання світу в аудиторний час та його 

практичного освоєння у позааудиторній діяльності. Таким чином, своєрідність 

процесу формування наукового світогляду курсантів морської галузі – у його 

складності [2].  

Таким чином складність наукового світогляду проявляється у процесі його 

розвитку: одночасно виходить з знаннях, отриманих шляхом освітнього 

процесу (чи іншим шляхом – наприклад, релігійне, житейське). Ймовірно, саме 

тому під час обговорення цілеспрямованого становлення наукового світогляду 

курсантів морської галузі, зазвичай використовуються терміни «формування» 

(як створення нового) і «розвиток» (як зміна існуючого), які однаково 

використовуються в освітньому процесі.  
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УДК: 354:378.1 

ПЛЮСИ ТА МІНУСИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ 

ШКОЛІ 

Татарко І. І. - кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри 

гуманітарних дисциплін Дунайського інституту Національного університету 

«Одеська морська академія», Ізмаїл, Україна 

Онлайн-освіта зростає – і дуже швидко. Звісно, карантин зіграв свою роль. 

Але все ж таки тренд на дистанційне навчання з'явився не вчора і він точно не 

зникне найближчими роками. 

Інтернет став важливим учасником освітнього процесу ще на початку 

2000-х, а сьогодні рідко хто з викладачів та здобувачів вищої освіти не 

використовує технології навчання. Ми спілкуємося з викладачами, студентами 

та їхніми батьками у месенджерах, користуємось електронним журналом, 

шукаємо додаткові матеріали в інтернеті. 

За даними eLearning Industry, лише у проміжок між 2001 та 2017 роками 

ринок електронних освітніх рішень виріс на 900%. Можливість навчатися 

http://shron1.chtyvo.org.ua/Shynkaruk_Volodymyr/Filosofskyi_entsyklopedychnyi_slovnyk.pdf
http://shron1.chtyvo.org.ua/Shynkaruk_Volodymyr/Filosofskyi_entsyklopedychnyi_slovnyk.pdf
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%BA_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%86%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%84%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%97_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8_%D0%9D%D0%90%D0%9D_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F#%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0:%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/966531128X
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0:%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/966531128X
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD_%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://encyclopedia.kiev.ua/vydaniya/files/use/third_book/part2.pdf
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дистанційно приваблює багатьох, і найближчими роками частка студентів, які 

здобувають освіту віддалено, лише зростатиме, адже інструментів для 

організації такого навчання з кожним днем все більше. Цей підхід має переваги 

і недоліки.  

Розглянемо плюси дистанційного навчання у вищіх навчальних закладах: 

Доступність Найбільша перевага дистанційної освіти – її доступність. 

Можна знаходитися в будь-якому місці та навчатися он-лайн у найкращих 

університетах світу та у найгеніальніших викладачів. Все, що потрібно – це 

стабільний інтернет, смартфон чи ноутбук і бажання. 

Гнучкість Як правило, дистанційне навчання пропонує два формати: 

онлайн-зустрічі в реальному часі та відеозаписи. Це дозволяє студентам гнучко 

планувати освітній процес з огляду на особисті потреби та легко поєднувати 

навчання з роботою. 

Економія часу Не потрібно витрачати час на дорогу. Встали, поснідали, 

відкрили комп'ютер і ось ви вже на навчанні в інституті - жодних метро та 

пробок на проспекті.  

Можливості для людей з інклюзією Один із найбільших плюсів 

дистанційної освіти – її доступність для людей з обмеженими можливостями. 

Вони можуть проходити навчання в коледжі або університеті, освоювати 

сучасні професії, не виходячи з дому, знайти в майбутньому роботу і підвищити 

якість свого життя. 

Можливість працювати з кожним студентом індивідуально Технологія 

дистанційного викладання допомагає знайти свій підхід до кожного здобувача 

освіти. Буває, що студент соромиться активно працювати в аудиторії. Але на 

віддаленні він почувається вільніше, ставить викладачу питання в чаті, успішно 

виконує завдання. А викладач може підібрати для таких студентів додаткові 

завдання, які відповідають їхнім нахилам, щоб підтримати інтерес до навчання. 

Дистанційне навчання - чудовий шанс познайомитися зі своїми учнями ближче. 
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Варіативність Дистанційне навчання ефективно працює на варіативність. 

У тому числі, стає можливим одних студентів навчати за розширеною, а інших 

за прискореною програмою. Немає проблем із одночасним навчанням студентів 

різних рівнів. На різні рівні гурт не набирається. Але одним студентам 

пропонується лише прослуховування вебінарів та тестування, а іншим перед 

кожним вебінаром надсилаються роз'яснювальні матеріали. За бажання, 

звичайно, така варіативність можлива і за класичної освіти, але як показує 

практика, при аудиторних заняттях це організувати вкрай складно. Більш 

підготовлені студенти в цьому випадку скептично ставляться до тих, кого треба 

«тягнути», а відстаючі, навпаки, відчувають стрес, почуваються «профанами». 

А за дистанційного формату навчання ці фактори легко згладити. Новачок 

просто наганяє перед вебінаром певний матеріал, виявляється «в темі», і під час 

проведення вебінару почувається на рівних. 

Комфорт при повторенні та уточненні Чому за аудиторних занять часто 

погано засвоюється матеріал? Уявіть стандартну ситуацію: викладач читає 

лекцію, матеріал досить багатопластовий, складний. При цьому викладач 

уточнює: «Усі все зрозуміли?». У цей момент, безумовно, хтось може підняти 

руку та поставити уточнююче питання. Але частіше, жодних питань не буде. І 

не тому що мовчання – знак згоди, а тому що студентам соромно перед одне 

одним, а також є побоювання, що надалі оцінка на іспиті буде не дуже гарною. 

При дистанційному навчанні найчастіше все інакше. По-перше, здебільшого є 

можливість повернутися до проблемних моментів. Навіть, якщо мова йде про 

вебінар у форматі он-лайн, в більшості випадків надалі доступний його запис. 

Поставити запитання в чаті під час самого вебінару часто психологічно 

набагато легше, ніж зробити це усно під час аудиторних занять. Якщо в 

аудиторії це часто сприймається студент «тупить», то тут – «залучається». 

Автоматизация рутинных процессов Простіше кажучи, технології 

можуть взяти на себе виконання найнуднішої частини роботи викладача. 

Наприклад, перевірку домашніх завдань та складання статистики. 
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Найбільш стабільний темп роботи Головне, що дає дистанційна освіта – 

це час. Тепер, коли більша частина спілкування зі студентами відбувається у 

месенджерах, у них з'явилося більше часу, щоб обмірковувати  відповіді на 

запитання. Адже необов'язково відповідати негайно, ризикуючи помилитися – 

можна звіритися з довідковою літературою та дати більш вдумливу та докладну 

відповідь. Це робить відносини педагога та здобувачів вищої освіти 

професійнішими, але при цьому і більш невимушеними. 

Актуальність знань Звичні нам друковані підручники не завжди 

встигають за часом. Віддалений навчальний процес дозволяє викладачу 

знаходити актуальні матеріали, що відповідають навчальній програмі ХХІ ст. 

Доступність навчальних матеріалів Зараз багато онлайн-бібліотек 

відкрили свої віртуальні двері та дозволили користуватися своїми 

підручниками та посібниками безкоштовно. Але насправді в мережі і так можна 

знайти у вільному доступі величезну кількість електронних книг, які стануть у 

нагоді для підготовки до занять. Це полегшує життя викладау, який не 

обмежений тими посібниками, які є у бібліотеці, та батькам здобувачів вищої 

освіти, які не можуть купувати десятки дорогих додаткових посібників. 

Безпека Особливо цей пункт важливий зараз, коли більшість світу на 

карантині та вирішується питання, як зупинити подальше поширення COVID-

19. 

Переваги дистанційної форми навчання звучать як панацея для освіти під 

час пандемії. Але опитування студентів та уважне вивчення виявляють мінуси 

такої освіти:  

Негативний вплив на здоров'я Великим мінусом даної системи є 

перевтома зору, це неминуче під час роботи за комп'ютером.  

Потрібна сильна мотивація Зможуть навчатися тільки ті студенти, хто 

добре уявляє, для чого їм це потрібно. Оскільки левову частку всього 

навчального матеріалу студент вивчає самостійно, тут потрібні міцні навички 
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самоконтролю, розвиненої сили волі та відповідальності – ось що потрібне для 

успішного дистанційного навчання. 

Технічні обмеження Стабільний інтернет та технічне забезпечення – 

перші у списку недоліків дистанційної форми навчання у вищому навчальному 

закладі. У процесі дистанційного навчання ви, напевно, зіткнетеся з 

непередбачуваними обставинами, які вам заважатимуть. Наприклад, у самий 

невідповідний момент у вас може відключитися світло або вийти з ладу 

комп'ютер. А інтернет може обірватися прямо під час важливого онлайн-

семінару, і ви нічого з цим не зможете вдіяти. Дистанційне навчання робить вас 

залежним від технічних засобів. Особливо важко доводиться жителям сіл. 

Неможливість практичних занять Он-лайн-навчання підходить далеко 

не для всіх спеціальностей. В університетах з медицини, хімії та технікумах 

перехід на дистанційне навчання можливий лише у вигляді теоретичних лекцій. 

Провести повноцінну операцію з видалення апендициту в Zoom і розповісти всі 

нюанси точно не вийде.  

Проблеми із комунікацією Менша частина студентів вважають, що 

взаємодіяти з викладачами стало комфортніше після переходу до он-лайн-

формату. Більшість зазнають складнощів у спілкуванні та не отримують 

вичерпні відповіді на запитання.  

Відсутність «живого» контакту Люди – соціальні істоти, які потребують 

живого спілкування. А дистанційне навчання позбавляє повноцінно 

комунікувати, обмінюватися емоціями, народжувати нові ідеї. Зникає 

студентське життя як явище. 

Збільшення навантаження З переходом в он-лайн викладачі задають 

більше матеріалу для самостійного вивчення та збільшують обсяги домашньої 

роботи. Отже, час, зекономлений на дорогу, витрачається на додаткове 

навантаження на навчання.  

Відсутність контролю На перший погляд це здається плюсом 

дистанційного навчання, але насправді вимагає від студента високої мотивації 
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та відповідальності. Дефіцит уваги, який спостерігається у більшості сучасних 

молодих людей, заважає повністю поринути у процес навчання. Особливо якщо 

лекції йдуть у записі. 

Проблема ідентифікації Суть дистанційного навчання у вищіх 

навчальних закладах в тому, що людина за допомогою засобів комунікації 

проходить навчання. Перевірити, чи він здає он-лайн-тести або надсилає 

поштою завдання, практично неможливо. Є деякі програми, засновані на 

ідентифікації особи або особливості друку тексту на комп'ютері, але вони не 

настільки поширені. Тому нерідко студентам доводиться особисто бути 

присутнім на підсумковій атестації. 

Відсутність позитивних «побічних ефектів» Те, що дистанційне 

навчання дає людині конкретний набір знань, можна вважати як плюсом, так й 

мінусом. Навчаючись віддалено, людина позбавляє себе багатьох позитивних 

«побічних ефектів» академічної освіти. Наприклад, процес конспектування 

довгих лекцій тренує швидкість письма, розвиває механічну пам'ять, вчить на 

ходу виокремлювати найважливіші фрагменти з потоку інформації. Всі ці 

навички дуже корисні у повсякденному житті, але дистанційне навчання їх не 

дає. 

Самодисципліна За цим словом ховається проблема значно більша, ніж 

може здаватися. Не кожна людина здатна змусити себе сісти та вчитися, коли 

цьому не сприяють зовнішні фактори. За звичайного сценарію студент просто 

йде до університету, де є класні кімнати, викладачі, інші студенти, бібліотека та 

сама атмосфера студентського братства. Все це підштовхує до того, щоб 

навчатися. Вдома ж більше факторів, що відволікають: від дивана до серіалів. 

Щоб вчитися віддалено, слід дотримуватися жорсткої дисципліни. 

Отже, дистанційне навчання може розглядатися як форма, що доповнює та 

посилює соціально-педагогічний, організаційний, психологічний та 

управлінський потенціал традиційного формату здобуття вищої освіти. Сучасна 

освіта потребує розумного поєднання форм, методів та засобів традиційної 
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(«віч-на-віч») і віртуальної, дистанційної взаємодії учасників освітнього 

процесу.        
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З ПИТАНЬ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ 

ФІНАНСОВОЇ РОБОТИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

Ковальжи Н. Г. – старший викладач кафедри загальнонаукових дисциплін 

Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська 

академія», Ізмаїл, Україна 

Суб'єкт підприємницької діяльності здійснює, як правило, декілька видів 

виробничо-господарської діяльності, його головною метою є отримання 

належного прибутку. Результативність такої діяльності залежить від 

співвідношення отримуваних доходів та розміру зроблених витрат. У 

законодавстві України, яке регулює господарську діяльність суб'єктів 

http://www.vtei.com.ua/images/V
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підприємництва і порядок організації бухгалтерського обліку та звітності, з 

одного боку, і систему оподаткування прибутку підприємств, з іншого боку, є 

розбіжності: принципово різними методами визначаються обсяги доходів, 

витрат та прибутку, під терміном «прибуток» розуміють два різних 

економічних явища, - прибуток як результат фінансово-господарської 

діяльності підприємств і прибуток як об'єкт оподаткування. У податковому 

законодавстві України прибутком вважається сума валових доходів, 

скоригована прописаним у законодавстві чином, зменшена на суму валових 

витрат і на вартість зносу основних засобів та нематеріальних активів. Як 

правило, об'єктом оподаткування стає величина, яка не збігається із сумою 

прибутку, розрахованою за даними бухгалтерського обліку. Тому на 

підприємствах окремо ведуть два види обліку: бухгалтерський, для визначення 

фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування, і 

податковий для визначення розміру прибутку до оподаткування. Враховуючи 

це, більш предметно зупинимося на визначенні таких понять, як валові доходи, 

валові витрати, доходи від основної, фінансової, інвестиційної діяльності, 

доходи від надзвичайних подій тощо. 

Ефективне управління фінансами підприємства передбачає таку 

організацію роботи фінансових служб, яка дає змогу правильно 

використовувати власні фінансові ресурси, залучати додаткові фінансові 

ресурси на най вигідніших умовах, інвестувати їх із найбільшим ефектом, 

проводити прибуткові операції на фінансовому ринку. 

Мобілізуючи тимчасово вільні кошти інших їх власників для покриття 

необхідних витрат, фінансисти підприємства повинні мати чітке уявлення про 

мету їх залучення і давати рекомендації керівництву щодо форм такого 

залучення [2]. Для покриття короткострокової та середньострокової потреби у 

фінансових ресурсах доцільно використовувати позички банків. Здійснюючи 

великі капітальні вкладення, можна скористатися додатковою емісією цінних 

паперів. Однак, такі рекомендації можна надати лише тоді, коли фінансисти 
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ґрунтовно дослідили фінансовий ринок, проаналізували попит на різні види 

цінних паперів. 

Слід зазначити, що управління фінансами підприємств – це, на сам перед, 

управління потоками вхідних і вихідних коштів підприємства для формування, 

розподілу і використання необхідних грошових ресурсів, максимізації прибутку 

підприємства, підвищення рентабельності та платоспроможності. 

Отже, перша група фінансової управлінської діяльності на підприємстві 

передбачає: 

- розроблення фінансової стратегії діяльності підприємства; 

- формування ефективних інформаційних систем, які забезпечують чітке 

відслідковування внутрішньої і зовнішньої фінансової інформації та 

обґрунтування альтернативних варіантів управлінських рішень; 

- проведення комплексного аналізу різних аспектів фінансової діяльності 

підприємства; 

- здійснення фінансового планування діяльності підприємства за його 

основним напрямком; 

- розроблення системи стимулювання реалізації прийнятих управлінських 

рішень; 

 - здійснення ефективного контролю за реалізацією прийнятих 

управлінських рішень. 

Що стосується друг групи фінансової управлінської діяльності на 

підприємстві, то вона передбачає: 

- управління активами (оборотними, необоротними, оптимізація їх складу); 

- управління капіталом (власним капіталом, залученим капіталом, 

оптимізація структури капіталу); 

- управління інвестиціями (реальними та фінансовими інвестиціями); 

- управління фінансовими ризиками (управління складом фінансових 

ризиків, управління профілактикою фінансових ризиків, управління 

страхуванням фінансових ризиків); 
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 -  антикризове фінансове управління (управління відновленням фінансової 

стійкості, управління забезпеченням фінансової рівноваги, управління санацією 

підприємства). 

Роблячи висновок, треба відмітити, що фінансова робота на підприємстві 

організовується фінансовим відділом, що є самостійним структурним 

підрозділом. Керівник цього відділу безпосередньо підпорядковується 

керівникові підприємства і разом з ним несе відповідальність за фінансову 

дисципліну і фінансовий стан підприємства, представляє підприємство у 

фінансових, кредитних та інших органах. На деяких підприємствах, де немає 

самостійного фінансового відділу, зазначену роботу виконує фінансовий 

сектор, що створюється, у складі бухгалтерії, фінансово-збутового відділу або 

іншого підрозділу підприємства, керівник якого несе відповідальність за 

фінансову роботу підприємства [1]. 

Є фактом те, що фінансова робота на підприємстві дуже різноманітна і 

багатогранна, але умовно її можна згрупувати за напрямками: фінансове 

планування, оперативна фінансова робота, контрольно-аналітична робота. На 

підприємствах зі значним обсягом зовнішньоекономічних зв'язків створюється 

група валютних розрахунків і валютного регулювання. 

До основних завдань фінансової роботи належать: 

- мобілізація фінансових ресурсів, необхідних для підтримки нормального 

виробничого циклу, передбаченого планом; 

- пошук шляхів максимізації прибутку, підвищення рентабельності; 

- своєчасне виконання зобов'язань перед фінансово-кредитними 

установами, бюджетом та державними цільовими фондами, перед 

постачальниками та працівниками підприємства; 

- контроль за ефективним, раціональним та цільовим використанням 

наявних фінансових ресурсів підприємства. 

Таким чином, для виконання своїх функцій щодо управління фінансовими 

ресурсами і контролю за їх раціональним використанням фінансова служба 
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підприємства виконує необхідні розрахунки і на їх основі вносить обґрунтовані 

пропозиції керівництву підприємства щодо розподілу наявних фінансових 

ресурсів між виробничими структурними підрозділами, функціональними 

службами; розробляє поточні і оперативні фінансові плани та інші планово-

фінансові документи; вишукує резерви збільшення прибутку і надходження 

додаткових фінансових ресурсів з метою забезпечення потреб підприємства у 

коштах на фінансування виробництва, капітальних вкладень, проведення 

соціально-культурних заходів; здійснює контроль за виконанням показників 

фінансового плану підрозділами і підприємством в цілому, а також за цільовим 

використання фінансових ресурсів. Крім того, фінансова служба, бере активну 

участь у заходах, спрямованих на запровадження внутрішнього комерційного 

розрахунку на підприємстві, вивчає стан фінансового ринку регіону і країни для 

планування та прийняття рішень в інвестиційній сфері. 
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ПРОБЛЕМИ  МОРЯКІВ  В  УМОВАХ  ПАНДЕМІЇ  COVID-19 

Кiрсанова В.В. - кандидат біологічних наук, доцент кафедри 

загальнонаукових дисциплін Дунайського інституту Національного 

університету «Одеська морська академія», Ізмаїл, Україна. 

 Пандемія коронавірусу  надала  значний негативний вплив на різні галузі 

економіки у глобальному масштабі. Судноплавство є важливою галуззю  для 

https://teacode.com/online/udc/1/159.9.072.html
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світової економіки і є невід'ємною частиною ланцюжка поставок для 

переважної  більшості  галузей у всьому світі. Перевезення понад 80% обсягу 

торгівлі, включаючи продукти харчування та медичні товари, енергію, 

сировину та промислові товари по всьому світу здійснюється морськими 

шляхами. Спад виробництва за умов пандемії створив значне навантаження на 

судноплавний бізнес. Оскільки він залежить від обсягу виробництва та 

зобов'язаний забезпечити безпеку вантажів та безпеку членів екіпажів суден. 

При експлуатації водного транспорту контакт із співробітниками  портів різних 

континентах є неминучим. Максимально були обмежені можливості зміни 

екіпажів на судах через скасування  авіаперельотів. З метою обмеження 

контактів було заборонено вихід моряків у місто, що створює додаткове 

психологічне навантаження на членів екіпажу в умовах ізоляції.  Понад      300 

000 моряків та морського персоналу під час пандемії covid-19 застрягли в морі і 

не могли бути репатрійовані, незважаючи на закінчення терміну дії їхніх 

контрактів. Стільки ж моряків не змогли приєднатися до кораблів і змінити  їх 

[1]. Вжиті заходи щодо максимального обмеження контактів у всьому світі, 

здійснювалися з надією на локалізацію та ліквідацію  нової загрози для 

людства. Розроблено вакцину та вакциновано  мешканців  усієї планети. Однак 

не вдалося досягти успіху. Патогенний вірус  covid-19 став 

новим  захворюванням у популяції  людини. 

Об'єктом наших досліджень є патогенний вірус covid-19 

Мета наших досліджень Вивчити характеристику інфекційного захворювання 

covid-19 та аналізувати  можливі заходи,  що обмежувань поширення інфекцій 

серед екіпажів моряків під час експлуатації  судна. 

          Коронавірусна  хвороба 2019 року covid-19 вперше  булла  виявлена  в 

Ухані,  Китай,  у  грудні  2019 року [2]. Хвороба  булла  оголошена 

пандемією  Всесвітньої  організацією  охорони  здоров'я (ВООЗ) 11 березня 

2020 р. У багатьох людей з інфекцією covid-19 симптоми  відсутні  або 

розвиваються  лише  легкі  симптоми, такі як кашель, стомлюваність та біль 
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голови. Небезпечними  є  випадок,  коли  захворювання  прогресує  та 

призводить до респіраторного  дистрес-синдрому  (важка пневмонія, гострий 

респіраторний  дистрес-синдром,  поліорганна  недостатність), і навіть смерть 

[2,3]. 

          В результаті  досліджень  виявлено  безсимптомну  або  легку  форму 

захворювання у  79,7%  пацієнтів,  а  захворювання  І та ІІ ступеня  тяжкості — 

у 19,3%  та  1,0%  відповідно [4].  Однак на Комп'ютерній томографії (КТ)-

зображеннях  була  підтверджена  висока частота  ураження  легенів (62,5%) 

[5].  Підступність  захворювання  пов'язана  з ураженням легенів при прояві 

захворювання у легкій формі.  Ця  характеристика  інфекції особливо не бажана 

на судні.  На них не можливе  встановлення Комп'ютерної томографії. 

        Створено систему  оглядів  здоров'я  моряка, покликану  не  пустити 

людину  з патологіями  здоров'я на судно. Але інкубаційний  період 

захворювання  covid-19 становить 5-6 днів, однак це може тривати до 14 днів. 

Вірус  covid-19 передається  між  людьми  повітряно-краплинним  та 

контактним  шляхом. Передача  повітряно-краплинним  шляхом 

відбувається,  коли людина  знаходиться  в  тісному контакті (в межах 1 м) з 

кимось, у кого є респіраторні симптоми (наприклад, кашель або чхання), і тому 

існує ризик зараження його слизових оболонок (рот і ніс) або кон'юнктиви (очі) 

контакт із потенційно інфекційними респіраторними краплями. Також можлива 

передача інфекції при  контакті  з поверхнями  у 

безпосередній  близькості  або  з предметами,  якими  користувалася 

інфікована  людина. [6]. 

       На даному етапі вивчення інфекції covid-19 розроблено вакцину та 

складено протоколи лікування захворювання. Управління санітарного нагляду 

за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) схвалило кілька типів 

тестів для діагностики covid-19 (ВІД-ПЛР-тест, Тест на антиген, Тест RT-PCR) 

[6].  Перед  посадкою на судно всі члени екіпажів повинні вакцинуватися. Цей 

захід захищає кожного моряка та екіпаж  загалом. Оскільки всі члени одного 
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екіпажу перебувають у тісному побутовому контакті тривалий період. 

Обов'язковою є наявність в аптечці судна одноразових або багаторазових 

респіраторних масок, речовини для дезінфекції рук, тести на covid-19 та ліки 

проти даної  вірусної  інфекції відповідно до затверджених протоколів його 

лікування. Доцільне встановлення ультрафіолетових ламп у житлових 

приміщеннях, у кімнатах відпочинку та на камбузі. Необхідно враховувати, що 

ультрафіолетове випромінювання негативно впливає не тільки на віруси, а й на 

організм людини. Їх можна вмикати  на період  відсутності  членів екіпажу на 

площі, що опромінюється. Ультрафіолетові лампи можуть бути встановлені в 

установках кондиціонування за межами приміщень з метою збільшення їх 

безпеки для членів екіпажу. Також необхідно встановлювати термостати на 

камбузах для знезараження багаторазового посуду та інших предметів, через які 

можлива передача інфекції covid-19. 

         Висновки З метою обмеження поширення інфекції covid-19 на морських 

суднах, необхідно здійснити своєчасну вакцинацію моряків, необхідна 

наявність на борту судна   респіраторних масок, дезінфекційованих речовин, 

тестів на covid-19 та ліки для призначення лікування у разі виявлення 

захворювання. Необхідно встановити додаткові  засоби з незараження 

повітряного простору житлових приміщень та камбуза. Необхідна  наявність 

термостата для обмеження передачі інфекції контактним шляхом. 
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МОРСЬКОЇ ПРОФЕСІЇ ДО ПІРАТСЬКОГО НАПАДУ ТА ПОЛОНУ 

Березовська В.В. - кандидат історичних наук, доцент кафедри гуманітарних 

дисциплін Дунайського інституту Національного університету 

“Одеська морська академія”, Ізмаїл, Україна 

Проблема морського піратства або збройного розбою на морі, яка існує з 

незапам'ятних часів, періодично звертала на себе підвищену увагу світового 

співтовариства, змушуючи якимось чином реагувати на неї. Минулі півтора 

десятка років стали періодом загальної підвищеної уваги до проблеми 

морського піратства і озброєного розбою щодо судів. Причин до цього чимало. 

Морські вантажоперевезення в світі, за статистикою ООН, нині становлять 

майже 80% всього міжнародного вантажообігу, тобто морське судноплавство 

стало інтернаціональним, і, отже, морське піратство і морський розбій стали 

проблемами не однієї або декількох країн, як це було два-три десятка років 

назад [1]. 

Умови життя людей, економічна і соціальна обстановка в ряді країн 

продовжує залишатися вкрай несприятливою і навіть погіршуватися, будучи 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1341321X22000733#!
https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-infection-and-chemotherapy
https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-infection-and-chemotherapy
https://doi.org/10.1016/j.jiac.2022.02.025
https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/covid-19-diagnostic-test/about/pac-20488900
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благодатним ґрунтом для існування і розвитку різного роду радикальних і 

екстремістських рухів, а також для росту і поширення злочинних угруповань 

різного штибу, включаючи морське піратство. 

При цьому піратство все тісніше переплітається з такими злочинними 

діяннями, як тероризм, незаконне розповсюдження зброї та пограбування 

морських суден та їх екіпажів в територіальних водах держав, наркотрафік і 

незаконна міграція з використанням різних плавзасобів [1]. 

У зв'язку з нинішньою пандемією COVID-19 спостерігається зростання 

піратства на 24%. Пандемія закрила багато підприємств і можливості 

працевлаштування у всьому світі, в результаті чого люди з нижчих фінансових 

структур стикаються з труднощами, намагаючись звести кінці з кінцями. 

Спокуса швидких грошей приваблює багатьох до вибору нелегального шляху.  

Не дивлячись на ці моменти, світове співтовариство розробило шляхи 

захисту морегосподарського комплексу від нападів піратів та піратського 

полону, а саме: 

Самооборона: Екіпаж корабля повинен бути добре підготовлений і 

зосереджений на проведенні навчань по боротьбі з піратством. Щоб корабель 

був дійсно безпечним від піратів, потрібні люди, які можуть боротися з 

нападами на корабель. На додаток до цього, стратегії блокування (а не ті, які 

були реалізовані під час COVID-19) повинні бути навчені екіпажі, щоб в разі 

нападу вони могли відігнати піратів [2]. 

Закони: Необхідно прийняти і застосовувати суворі закони щодо піратства. 

Закони, що вимагають публічного покарання. Нові закони або змінені закони 

точно не гарантують припинення піратства, але вони, безумовно, можуть 

допомогти в забезпеченні того, щоб освічені люди залишалися поза цією 

незаконної діяльності [2]. 

Легалізація піратства: Як би дивно це не звучало. Деякі пірати, які 

вступають в незаконну торгівлю заради «пригод», а не заради прибутку або 

заробляння на життя, зможуть отримати роботу в цій галузі. Приватна особа 
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або приватний військовий корабель, уповноважений урядом країни листами 

про маркування атакувати іноземне судноплавство, яке потрапляє на територію 

держави. Простіше кажучи, вони є легалізованими піратами. Крім того, пірати, 

які можуть повернутися до своєї старої професії, можуть бути навчені в новій 

для них області і, таким чином, можуть дозволити собі легальне життя [2]. 

Безпечна навігація: Існують системи навігації, які обмінюються даними 

про піратів з різними джерелами, визначають зони з потенційним ризиком 

піратства і будують маршрут руху судна в обхід них (як і в обхід шторму). Такі 

системи, як наприклад Marine Digital FOS не тільки прогнозують і сигналізують 

про небезпеку, а пропонують кілька варіантів рекомендацій по маршруту 

слідування судна. Капітану і менеджерам в шипінговій компанії залишається 

тільки вибрати найправильніше рішення, яке пропонує роутпланер [2]. 

Вбудовані радари: Кораблі з вбудованим радаром є активом в районах, 

схильних до піратству. Досить дорога альтернатива, але надзвичайно корисна, 

коли справа доходить до запобігання атак. Вбудований радар може попередити 

капітана корабля, що насувається атака. Необхідні дії можуть бути зроблені 

вчасно, щоб перемогти піратські кораблі, наприклад, прискорити корабель, щоб 

ті не могли під'їхати близько, або закликати резервний королівський флот і 

берегову охорону для захисту корабля [2]. 

Супутникові попередження: Супутниковий GPS може використовуватися 

для відстеження піратських судів поблизу і, відповідно, для запобігання 

піратським нападам. Подібно вбудованим радіолокаційним, супутникові 

попередження можуть виявитися корисними. Це дорога альтернатива, але при 

співробітництві між країнами цей метод може бути застосований для боротьби 

з морським піратством [2]. 

Охоронець кораблів: Вантажне судно або танкер може бути відправлений 

у води разом з декількома іншими судами для захисту. На цих кораблях 

«охоронців» можуть перебувати військово-морські сили країни. У разі 

піратського нападу кораблі охоронця / «корабельні варти» можуть мати справу 
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з піратами, в той час як справжній вантажний суд / танкер продовжує свою 

подорож [2]. 

Операції з уловом: Проведення операції по виявленню групи піратів - один 

з кращих способів стримування піратства. Кораблі «пустушки» можуть бути 

відслідковані за допомогою GPS-чіпів, вбудованих в товар. Так в центрі уваги 

опиняться і клієнти піратів, а не тільки місцезнаходження частини злочинного 

угруповання. Таким методом може бути викрита вся піратська мережа [2]. 

Крім того необхідно сказати про психологічну підготовку моряків до 

піратського нападу та полону. Іноземні держави зацікавленні усвирішені цього 

питання, доказом цього є видання Найкращих методів управління для 

стримування Піратства та посилення морської безпеки а також видання Після 

виходу: Довгостроковий поведінковий вплив піратства щодо моряків та їх 

сімей [3;4;5]. 

В Україні моряків підтримує потужна система громадянського суспільства, 

а також приватні організації та державні установи. 

Кілька міжнародних груп громадянського суспільства мають місцеві 

відділи в Україні, які надають цілеспрямовану підтримку жертвам піратства. 

З 2012 по 2016 рік Програма гуманітарного реагування на морське 

піратство (MPHRP) забезпечила цілісний підхід для підтримки моряків та їх 

сімей на всіх етапах інциденту, включаючи підготовку до підключення моряків 

до додаткових психологічних ресурсів. Україна включає місцеву благодійну 

організацію Фонд допомоги морякам ASOL, яка була організована сім'ями що 

пережили піратство від MV ARIANA у 2009 році [6]. 

У Південному портовому центрі моряків також працює персонал, навчений 

забезпечувати зв'язок з місцевими психологами та психологічна допомога 

морякам, які потребують підтримки. Морські профспілки також активно беруть 

участь у просуванні добробуту моряків та надання додаткової підтримки; до 

них належать Профспілка працівників морського транспорту України та 

Українська федерація морських профспілок. Серед інших місцевих організацій, 
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що надають підтримку морякам Науково-дослідний інститут транспортної 

медицини та низка місцевих юридичних фірм, що займаються морськими 

проблемами та правами моряків [7]. 

На додаток до цих установ, які мають деякі офіційні плани щодо 

вирішення питань, низка установ пропонують послуги психосоціальної 

підтримки тим, хто пережив піратство. Лабораторія екстремуму та кризи 

Міністерства надзвичайних ситуацій України є прикладом установи, що 

пропонує широку підтримку, яку запропонувала охоплення моряків, котрі в 

минулому постраждали від піратства, та пов’язані з ними організації, такі як 

Волонтерська психологічна служба Одеси, також можуть бути потенційними 

ресурсами. Таким чином, українське міністерство бере активну участь у 

звільненні українських моряків та допомагає їм отримувати додатковий доступ 

до ресурсів [8]. 
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Вестфальский мир, який був укладений в 1648 році за підсумками 

Тридцятилітньої війни на дипломатичному конгресі за участю європейських 

держав,  закономірно  вважається  початком  формування  сучасної  системи 

національних держав. Він започаткував новий порядок у Європі, заснований на 

концепції державного суверенітету.  Світоустрій  по концепції  визначав 

верховенство, незалежність і самостійність державної влади, 

та  став  домінуючим при створенні відносин між  державами. 

 Отримавши деклараційне право на самостійне вирішення своїх питань 

після розпаду Священної Римської імперії,   національні держави почали 

реально підкреслювати  свій релігійний і культурний розвиток,  вирішувати 

питання  мови,  формувати на території держави 

необхідну  ідентичність,  впроваджувати направлену ідеологію,  включно 

шляхом створення окремої церкви,  єдиного інформаційного 

простору,  ліквідувати  бар'єри в економічних відносинах між регіонами в 

середині держави,  створювати єдиний торгівельний ринок,  монополізувати 

право на легітимне насильство [1]. 

В цей період  при зародженні класу буржуазії  формування національних 

держав йшло за наростанням.  При виникненні нових держав первинно у 

них  проходив  етап «юнацтва»,  який зазвичай міг текти  дуже болюче, а  їх 

наміри створити простір для свого розвитку, як правило,  закінчувалися 

національними катастрофами (Болгарія, Греція, Сербія).  В подальшому 

національні держави переходили  до етапу «зрілості»,  коли формується  фахова 

політична еліта, а державні інститути стабілізуються.   

Закономірним елементом становлення національної держави є формування 

соціальної   основи, яка складається з титульної націй, а при визначених 

обставинах з декількох. Так,  національною базовою основою Угорщини стала 

одна національна група, Бельгії – дві, а Швейцарії – чотири. На думку Щеглової 

Д.В.   «нація це не лише важлива складова практичної політики, а й важливий 

насамперед  екзистенціальний феномен» [2].  Національна політика держави 



   VI Міжнародна науково-практична конференція 
Інноваційні підходи до розвитку компетентнісних якостей фахівців  в умовах професійного становлення  

 

234 
 

також  могла при визначених обставинах привести  до крайності – націоналізму 

[3]. 

  Розвиток ідей ліберального демократизму надало додатковий поштовх 

еволюції національних держав, коли безпосередня близькість до державної 

влади, відчуття причетності в управлінні державою,  розвивало в громадянах 

почуття єднання з країною,  сприяло міцнішому формуванню національної 

ідентичності,  оскільки держава стала здаватися людям результатом їхньої 

політичної участі [4]. 

         При всьому цьому теорія національної держави піддавалася критиці 

тому,  що вимоги державного суверенітету  і територіальної цілісності таких 

держав іноді суперечили правам людини,  включно праву нації на 

самовизначення. 

         Після руйнування двополярного світу наприкінці ХХ століття, у 

зв’язку з утворенням в 1993 році Європейського союзу,  розвитком процесів 

інтеграції  в економічної сфері спеціалісти в галузі державного будівництва 

стали  надавати прогнози про початок руйнування національних держав. По 

суті визначалось, що почався  третій етап в еволюції національних держав, а 

саме: розмивання державного суверенітету. 

        Особливі зміни в системі національних держав вже вимальовувались 

на початку ХХІ століття. В цей період процес послаблення національних 

держав в світі поглибився. В процесі  глобалізації  простежувалось  стирання 

кордонів між країнами, формувався глобальний економічний та інформаційний 

простір.  При таких процесах  основні напрямки дій  національних 

держав  змінюються , а навіть в деяких випадках відмирають. 

    Слово « глобалізація»  (запозичене з англійської мови та походить від 

лат. globus — куля, земна куля, глобус)  почало вживатися  в наукової 

літературі в області суспільних наук тільки на початку третьої четверті ХХ 

віку.  В спеціальних виданнях  глобалізація визначається як сучасний етап 

інтернаціоналізації міжнародних відносин, політичних, економічних та 
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соціокультурних процесів, що відрізняється особливою інтенсивністю. 

Найбільш очевидними проявами глобалізації виступають консолідація єдиного 

світового ринку, активний розвиток міждержавних фінансових, торгових та 

виробничих зав’язків,   розширення грошових, товарних та людських 

потоків,  прискорена адаптація соціальних структур до динамічних 

економічних процесів,  культурна універсалізація, становлення загального 

інформаційного простору на базі нових комп’ютерних технологій.  

Як помічає А. Кортунов виділяються дві передбачувані особливості 

глобалізації, що виявляються у загальносвітовому масштабі.  Глобалізація є 

одночасно механізмом інтеграції механізмом універсалізації (уніфікації) 

людства. Як зазначають дослідники, глобалізація - процес всесвітньої 

економічної, політичної, культурної та релігійної інтеграції та уніфікації [5].  

Якщо акцент робиться на інтеграцію, то має сенс говорити про 

глобалізацію у «вузькому»  сенсі слова — як про явище, яке існує насамперед 

на рівні міжнародної системи, сукупність процесів, що розповсюджені сьогодні 

у сфері світової економіки та політики. 

Відповідно глобалізація має стати одночасно предметом  уваги з боку 

вчених – міжнародників, а також  економістів, юристів, соціологів, культурних 

антропологів та ін., які займаються внутрішніми соціальними процесами, що 

протікають  в окремих країнах. Якщо акцент робиться на 

універсалізацію  (уніфікацію),  термін «глобалізація» використовується в 

«широкому»  значенні  слова, що охоплює не тільки міжнародний рівень 

розвитку світового соціуму, а й економічні, соціальні та культурно-

антропологічні зрушення всередині окремих держав. Окремому науковому 

аналізу  підлягають відношення,  що  складаються між  глобальним центром, 

який можливо визначити як «бенефіціарій» і національними державами, які 

складають сферу його впливу . 

Без претензії на однозначність можливо  сказати, що глобалізація – це 

процес, внаслідок якого світ стає більш пов'язаним, більш залежним від усіх 
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його суб'єктів, збільшується кількість спільних для держав проблем, 

розширюється коло суб'єктів, що інтегруються.   

Глобалізація вносить значні зміни  в систему діяльності державних органів 

і місцевого самоврядування, держави втрачають  самостійність 

при  прийнятті  рішень і діють на підставі вказівок від 

бенефіціару.  Наднаціональні структури, використовуючи спеціальні фонди 

для  активного  вторгнення в політичне життя  суспільства,  фінансують 

відповідні політичні партії,  курирують виборчі процеси,  а завдяки  засобам 

масової інформації формують громадську думку для  подальшого прийняття 

політичних рішень в вищих державних органах. 

При глобалізації  в класичному варіанті в сфері економіки національна 

держава  за загальним правилом припиняє самостійні  потужні зусилля в 

активному плануванні свого економічного розвитку,  формує   бюджет, 

спроможний вирішувати тільки соціальні проблеми в суспільстві,  акумулює 

фінансові кошти для вирішення саме поточних витрат. Створення 

наддержавних транснаціональних компаній, загальної світової банківської 

системи,  перелив трудових ресурсів,  реалізація наддержавних програм в 

системі глобалізації знижує роль національної держави в цей період, ставить 

його в безсильний стан перед вирішенням конкретних економічних проблем. 

Безсилля  національних держав  по вирішенню економічних проблем приводить 

до дифузії державного суверенітету, руйнуванню його економічної основи. 

Процес глобалізації  вимагає від національних держав  в сфері культури 

проводити політику по формуванню нової людини,  яка повинна вписатися в 

загальний глобалізаційний мир. Тяга людини повинна бути без забобонів до 

звичаїв і традицій,  відповідати новим етичним вимогам, які би дозволяли  йому 

пересуватися на єдиному ринку, безумовно  віддавати свій професійний труд і 

не створювати мультикультурні спільноти на території інших держав. 

Змінюються при глобалізації і моральні цінності,  коли в суспільстві вже 
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ставиться задача виховувати  молодь в першу чергу  з особливим 

індивідуалізмом без орієнтації на національну приналежність . 

Одним з основних напрямків діяльності глобалізаційного центру є 

інформаційне  забезпечення  створеного  світоустрою.  Саме центр через засоби 

масової інформації визначає і створює ореол потерпілих держав за певних 

обставин (Ірак). Система  інформаційного впливу  запроваджена в країнах 

навколо центру глобалізації і  є важливим інструментом при прийнятті  рішень 

державними органами національних держав. 

Відкриття  ринку для  зовнішнього втручання,  повна відмова від 

автономної економічної політики, прийняття фінансової допомоги від 

всесвітніх банків та валютних фондів на невигідних умовах  - це початок 

ослабленню  державного суверенітету.  Слабкі держави - це саме те, що 

потрібно глобалізованому світу.  Навіть деякі вчені називають цей порядок 

дуже схожим на  новий світовий безлад, який надає можливість диктувати 

правила поведінки національним державам. Безлад у відношеннях між 

бенефіціаром  і  національною  державою  проявляється в тому, що   працюють 

тільки  фінансові  відносини,  які  примушують   останніх   діяти  відповідно до 

разових вказівок.  

 Фактично раніше існуючі національні держави в 

результаті  глобалізаційних  процесів перетворюються в «квазідержави», а їх 

політична роль зводиться до поліцейських ділянок, яка  підтримує на 

відповідної територій громадський порядок, так необхідний для ведення 

господарської діяльності транснаціональним компаніям. Фінансові центри 

матеріально підтримують чиновників, які захищають і 

просувають  інтереси  наддержавних структур.  Глобалізаційні центри шукають 

ринок розповсюдження капіталу, трудових ресурсів,  інформаційного простіру  

Головним  бенефіціаром нинішнього етапу глобалізації стали США і його 

партнер Євросоюз,  але поступове ослаблення його позицій головного 

бенефіціара у світових справах призводить до висування на перший план інших 
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центрів, які досягли значного економічного росту і  мають серйозні 

намірі  скласти конкуренцію гегемону. 

Ще в роки  існуванням однополярного миру в світі відомий американськи 

політолог З. Бзежинський в своєї книзі «Велика шахівниця» визначив, 

що  глобалізація  часом постає  як процес нав'язування волі США  решті 

світу,  як дії по  встановлення нового світового порядку, вигідного США.   

В науці склалося  поняття «вестернізація» як процес переходу 

особи,  групи осіб  чи суспільства в цілому від власної традиційної системи 

цінностей до системи цінностей західної цивілізації,  які базуються на 

верховенстві закону, домінуванні індивідуального над колективним, перевазі 

приватної власності над общинною та прав людини над її обов'язками  

З початку 2022 р. в світі припинив існувати однополярний мир в складі 

Америка - Європейський Союз. Цей факт вже підтверджують державці  в 

Вашингтоні , і формується  новий центр глобалізацій  на основі  Шанхайської 

організації співробітництва, в складі  Китай  - Росія – Індія,  який умовно 

можливо назвати «середньоазіатським».  Новий центр  претендує на глобальне 

лідерство і формування між странами нових політичних,  економічних і 

культурних відносин. Нове формування протиставляє себе  існуючому 

глобальному центру США - Євросоюз, який умовно можливо 

назвати  «західноєвропейським» або «англосаксонським»  та намагається 

визначиться з територію впливу, сформувати нові фінансові відносини, виявити 

свою модель політичного режиму, який  буде більш 

відповідати  євроазіатському  менталітету.  

Сформований середньо - азіатський центр починає створювати  свою 

сферу національних держав, які будуть знаходиться під  впливом головних 

бенефіцарів. За таких умов глобальний світ став театром міждержавної 

політики. Вона, за допомогою збройних конфліктів, договірних процесів або 

того й іншого відразу, має першочерговою і першорядною метою накреслення, 
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або підтримання кордонів, що відокремлюють  територію, де діяв законодавчий 

та виконавчий суверенітет національної держави. 

Причини  появи нового глобального центру дуже  точно 

підкреслив  фінансист і філантроп  Джордж Сорос,  який констатує, що « 

відкриті суспільства у кризі, а різні форми закритих суспільств, від 

фашистських диктатур до мафіозних держав – на підйомі.   Після розпаду 

Радянського Союзу  США  залишилися єдиною наддержавою, відданою 

принципам демократії і вільних ринків.  Основна зміна, яка сталася відтоді – це 

глобалізація фінансових ринків, прихильники якої запевняли, що глобалізація 

примножує загальне багатство.  У розвинених країнах світу вигоди одержали 

переважно великі власники фінансового капіталу, які складають менше 1% 

населення». . 

Отже, Джордж Сорос дуже правдиво помітив, що відсутність політики 

перерозподілу прибутку  стала основним джерелом невдоволення, яке 

експлуатують противники демократії.13  Навіть деякі  уряди 

держав  Євросоюзу,  не говорячи про населення  багатьох країн, критикують 

західноєвропейський  центр глобалізації,  який не  зміг підняти 

матеріальний  рівень життя населення в їх  країнах.  Згідно  «Звіту про 

людський розвиток»  ООН  констатується, що 

сумарне  багатство  358  глобальних мільярдерів  дорівнює сумарному доходу 

2,3 мільярда найбідніших жителів Землі , а це 45% населення земної кулі. 

Зрозуміло, що  при існуючому інформаційному просторі робляться пошуки 

нових варіантів вирішення глобальних проблем, які були би спроможні усунути 

недоліки  західноєвропейського центру  глобалізації.  Тому, при 

існуванні  конфліктних ситуацій,  він  також намагається  скорегувати свою 

стратегію  і проводити більш стриману політику відносно  національних 

держав. 

Новий,  ще не сформований до кінця,  середньоазіатський центр 

глобалізації вже  має  бажання запропонувати свою 
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модель  складення  політичних, економічних і культурних відносин,  надати 

умови  вигідних фінансових кредитів,  запропонувати  політичні  режими  з 

новими ознаками відповідно до національних особливостей країн. До того же 

запроектований новий центр  глобалізації намагається застовпити усі свої 

ресурси  для позначення  території  впливу. 

Західноєвропейський  глобальній центр вимушений буде ще 

далі  корегувати свою  діяльність, звернувши увагу на зміцнення відношень з 

національними державами, які на нього орієнтуються, 

посилюючи  їх  державний суверенітет,  щоб не допустити приходу до влади 

лідерів, які однозначно ставлять своєю метою збереження  абсолютного 

суверенітету національних  держави  і  закриття  режиму «відкритого 

суспільства», за який  багато зусиль приклав Джордж Сорос. 

Аналізуючи тези статті, можливо зробити висновки, які можуть бути 

корисними і спроможними прояснити складну ситуацію в період глобалізації , 

яка слалася на теперішній час перед людством: 

 1.  Модель глобалізації, створена з західноєвропейським центром,  в 

період від розпаду СРСР до теперішнього часу,  яка  була  зв’язана  з дифузією 

суверенітету  національних держав,  себе  не виправдала,  тому що прибуток  в 

інтеграції отримали перш за все транснаціональні структури,  а не населення 

країн , які активно приєднались до цього процесу. 

 2.  Формування нового середньо - азіатського центру глобалізації на базі 

Китаю – Росії – Індії  припускає  визначення  своєї політичної, економічної і 

культурної сфери  і  виділення національних держав, які планується включити в 

зону впливу.  Бенефіціари нового глобального центру  мають намір 

врахувати   помилки процесу глобалізації,   і  значну увагу намагаються 

звернути на  конструктивне  застосування національними державами свого 

суверенітету. 

3.  Між  існуючим центром глобалізації і центром, що 

створюється,  виникне, а точніше вже виникла,  конкуренція  за сфери 
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впливу  над національними  державами, які спроможні  переходити на активні 

воєнні дії.  При цьому національні держави можуть стати полем для 

зіткнення  потужних ядерних держав, що  передбачає  від національних 

держав  уважної політики з метою збереження себе як суб’єкта міжнародного 

права. 
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Спортивні заняття дуже корисні для людського організму, звичайно, адже 

рух – це життя! А спорт – це не що інше, як рух, цілеспрямований, позитивний і 

дуже потрібний. У процесі виконання різних фізичних вправ від мускулатури 

до мозку вирушають мільйони нервових імпульсів, вони приводять усю 

нервову систему у підвищений діяльний стан, це викликає активізацію роботи 

внутрішніх органів, збільшує працездатність людини, дарує приплив сил і 

бадьорості. Спорт - це невід'ємна частина здорового способу життя, ним 

займаються заради власного задоволення та заради користі для здоров'я. 

Спорт вимагає безперервної напруженої роботи, що призводить до тонусу 

організму і м'язів нашого тіла. Це хороший спосіб зміцнити серцево-судинну 

систему під час роботи на витривалість та силу. До того ж година будь-якого 

тренування дозволяє спалити від 300 до 600 калорій, залежно від 

інтенсивності.   Правильна та хороша координація між руками та очима 

дозволяє вам краще зосереджуватися на певних речах. Це буде корисно не лише 

у спорті, а й у повсякденній діяльності. 

Багато людей скаржаться, що вони не мають достатньо часу для тренувань, 

через що вони додають зайві кілограми. Однак заняття спортом дозволяє 

тримати вас із гарною формою без зайвих зусиль.  

Важко змусити себе робити фізичні вправи. Особливо, на містку, де й 

розвернутися важко. Ось і доводиться йти на всілякі хитрощі. Повірте, навіть 

після вахти можна зайнятися спортом. Потрібно просто знати, які вправи 

підійдуть на маленьких квадратним метрам. 

Йога - це відмінний вид фізичного навантаження за умов обмеженого 

простору. Головне – знайти місце, щоб можна було постелити килимок та 

лягти. Вона підходить всім вікам та рівням підготовки. Найкраще, звичайно, 

записатися на йогу, щоб інструктор показав вам, як правильно виконувати ті чи 

інші асани. А тим часом ви потихеньку почнете повторювати їх у каюті. 

Щоб гойдатися, багато місця не потрібно, та й витрачатися на дороге 

обладнання також не обов'язково. Вам навіть гантелі не потрібні, можна просто 
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насипати піску у пластикові пляшки або використовувати замість гантелей 

банки. Головне – щоб ви могли вільно витягувати руки убік. 

У вас під рукою немає балетної студії, але займатися біля верстата можна 

навіть в умовах суднових обмежень. Це дуже корисно для постави, зміцнення 

м'язів живота та сідниць. У вас, напевно, є стіл або стілець - вважайте, що у вас 

є балетний верстат. Головне - переконайтеся, що стілець досить міцний, щоб не 

впасти і не зашкодити собі що-небудь. 

Вам не потрібне спеціальне обладнання або величезний зал, щоб 

тренуватися. Ви легко можете віджиматися, качати прес, робити випади і 

присідати в маленькій каюті. І при цьому без жодного спортінвентарю! 

Виконуйте кілька підходів одного виду вправ. Для ефективних результатів 

дуже важливо повторювати кожну вправу кілька разів, а також виконувати різні 

комбінації. Якщо повторювати тільки один рух, це ні до чого не приведе. 

Спортивні підвіски допоможуть займатися навіть у найменшій кімнатці. Їх 

можна перекинути через двері чи будь-яку іншу міцну поверхню. Вони 

дозволять вам виконувати безліч різних вправ. 

Людина знаходить час для всього, що вона дійсно хоче. Якщо часу для 

чогось немає, то ви просто цього не хочете. Дисципліна - це вибір між тим, що 

ви хочете зараз, і тим, що ви хочете найбільше. Для мене це вибір на користь 

того, що ви хочете найбільше. А те, що ви хочете зараз, — це вже послаблення, 

крива доріжка. 

Спорт, правильне харчування, достатня кількість води, режим дня — 

найголовніше, що ви можете зробити для своєї краси. Догляди вторинні. Тому 

що ніякий догляд не витягне ваше обличчя, не зробить живіт плоским, якщо ви 

балуєтеся плюшками на ніч, ведете хаотичний спосіб життя і випиваєте. 

Нам не потрібно вмовляти себе, щоб піти в ресторан з'їсти одну з 

улюблених страв? Тренування має бути як улюблена страва, ви повинні її 

чекати. Вони не повинні повторюватися, як «Тисяча і одна ніч», заряджати, а не 

висмоктувати енергію. У вас може бути тренер, наставник або якась міні-група, 
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з якими дізнаєтесь щось нове або просто відпочиваєте, відводите душу, 

веселіться та смієтеся. Спорт має бути задоволенням, яке інтегроване у ваше 

життя. Потрібно ставитися до здорового способу життя як до способу отримати 

задоволення і провести час. Це взагалі має бути дозвіллям насамперед. 

Здоров'я, сила, витривалість — це все має прийти таким додатковим бонусом у 

другому та третьому вагоні. Перший вагон – локомотив – це задоволення. 

Бажаю всім міцного здоров'я. 
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За останні тридцять років у світі відбулися значні зміни, в результаті яких 

світовий центр сили почав зміщуватися з розвинених країн у країни, що 
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розвиваються. Експерти групи з макроекономічних досліджень міжнародної 

аудиторської компанії Pricewaterhouse Coopers (PwC) в аналітичному звіті "Світ 

у 2050 році" зазначають, що світова фінансова криза прискорила зміщення 

центру ваги світової економіки в Азіатсько-Тихоокеанський регіон, і Китай, 

США та Індія до 2050 р. стануть найбільшими економіками світу [3]. 

Розвиток зазначених трендів, пов'язаних з ослабленням США та інших 

країн Заходу, зростаючим значенням багатьох країн, що розвиваються, в 

планетарному масштабі означає докорінну зміну всієї структури світового 

економічного та політичного порядку, загалом складну реконфігурацію світу. 

Сучасний світ є мультиполярним, і структура світової валютної системи 

повинна відображати глобальні економічні зміни. Згідно з прогнозами 

експертів Світового банку найбільш імовірним сценарієм розвитку міжнародної 

валютної системи є формування мультивалютної системи [1]. 

 Вкладення коштів у цінні папери, у бізнес, дуже ризикове, через що 

багато індивідів воліють зберігати гроші в банку. Проте, інвестування в цінні 

папери набагато прибутковіше, ніж вкладення грошей на банківський депозит. 

Але навіть якщо зберігати гроші,  то варто зберігати ні в лише одній валюті, а в 

різних. І тут ми розраховуємо у якому співвідношенні треба зберігати гроші на 

прикладі полівалютного кошика, який складатиметься з долара, євро, гривні. 

Головна мета – забезпечити максимальну прибутковість інвестицій. Для 

досягнення цієї мети необхідно визначити активи та пропорції наявних коштів 

на купівлю цих активів. Іншою не менш важливою метою є забезпечення 

найменшого ризику. Труднощі полягають у тому, що велика дохідність, як 

правило, пов'язана з великим ризиком. Якщо окремо розглядати використання 

криптовалют, то можна помітити, що це все більше закріплюється у 

повсякденному житті, розповсюджуючись на нові сфери економічної 

діяльності.  

Для зручності застосування біткоїнів та інших криптовалют розробляються 

та удосконалюються різноманітні додатки та сервіси. Криптовалюти можуть 
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відігравати важливу роль в підвищенні ефективності електронних розрахунків. 

Розроблені платіжні сервіси та системи дозволяють суб’єктам електронної 

комерції приймати оплату в біткоїнах та інших криптовалютах, отримуючи при 

цьому такі додаткові переваги як зниження транзакційних витрат, уникнення 

ризику відкликаних платежів (оскільки через відсутність центру контролю і 

вирішення спорів платіж у біткоїнах не може бути анульованим чи 

відкликаним), зменшення ризиків крадіжки персональних даних і шахрайства. 

В основу криптовалют покладений механізм блокчейн та технологія захисту 

даних «proof-of-work», які дозволяють забезпечувати найстійкіший до впливів і 

атак цифровий реєстр проведених транзакцій [2].  

Отже, зберігання в полівалютному кошику має бути таким, щоб дохідність 

була якомога вищою, а ризик найменшим. А поява криптовалют та практичне 

застосування технології блокчейн внесли кардинальні зміни у бачення розвитку 

фінансово-економічної системи та суспільства. 

Було зроблено аналіз курсу валют (доллара ($), євро (€), Ethereum) за 

період з 13.12.2021 по 13.02.2022 (табл.1) [10,11,12] і проаналізовано. Також 

було зроблено розрахунок і аналіз у частковом співвідношенні зберігання 

грошей у цих валютах якщо за весь кошик брати одиницю: 

Знаходимо кошик найменшого ризику за формулою (Діагр.2.): 

X=11222+1232+2232(2232;1232;1222) 

Прибутковість кошика  на кожен день знаходимо за формулою (Діагр.1.): 

=12232+21232+312221222+1232+2232 
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Діагр.1. Діаграма прибутковості кошика на період з 13.12.2021 по 

13.02.2022 

 

 

Діагр. 2. Діаграма ризику кошика на період з 13.12.2021 по 13.02.2022 

ВИСНОВКИ 

Дослідження аналізу та систематизація теоретичних підходів до напрямів 

реформування світової валютної системи, формування полівалютного кошика 

фінансової системи з урахуванням криптовалют. Виявлення основних чинників 

і наслідків процесу формування. Зберігання в полівалютному кошику має бути 

таким, щоб дохідність була якомога вищою, а ризик найменшим.  
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Дослідивши, проаналізувавши та систематизувавши теоретичні підходи до 

напрямів реформування світової валютної системи формувався полівалютний 

кошик з таких валют: доллар $, євро €, Ethereum. Формування кошика було з 

виявленням найменшого ризику, що зазначено на  діаграмі 2  (19,7843;27,3190) 

та найбільшою прибутковість 𝝁 - діаграма 1. усереднивши значення, отримали, 

що найкраще мати полівалютний кошик з найменшим ризиком у такому 

співвідношенні Х$; €; Ethereum= 0,4790;0,4229;0,0001. Розрахунок був зроблено 

на теперішній час аналізувши дані на період з 13.12.2021р. по 13.02.2022р.. 

З використанням криптовалют формується якісно нова система обміну 

цінністю. Криптовалюти є інноваційним інструментом для суспільства, проте 

вони не повинні лякати користувача, а напроти — заохочувати користувачів 

рухатися відповідно часу. Cаме криптовалюти є системою обміну цінністю, 

призначеною для цифрової економіки, і саме ці інструменти виступають 

логічним продовженням розвитку засобів розрахунку від натурального обміну 

до теперішнього часу. У подальших дослідженнях ми сподіваємося отримати 

результати, що дозволять пояснити з наукової точки зору майбутній розвиток 

ринку криптовалют та описати його роль у функціонуванні сучасної фінансової 

системи. 
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ОПАНУВАННЯ  SOFT-SKILLS  21  СТОЛІТТЯ, ЯК РЕСУРС 

ПРОФЕСІЙНОГО ТА ОСОБИСТІСНОГО ЗРОСТАННЯ ВИПУСКНИКА 

ЗВО 

Гуменникова Т.Р. - доктор педагогічних наук, професор, директор 

Придунайської філії ПрАТ «Вищий навчальний заклад Міжрегіональна 

академія управління персоналом», Ізмаїл, Україна 

В умовах сьогодення можливість працевлаштування фахівця – 

вчорашнього випускника  закладу вищої освіти, значною мірою залежить від 

здобутих знань, вмінь та навичок та компетенцій, а також здатності 

застосовувати їх на практиці. Не менш важливе значення для успішного 

працевлаштування фахівця відіграє така якість, як вміння комунікувати у 

процесі ділового спілкування із людьми, що є представниками різних фокус-

груп. 

Висококваліфікований фахівець має володіти багатьма навичками, що 

виступатимуть його перевагою перед іншими. А його конкурентоздатність 

вимірюватиметься оволодінням soft-skills, які характеризують фахівця, як 

кандидата на отримання роботи. Враховуючи два роки карантинних обмежень, 

та початок військового стану України, де процес підготовки здобувачів обсвіти 

переноситься суто в он-лайн навчання, якість комунікації значно 

знижується,  формування м’яких навичок значно, які виступають ресурсом 

професійного та особистісного зростання випускника ЗВО гальмується.  

Актуальність опанування soft-skills обумовлює той факт, що   кожні п’ять 

років на Всесвітньому економічному форумі в Давосі визначаються важливі 

для  опанування людством Soft-skills. При чому, в залежності від змін в 

суспільстві, свідомості людства, запиту ринку  праці  м’які навички 
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змінюються, трансформуються та набувають нових сенсів. В таблиці 

1  презентовані Soft-skills та динаміка їх змін  до 2025 року.  

Soft-skills – гнучкі, м’які навички, які вчені - соціологи, психологи, 

педагоги називають навичками майбутнього. Швидкоплинність світу  свідчить 

про те, що знання зараз не мають такої цінності, як раніше. Вони не встигають 

за світом та швидко застарівають. Крім того, знання стали доступнішими, зараз 

є багато видів доступу до отримання знань: формальна та  неформальна освіта, 

самоосвіта ті ін.. 

          Таблиця 1. 

Динаміка змін Soft-skills за  2015-2025 рр. 

№

 п/п 

2015 2020 2025 

1 Комплексне 

розв’язання 

проблем 

Комплексне 

розв’язання 

проблем 

Аналітичне мислення та 

інноваційність 

2 Координація дій з 

іншими 

Критичне 

мислення 

Активне навчання та 

стратегії навчання 

3 Управління 

людьми 

Креативність Розв’язання складних 

проблем 

4 Критичне 

мислення 

Управління 

людьми 

Критичне мислення та 

аналіз 

5 Взаємодія, 

ведення перемовин 

Координація дій з 

іншими 

Креативність, 

оригінальність та 

ініціативність 

6 Контроль якості Емоційний 

інтелект 

Лідерство та соціальний 

вплив 

7 Сервіс 

орієнтування 

Складання 

суджень і ухвалення 

Використання технологій, 

моніторинг та контроль 
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рішень 

8 Складання 

суджень і ухвалення 

рішень 

Сервіс 

орієнтування 

Створення технологій та 

програмування; 

9 Активне 

слухання 

Взаємодія, 

ведення перемовин 

Витривалість, 

стресостійкість та гнучкість; 

1

0 

Креативність Когнітивна 

гнучкість 

Логічна аргументація, 

розв’язання проблем та 

формування ідей. 

 

Чим якісніше розвинуті гнучкі навички, тим комфортніше людина почуває 

себе в світі, завдяки ним відбувається професійне та особистісне зростання, 

вибудовується успішне життя. 

В інформаційному просторі є достатньо праць, присвячених окремим 

м’яким навичкам. Так, питаннями емоційного інтелекту опікувався Тревис 

Бредберри та Джин Грівз;  аналітичне мислення та інноваційніність стали 

предметом досліджень Джеффа Даера, Хела Грегерсена, Клейтона Кристенсена. 

Питання, присвячені  технологіям розв’язання складних проблем, 

досліджували  Данієль Канеман, Ден Грегори. Лідерство та соціальний вплив 

розкриті в працях Марти Лински та Ренальда Хейфеца. Критичне мислення та 

розв’язання проблем посідають перше місце серед навичок, за якими, на думку 

роботодавців, зростатиме популярність протягом наступних п’яти років. 

Вперше з’являються такі навички як активне навчання (active learning), 

витривалість (resilience), стресостійкість (stress tolerance) та гнучкість 

(flexibility), які стають ресурсними для успішного випускника закладу вищої 

освіти. 

Проведений аналіз інформаційного контенту змісту та технологій 

формування soft-skills дозволив виокремити три напрямки розвитку гнучких 

навичок: 
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 Ключові якості: емоційний інтелект, вміння проявляти себе, 

сміливість робити помилки, управління слабостями. 

 Особливості мислення: швидкість, креативність, системність. 

 Взаємодія: лідерство, адаптивність, комунікації, співпраця. 

Таким чином, викладачам ЗВО визначене нове завдання: формування та 

розвиток м’яких навичок, які виступають ресурсом професійного та 

особистісного зростання випускника ЗВО. Кожний освітній компонент 

освітньої програми, що опановується студентом, має на меті діагностику. 

формування, розвиток, вдосконалення та корекцію soft-skills, які стануть 

ресурсом для демонстрації, використання та оновлення професійних 

компетенцій.  
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ЗДОБУВАЧІ ОСВІТИ 

 

УДК  378.147 

PROFESSIONAL IMAGE FORMATION OF FUTURE MANAGERS IN 

THE PROCESS OF LEARNING FOREIGN LANGUAGE 

Diana Kozhurina – second-year cadet, Danube Institute of the National 

University «Odessa Maritime Academy» Izmail, Ukraine 

Nowadays, in the context of expanding the scope of cooperation with foreign 

partners, the ability of future professionals to communicate with foreign colleagues is 

becoming extremely important. Accordingly, one of the most important elements of 

the professional image of future managers is knowledge of a foreign language at a 

sufficient level. 

In the competitive environment, the image acts as an identifier of the choice of 

goods and services. Positive image is also the main criterion not only of personal but 

also professional success. That is why the problem of creating a positive image of a 

specialist, an expert in his field, which is increasingly becoming a necessary attribute 

of socio-professional relations. 

Researchers have paid much attention to this issue (O. Boyko, N. Borysko,  

V. Buchbinder, T. Vakolyuk, V. Yevtushko, G. Kitaygorodskaya, S. Kozhushko,  

L. Morskaya, V. Stasiuk, O. Tarnopolsky, O. Samokhval [3]) because they were 

conducted in the process of intensive study of a foreign language (N. Borisko,  

T. Vakolyuk, G. Kitaygorodskaya). 

According to Yu. Palekha, the image of a manager is the result of long work of 

promotion specialists who daily supplement and correct the image in order for the 

manager to look his best. His image, as a powerful motivator of the team, the 

organization, affects employees in terms of their self-expression, emotional state of 

each employee and the socio-psychological climate of the team as a whole, 
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involvement in working with effective management. Therefore, a positive image of 

the manager is an important factor in the better functioning of the organization [2].  

The importance of forming a willingness to communicate in managers is 

explained primarily by the fact that for them the main activity is communication, 

solving communicative tasks. Therefore, the necessary conditions for a successful 

professional activity are awareness of the peculiarities of the communication process, 

mastery of verbal and nonverbal communication techniques, communication 

strategies and communicative competence, which includes the ability to use a foreign 

language to achieve professionally significant goals. 

A novice manager often lacks knowledge not so much of purely practical topics, 

such as filling out various forms and forms, as of not knowing a foreign language. All 

this leads to the formation of a complex of "fear of the unknown", self-doubt, which, 

of course, affects his competence, the quality of work performed, and more 

importantly the professional image. It should be noted that the study of foreign 

languages is based not only on the basis of commonly used interstitial vocabulary, 

but also largely on the vocabulary that is specific to a particular professional group. 

The manager needs to have a high level of professional terminology, because its 

perfect knowledge, appropriate use in the field is the key to successful professional 

activity. 

In general, the manager can not do without knowledge of a foreign language. To 

become a true professional you need the ability to be multitasking, create the correct 

wording of tasks, correctly convey information to subordinates, keep records and 

business correspondence. But as already mentioned - these responsibilities must be 

able to perform in the process of communicating with foreign partners, because then 

the manager will be more in demand in their professional field. 

Young scientist A. Kalita formulated a model of forming the professional image 

of the future manager as follows: 1. The image of the manager is a holistic 

multifaceted phenomenon with a complex structure. 2. The integrity of the image - 

the main characteristic of its effectiveness and efficiency. 3. The image formation  of 
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future managers is determined by external (socio-political, socio-economic 

conditions, professional requirements for the modern manager) and internal factors 

related to personal characteristics of the image carrier (needs, motives, abilities, 

individual mental characteristics). 4. The effectiveness of image formation depends on 

the motivation of the student - the future manager. 5. The specifics of the manager's 

work does not involve specialists to create his image, so the professional image of the 

future manager can form only the bearer of the image through hard work on yourself. 

6. First impression is an essential component in the professional image formation of 

the manager. 7. Taking into account the age characteristics of students and the 

specifics of their future profession determines the set of pedagogical means of 

forming the professional image of future managers. 8. The formation of the image of 

the manager is impossible without mastering the techniques of self-knowledge and 

reflection. 9. The image of the future manager is formed in the holistic pedagogical 

process of the university.  10. Professional image requires constant work on its 

creation and maintenance due to the variability of external circumstances and internal 

factors. 11. Since the manager interacts with the recipients of his image all his 

working time, and not periodically, as politicians or TV presenters, his image should 

be as natural and harmonious as possible, so that the teacher can behave naturally, not 

feel artificial image, and recipients, in turn, did not perceive it as contradictory. 12. 

The image of the manager should not be an end in itself, it is designed to be an 

auxiliary factor influencing the participants of pedagogical interaction. 13. There are 

unpredictable and unusual situations in the management process, the reaction of the 

manager to which can involuntarily destroy his image, which necessitates continuous 

self-monitoring by a specialist [1].  
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УДК 37. 211.24 

FEATURES OF SEAFARERS' LIFE-RESISTENCE WHILE 

PERFORMING PROFESSIONAL DUTIES 

Tashev Maksym, the second course cadet, specialization "Marine power plant 

operation and maintenance" Danube Institute National University 

“Odessa Maritime Academy” 

Psychological problems such as depression, anxiety, suicide, and alcohol or drug 

addiction are recognized health problems in the marine sector. The main purpose of 

this report is to determine which individual and occupational factors that influence 

psychological functioning in the marine industry and other sectors; the best predict 

stress and job satisfaction among merchant marine workers. Some stresses that are 

unique to life on board a ship can become acute for some sailors. These stresses can 

be: long periods of time spent away from family, friends, culture and professional 

resources; cross-cultural social and language barriers that can cause stress or increase 

isolation; news from telecommunications and social networks that inform the sailor 

about problems at home, increasing the feeling of helplessness; a culture of self-

sufficiency that can reduce the willingness to acknowledge suffering or the need for 

help. Work related stresses are as follows: the reality of living on board a ship 24/7, 

which affects your work life balance, can reduce the employee’s ability to relax 



   VI Міжнародна науково-практична конференція 
Інноваційні підходи до розвитку компетентнісних якостей фахівців  в умовах професійного становлення  

 

257 
 

mentally, and physically after work; limited access to resources or support sources; 

exposure to unwanted behaviour, such as bullying, cultural humiliation, or sexual 

harassment. Sailors are no strangers to imprisonment. Sometimes sailors remain on 

board for the entire duration of the contract, almost unable to leave the shore. With a 

very small number of crewmembers on board, sailors run a fully functioning country, 

producing their own electricity, water, food, managing routine tasks, and sometimes 

solving full-scale crises. Living at sea requires mental life-resistance, which most 

sailors learn and improve with experience. Each sailor has their own mechanisms for 

coping with feelings of anxiety, loneliness, helplessness, and depression. Sailors just 

do not talk about it because they have never been asked. Only when their coping 

mechanisms are strained to the limit of a fracture, do we see cases of nervous 

breakdowns and mental illnesses reported to our complaint team. 

The COVID-19 pandemic has created another crisis. The crisis is quite long, 

which already demonstrates the impact on the mental health of seafarers not only 

during their stay on board the ship, but also after their contract ends. A sailor's mental 

fatigue or stress is a direct result of the environment in which he or she works. 

Traumatic events, from natural disasters to war, can harm mental health. The 

COVID-19 pandemic is no different. This has created huge uncertainty in all aspects 

of life. Like many of US, sailors fear for their own safety, as well as for the safety of 

family and friends, but those who work on board ships must endure these fears 

separately from their loved ones at home. Faster port schedules, increased use of 

technology, reduced staff, increased labour intensity, and social isolation have 

significantly changed working and living conditions on board. In addition, changes in 

port infrastructure and increased international security have led to reduced shore 

leave, leading to greater social isolation and psychosocial pressure. Although some 

sailors spend months or even a year or more on board, shore leave may be limited to 

a few cases lasting only a few hours, and in some cases, sailors may not go at all. In 

addition, sailors also experience months or years away from home, loneliness, 

bullying, and fatigue. Therefore, it is not surprising that seafarers are among the 
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professional groups with the greatest risk of stress and adverse mental health 

consequences, including anxiety and depression, and for some seafarers, suicide. 

Indeed, psychological problems such as depression, anxiety, suicide, and alcohol or 

drug addiction are generally recognized health problems in the marine sector. Minor 

mental health problems are the most common type of poor health on non-passenger 

ships. Approximately 1.4% of all deaths worldwide occurred due to suicide in 2021 

(World Health Organization (WHO)); while among the marine population, this figure 

is considered significantly higher. The United Kingdom defence and reimbursement 

club reported that 4.4% of all deaths on board were related to suicide between 2019 

and 2020, and that this figure rose to 15.3% in 2020-2021. Although psychological 

disorders such as depression and anxiety are felt on an individual level, the causes of 

such disorders are diverse and cannot be explained or eliminated only at the level of 

individual functioning. For example, the quality of social relationships remains an 

important factor in depression. This association suggests that the social isolation 

experienced by sailors on board is associated with poor mental health. 

As a conclusion, isolated from their family, friends and the rest of the world, 

sailors are forced to live and work on the ship for weeks and months on end. Result 

current research shows that during the first six months of working on board a ship, 

sailors experience the greatest stress and begin to adapt to performing their duties in 

extreme situations. When it comes to preventing the perceived stress of seafarers, it is 

important that people have at their disposal personal resources to cope with such 

requirements, as well as organizational resources to perform effectively their work. 

The results suggest that seafarers ' well-being can be improved by increasing their 

life-resistance and their intended instrumental support at work. I recommend that 

seafarers should be trained in life-resistance skills and assess their benefits through a 

longitudinal approach, paying particular attention to the less experienced crew, the 

type of work on board the ship, and ethnicity. This will require improved life-

resistance, which will be equally accessible to crews from different cultural 

backgrounds and different levels of experience, education and training. 
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The article examines the issue of pedagogical science through a modern 

approach, the search for new forms and teaching practices. The current issue of 

training the professional skills of future specialists is presented in the article by 

organizing the appropriate educational environment. The task is to see how much the 

effectiveness of future specialists depends on the construction of educational practice 

programs using interactive and interdisciplinary forms of training. Successful factors 

in this process of training future specialists include the use of teacher-student 

dialogue in extracurricular format, the use of interactive, multimedia and visual 

technologies, as well as the establishment of tasks for independent work contribute to 

more efficient development of professional skills and their application in real future 

career guidance. 

The purpose of the article is to study the problem of the correlation between the 

notions of "competence" and "professional capacity" in the context of training an 

eloquent specialist. 

Introducere. Educația este o sferă de formare a potențialului intelectual al 

națiunii oricărei țări. La începutul secolului XXI reformarea sistemului educațional a 

devenit o problemă presantă a comunității mondiale. Potrivit datelor UNESCO, unul 

dintre motivele acestui fenomen a fost reevaluarea valorilor civilizației mondiale, în 
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cursul căreia societatea a abordat conștientizarea nevoii de educare a persoanei 

culturale cu gândire planetară, capabilă să participe activ la activitățile sociale.  

Studiul relației dintre noțiunile de „competenţă” şi „deprinderea profesională” a 

fost realizat pe baza unei serii de literatură specială despre abordare competentă a 

formării specialiștilor [1]. 

 Competența reprezintă „cunoștințele integrate, primite din cunoștințe, aptitudini 

și valori, pe care persoana le dezvoltă constant în viața sa pentru a le utiliza în 

activitatea personală și profesională în condiții de muncă și sociale, în care se 

dezvoltă”. [2]. 

Managementul calității în educație este una dintre problemele pe care societatea 

actuală le cere de la principalii participanți la procesul de acreditare, îmbunătățire 

constantă și bune practici ale instituțiilor de învățământ.  

Este cunoscut faptul că calitatea educației depinde de participanți pe verticală și 

pe orizontală – șefi, lectori și profesori, alți specialiști (psihologi, educatori, asistenți 

sociali, metodologi, tutori), în general, managerii educației. Fiecare specialist în 

educație în diferite grade este managerul, al cărui profil include următoarele 

competențe manageriale: leadership, abilități de management și managementul 

schimbărilor.  

Competenţele manageriale, pe care trebuie să le posede managerii instituţiilor de 

învăţământ, constau în următoarele : 

a. managementul, necesar implementării proceselor de management al 

şcolilor academice şi administrative;  

b. leadershipul ca performanță a obligațiilor, inițiativelor, creativității, 

viziunea asupra viitorului și valori solide în activitatea personală și profesională;  

c. controlul schimbărilor prin măsuri şi proiecte inovatoare pentru 

realizarea scopurilor instituţionale. [4]. 

Orice instituţie de învăţământ superior este responsabilă, în mod autonom, de 

dezvoltarea unei culturi a calităţii, adică a unor politici, tehnici şi practici consecvent 
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aplicate şi temeinic documentate pentru obţinerea acelor rezultate/performanţe care 

sunt concordante cu obiectivele fixate.  

Standardele instituţionale ale asigurării calităţii dintr-o universitate ar fi 

următoarele: 

a. Existenţa unei politici şi a unor standarde instituţionale de calitate 

care să fie făcute publice de către managementul calităţii din universitate.  

b. Existenţa unor mecanisme specifice de aprobare, monitorizare şi 

evaluarea programelor de studii şi a diplomelor. 

c. Evaluarea studenţilor se face pe baza unor criterii şi proceduri 

publice aplicate în mod consecvent.  

d. Instituţiile trebuie să dispună de personal didactic suficient, 

competent şi calificat să gestioneze predarea şi învăţarea.  

e. Resursele de învăţare oferite studenţilor să fie adecvate şi specifice 

fiecărui program de studii.  

f. Instituţiile să dispună de sisteme de date şi informaţii care 

probează calitatea.  

g. Instituţiile oferă public informaţii cantitative şi calitative despre 

programele de studiu şi diplomele conferite [3].  

Managementul calităţii se realizează în fiecare universitate şi se referă la 

mecanismele prin care conducerea şi personalul său acţionează pentru a oferi 

studenţilor şanse de a obţine performanţe cât mai bune în învăţare. Succesiunea 

procesuală ar fi următoarea:  

a. Universitatea îşi propune o anumită misiune şi obiective specifice de 

concretizare a misiunii.  

b. Pentru a preciza nivelul de realizare a obiectivelor în forma unor 

performanţe aşteptate, universitatea se compară cu alte instituţii similare din ţară şi 

străinătate şi optează pentru o anumită poziţionare pe o scală continuă sau discretă a 

performanţelor (între minim şi maxim) prin operaţia de „benchmarking”.  
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c. Nivelul propus de realizare a performanţelor depinde de resursele 

disponibile financiare, nivelul de formare prealabilă a studenţilor etc.). (personal 

didactic, resurse de învăţare - bibliotecă, laboratoare etc., resurse  

d. Universitatea proiectează şi aplică activităţile de predare – învățare astfel 

încât să realizeze performanţele propuse.  

e. Mecanisme manageriale speciale de monitorizare şi evaluare internă a 

performanţelor şi de stocare/procesare a informațiilor justificative sunt puse în 

funcţiune pentru a demonstra nivelul atins al calităţii [3].  

Analiza literaturii străine arată că mulți oameni de știință au fost interesați și 

continuă să fie interesați de aspectele dezvoltării profesionale a personalității, atât în 

procesul de formare, cât și în activitățile practice.  

Deci, conform oamenilor de știință [4], studenții care nu sunt motivați să 

studieze nu depun eforturi sau autocontrol pentru activitatea educațională și, de 

regulă, au așteptări scăzute. privind productivitatea, apatia, lipsa de interes pentru 

activitatea școlară și, prin urmare, progresul școlar este scăzut.  

În cercetările următorilor oameni de știință [5] s-a stabilit că studenții bine 

motivați sunt mai interesați (entuziaști) și ei participă la evenimente de formare și va 

persista mai probabil în sarcini dificile, să facă față activ problemelor, să rămână la 

școală mai mult timp și să atingă cote mai mari decât elevii care sunt mai puțin 

motivați din punct de vedere academic. Așadar, motivația personală, prezentată în 

structură a competenței manageriale la viitorii specialiști în scop, necesită o atenție 

deosebită și o muncă deosebită pentru dezvoltarea motivației educaționale pozitive a 

viitorilor specialiști. 

Dezvoltarea profesională a oricărui specialist se bazează pe principiul dialectic 

„de la simplu la mai complex”. 

  Toți cercetătorii care se ocupă de această problemă (V.I. Bespalko, N.V. 

Kuzmina, A.K. Markova, N.V. Nemova ș.a.) disting clar, structurează și 

caracterizează ierarhic nivelurile de dezvoltare profesională și perfecționarea acesteia, 

ceea ce mărturisește dezvoltarea profesională realizată la fiecare nivel profesional. 
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dezvoltare. În plus, toți cercetătorii se concentrează pe faptul că toate nivelurile pe 

care le evidențiază sunt strâns interconectate, deoarece fiecare dintre ele este fie o 

condiție pentru trecerea la nivelul următor, fie rezultatul stăpânirii celui precedent. 

Trecerea de la nivel la nivel este un proces lent, care caracterizează dezvoltarea 

profesională, care se exprimă în schimbări calitative [7].  

Trebuie remarcat faptul că pentru un anumit cadru didactic sau un anumit grup 

de profesori ar trebui elaborate planuri (programe) individuale de sprijin metodologic 

(trasee educaționale individuale) de dezvoltare profesională. Aceste planuri 

(programe, trasee) ar trebui să țină cont de nivelul individual de dezvoltare 

profesională existentă a profesorului, de nivelul așteptat de realizare a dezvoltării sale 

profesionale, în funcție de specificul activității profesionale desfășurate [6].  

Se știe că pregătirea eficientă a viitorului specialist depinde de înțelegerea de 

către persoană a profesiei alese, precum și de importanța și orientarea personală în 

perspectiva creșterii viitoarei activități profesionale. Noile relații sociale și 

economice, care au determinat tranziția treptată a educației în sfera serviciilor, 

dictează modificarea teoriei și practicii pentru formarea profesională a viitorilor 

specialiști. Este necesar ca orice specialist in condițiile celor mai severe relații de 

piață sa fie in permanenta îmbunătățit profesional pentru a fi pregătit pentru viața 

reala, pentru a fi flexibil, activ si creativ.  

În principiu, toate cerințele similare sunt impuse în toate documentele normative 

de importanță internațională și de stat, acumulate într-o singură calitate profesională a 

specialistului - competitivitatea.  
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The global transportation system has been one of the areas of human activity 

most affected by the Covid-19 pandemic. The main negative consequences for 

logistics were: the closure of borders by countries, establishment of restrictions on the 

movement of people and trade, reduced demand and purchasing power, failure of 

production and sale of goods. 

The combination of these factors was reflected in all types of transport. They did 

not miss the industry of maritime transport was effected as well, because the largest 

number of goods is transported by sea. 

At present, all countries are adapting to the new "quarantine" living conditions 

and the logistics sphere is not left out. The maritime complex is gradually changing 

the conditions of activity and trying to achieve efficiency indicated before the 

pandemic. 
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Even during the restoration of the transport system, some risks remain. Frequent 

changes in the pandemic waves, the increase in the number of patients in certain 

regions of the world, the insufficient number of vaccinated and other conditions keep 

the future of maritime transport uncertain. 

During the global COVID-19 pandemic, sailors had a number of problems. 

Among the main are: 

seafarers unemployment; 

the death rate at sea has increased; 

the number of suicides has increased; 

infection of COVID-19 crews; 

delay / non-payment of wages; 

cases of piracy and armed attacks have been increased [1]. 

Today, the main problem for the industry is the abandonment of seafarers: in 

2020 the number of cases has been more than doubled compared to 2019 and reached 

a record level [2]. 

According to the International Maritime Organization (IMO), 76 cases involving 

more than 1,000 seafarers have been registered (in 2019, 474 crew members were 

abandoned in 40 cases). Experts believe that the pandemic exacerbated this problem 

[2]. 

The crisis of crew changes is far from over. Many experts believe that 2021 was 

worse than 2020. As many of the world's leading ports create obstacles for all those 

who have recently visited South Asia, there are growing fears that the crisis of crew 

change may return to levels that observed in the middle of last year [3]. 

Today the world is facing a disease that causes great damage to human physical 

health, the scale of the epidemic was so global that it was followed by a deep 

economic crisis. Based on these results of the pandemic, we are approaching a real 

threat of mental health crisis [4]. 

Quarantine, isolation, social distance, uncertainty about the future and 

indeterminacy in general - this is the reality that absolutely everyone faced today. For 
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sailors, this situation is a common routine, because the life of a sailor on board can be 

considered an extreme version of quarantine, when crews stay on their ship for 

months without even having a chance to see their loved ones [4] 

In difficult circumstances, when it is not possible to receive qualified 

psychological support, sailors are recommended: 

challenge yourself; 

plan your time; 

choose reliable sources when searching for information; 

actively use social networks; 

start a dialogue; 

breathing practices; 

exercises to relax muscles; 

control emotions; 

exercise and eat right; 

love yourself and be kinder [5]. 

Crews of seagoing vessels are advised to be vaccinated and shipowners to 

ensure that seafarers who wish to do so have the proper opportunity. 

To find out in which cities crew members can be vaccinated, you can use two 

lists: 

first compiled by the International Christian Maritime Association (ICMA) -

https: //icma.as/vaccines/ 

the second is the North American Maritime Missionary Association (NAMMA) 

-https://namma.org/vaccines/ [6]. 

The lists contain details of how and where crew members can be immunized. In 

some ports, it is not necessary to be a citizen of the country. 

The International Transport Federation recalled that during the pandemic, 

seafarers ensured the smooth operation of supply chains, thanks to their work, 

products and goods continued to move around the world, despite the restrictions. The 
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ITF stressed that it is very important to provide priority  to maritime workers for vital 

vaccinations [6]. 

The International Labor Organization (ILO) has adopted a resolution on the 

Global Seafarers' Vaccination Program, proposed by the Deputy Minister of Shipping 

of Cyprus (SDM), which asks for checklists establishment to determine the number 

of vaccines needed by seafarers on shore in seafarer-supplying countries. The 

document was agreed at the Fourth Meeting of the Special Tripartite Committee of 

the Maritime Labor Convention, 2006 [7]. 

As explained, this is a key step in determining the scale of the vaccination 

problem and further sharing stronger action to work with the World Health 

Organization (WHO) and pharmaceutical companies to provide sufficient vaccines 

for seafarers [7]. 

The Maritime Labor Convention (MaritimeLabourConvention, 2006) obliges 

shipowners to provide seafarers with access to medical care on board and on shore, 

but does not contain specific references to vaccination or immunization. Companies 

are required to take care of the safety of their personnel and reduce risks. This could 

justify the requirement to vaccinate workers. However, vaccinations are made with 

the informed and voluntary consent of the person. For example, for seafarers who are 

not vaccinated for good reasons, the use of personal protective equipment, additional 

social distancing measures or a change in work responsibilities to reduce contact with 

other crew members may be provided. 
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Communication plays an important role in the life and work of every person. 

Thanks to the communication of human interaction, the society of people in which 

interaction is established and social ones are developed ethics. Throughout life, each 

of us is in constant contact and communication with different people. The human 

need for communication is due to the need to interact in the learning process, joint 

activities, solving any everyday issues. This is the history of humanity history of 

human interaction. The question of the formation of foreign language communicative 

competence of the future sailor sufficiently studied in terms of its functional 

performance responsibilities; meanwhile, the issue of the sailor’s daily foreign 

language communication on today is poorly understood. The problem of formation 

remains relevant foreign language competence of these specialists in the context of 

security shipping. 

Being away from home for long months is a necessary part of the work for the 

workers of the merchant marine. That is why the socialization of seafarers is so 

important. Mixed crews are often formed, when all members or the majority are of 

different nationalities. This often creates language and cultural barriers that enhance 

loneliness and feelings of isolation. In order for the work to proceed in comfortable 

psychological conditions and there were no conflicts on the ship, crew members need 

to build trusting relationships. After all, the higher the level of trust, the higher the 

safety, labor productivity, and the stronger the sense of well-being. If seafarers want 

to create a favorable atmosphere within the team, it takes time and effort on the part 

of each of them. Onshore, this process is faster because people work together for a 

long time, during which you can learn each other's personal and professional 

qualities. Crewmembers change frequently: some leave, others come. So how do you 

get to know each other in a short period? There is a very simple solution for this - 

curiosity. If you have ever gone on a flash date, you know how to learn as much as 

possible about a person in a very short period. It is the same here: ask questions, be 

interested, you only have a few minutes to get to know a new crewmember. Two key 
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points will help build long-term trusting working relationships: informal 

communication and intercultural communication skills. 

 A factor in the formation of the motivational-target component of a foreign 

language competence became the desire to communicate. Although all respondents 

there is a high level of sociability, it should be noted that in In the process of sailing 

practice in the international crew, students lack knowledge of foreign language for 

effective everyday communication. They are declining desire to communicate due to 

fatigue; they do not know how to communicate in stress situations. If a sailor has an 

underdeveloped need for communication, it is possible to expect that in the 

conditions of long voyage his aspiration to loneliness and external demarcation will 

increase. The "ship" becomes a catalyst for manifestations deprivation of the sailor as 

a mental state. That is the inability to communicate with relatives and friends, the 

complexity of work; fatigue and other factors lead to violations in sociability. Create 

an environment conducive to informal communication with a new crewmember. Ask 

him about his family, hobbies, favorite sports. You can make notes for yourself by 

writing down the names of his close relatives and some important dates. When people 

know and remember such personal things about each other, it builds trust. The 

simplest phrases: "Good morning!" and "How are you today?" is a good start to a 

conversation. In addition, participate in the organization of competitions, karaoke 

parties, barbecues, encourage the crew to have a more active social life on board, 

encourage sailors to put forward their ideas for events on board. Another important 

point is the ability to see and understand the cultural characteristics of people, which 

often explain behavior or individual actions. Ask colleagues about the peculiarities of 

their culture, religion, customs, traditions, important dates. It is important to 

understand that cultural affiliation has no less influence on a person’s behavior and 

actions than the individual characteristics of his personality. Respect for the values 

and traditions of different cultures is an important condition for building trust. 

 The seafarer's foreign language communicative competence is considered 

integrative personality trait that allows you to realize the ability to rational 
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communication in the performance of functional duties and use strategies for 

successful interpersonal communication to ensure security international shipping and 

own security.  

REFERENCES: 

1. https://buklib.net/books/37049/  

2. http://psychology-naes-

ua.institute/files/pdf/avtoreferat_tiron_1477828014.pdf 
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METODICI DE PERFECŢIONARE ÎN PRACTICA PEDAGOGICĂ 

Snigureac Marcela - studenta anul V, Universitatea de studii europene din Moldova, 

facultatea de drept, Chișinău, Moldova 

 Pregătirea pentru viață a generației în devenire și punerea în aplicare a 

scopurilor și obiectivelor propuse de societate în domeniul educației și educației sunt 

de neconceput fără un sistem de învățământ. Sistemul de învățământ s-a format 

treptat. Inițial, a inclus doar instituții de învățământ. 

În ultimii cincisprezece ani, sistemul educaţional din Republica Moldova a 

trecut prin mai multe reforme, care au avut drept scop modernizarea şi 

democratizarea învăţământului, crearea condiţiilor pentru valorificarea potenţialului 

fiecărui student, indiferent de starea materială a familiei, mediul de reşedinţă, 

apartenenţa etnică, limba vorbită sau opţiunile religioase ale părinţilor. Principalele 

domenii de intervenţie ale reformei au fost doctrina sistemului educaţional, structura 

sistemului de învăţământ, curricula scrisă, curricula predată şi curricula învăţată, 

conceptele şi metodele de evaluare, administrarea şi finanţarea învăţământului.  

În ce măsură aceste reforme au adus învăţământul mai aproape de student, i-au 

deschis noi orizonturi? Este oare impactul acestor reforme unul de esenţă sau mai 

https://buklib.net/books/37049/
http://psychology-naes-ua.institute/files/pdf/avtoreferat_tiron_1477828014.pdf
http://psychology-naes-ua.institute/files/pdf/avtoreferat_tiron_1477828014.pdf
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mult unul de imagine? Sunt oare schimbările care au intervenit în sistemul de 

învăţământ, ireversibile? Garantează oare aceste schimbări incluziunea şi echitatea 

socială? Asigură oare schimbările din sistemul de învăţământ şanse egale pentru toţi 

absolvenţii? Sunt oare adecvate metodele de predare, învăţare şi evaluare cerinţelor 

unei educaţii moderne? Corespund oare cunoştinţele şi abilităţile absolvenţilor 

sistemului nostru de învăţământ aspiraţiilor personale ale fiecărui student şi cerinţelor 

unei societăţi moderne, aflate în permanentă schimbare? Dar, şi care sunt metodele de 

perfecţionare a sistemului de învăţământ din perspectiva unui student? 

Alegerea unei căi de dezvoltare inovatoare care are ca strategie direcţia de 

modernizare a învăţământului impune dictarea care se bazează pe necesitatea unui 

profesor capabil – care să fie flexibil la noile schimbări din domeniul pedagogiei; să 

poată rezolva creative problemele pedagogice; să tindă spre reuşite atât pe plan 

profesional cât şi personal; şi care totodată, să creeze inovaţii prin care să 

îmbogăţească teoria şi practica pedagogică. 

Căutarea celor mai eficiente resurse pentru îmbunătăţirea calităţii în sistemul 

educaţional în primul rând, atrage atenţia asupra competenţei profesorului, care este 

cel mai important aspect. Trebuie de accentuat competenţa inovatoare a profesorului, 

fiind astfel o condiţia necesară pentru organizarea cu succes a procesului de 

învăţământ. 

Integritatea este condiția cea mai importantă pentru existența procesului 

educațional ca sistem pedagogic, principala sa proprietate și caracteristica principală. 

Încălcarea integrității duce la dezintegrarea activității generale a sistemului ca atare. 

Proprietatea integrității determină interconectarea, influența reciprocă, dezvoltarea 

reciprocă a tuturor componentelor și factorilor formatori ai sistemului pedagogic în 

ansamblu. 

Astfel, procesul de învățământ, ca sistem activ, se află în continuă dezvoltare, 

având o capacitate colosală de perfecționare sub condiția unei organizări clare, 

științifice a conducerii sale, și invers, manifestă o tendință de degradare în absența 

sau slaba organizare a managementului acestui proces. În principiu, nimeni nu poate 

https://goaravetisyan.ru/ro/kak-bystro-soiti-s-uma-camye-strannye-psihotehniki-sovremennosti-kak/
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fi învățat nimic dacă el însuși nu dorește. A gestiona procesul cognitiv și autoeducativ 

înseamnă, în primul rând, a dirija, a ajuta, a corecta pe baza unei planificări clare a 

organizării și controlului procesului în ansamblu. 

În aceste condiţii trebuie să facem referire la formarea continuă a tuturor 

cadrelor didactice. Formarea continuă a personalului didactic din învăţământul 

preuniversitar sau universitar se realizează printr-un sistem de instituţii, organizaţii şi 

structuri ale acestora, între care se stabilesc relaţii ierarhice şi relaţii funcţionale 

menite să asigure coerenţa, compatibilitatea şi respectarea standardelor de calitate în 

proiectarea, realizarea şi evaluarea programelor de formare continuă la nivel naţional. 

De asemenea, putem menţiona care sunt unele metode pentru perfecţionarea în 

practica pedagogică datorită formării continue: 

 activităţile metodico-ştiinţifice şi psihopedagogice, realizate la 

nivelul unităţii de învăţământ sau pe grupe de unităţi, respectiv catedre, 

comisii metodice, şi cercuri pedagogice; 

 sesiunile metodico-ştiinţifice de comunicări, simpozioane, 

schimburi de experienţă şi parteneriate educaţionale pe probleme de 

specialitate şi psihopedagogice; 

 stagiile periodice de informare ştiinţifică de specialitate şi în 

domeniul ştiinţelor educaţiei; 

 cursurile organizate de societăţi ştiinţifice şi alte organizaţii 

profesionale ale personalului didactic; 

 cursurile de perfecţionare a pregătirii de specialitate, metodice şi 

psihopedagogice; 

 cursurile de formare în vederea dobândirii de noi competenţe şi 

calităţii/funcţii, conform standardelor de pregătire specifice; 

 cursurile de pregătire a examenelor pentru obţinerea gradelor 

didactice; 

 cursurile de pregătire şi perfecţionare pentru personalul de 

conducere, de îndrumare şi de control, potrivit unor programe specifice; 



   VI Міжнародна науково-практична конференція 
Інноваційні підходи до розвитку компетентнісних якостей фахівців  в умовах професійного становлення  

 

274 
 

 bursele de perfecţionare şi stagiile de studiu şi documentare, 

realizate în ţară şi în străinătate; 

 cursurile postuniversitare de specializare; 

 programe postuniversitare; 

 studiile universitare de doctorat; 

 dobândirea de noi specializări didactice, diferite de 

specializarea/specializările curentă/e. 

Ar fi necesar să accentuăm că perfecţionarea cadrelor didactice reprezintă o 

activitate cu conţinut pedagogic şi social proiectată, realizată şi dezvoltată în cadrul 

sistemului de învăţământ, cu funcţie managerială de reglare-autoreglare continua a 

procesului de învăţământ, la toate nivelurile sale de referinţă. 

Spre exemplu, la nivel functional, perfecţionarea personalului didactic vizează 

stimularea capacităţilor pedagogice şi sociale de convertire practică a finalităţilor de 

sistem, scopuri ale educaţiei, în obiective angajate în cadrul procesului de învăţământ, 

în cadrul procesului de învăţământ. 

La nivel structural, perfecţionarea personalului didactic ar viza stimularea 

capacităţilor pedagogice şi sociale de valorificare deplină a tuturor resurselor 

pedagogice, informaţionale, umane, didactico-materiale, financiare; existente la nivel 

de sistem şi de proces. 

La nivel operational, perfecţionarea personalului didactic ar permite stimularea 

capacităţilor pedagogice şi sociale de proiectare, realizare, dezvoltare şi finalizare a 

activităţilor specific procesului de studii, cum ar fi:  

 lecţii;  

 cursuri; 

 activităţi extrauniversitare; 

 activităţi manageriale; 

 activităţi metodice. 

Formarea profesională continua fiind asigurată de către formatori, specialişti şi 

practicieni de performanţă în domeniul din ţară sau străinătate. 
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Este important să menţionăm în metode şi faptul că trebuie să prevadă nu doar 

rolul celor noi intrați pe piața muncii din sistemul educaţional, dar și a celor cu 

abilități învechite sau fără abilități în contextul necesităților schimbătoare ale 

economiei moldovenești. De asemenea, valorile importante pentru societate ca 

dezvoltarea durabilă și stilul de viață durabil, drepturile omului, egalitatea de gen, o 

economie verde, promovarea culturii pentru pace și non-violență, cetățenia globală și 

aprecierea diversității culturale vor fi promovate prin includerea acestora în 

programul de studii. Una din provocări, care la fel urmează a fi abordată, este 

asigurarea instituțiilor de învățământ cu medii sigure, non-violente, incluzive și 

efective de învățământ [1]. 

Asimilarea unor metode care deja există sau chiar unele inovatoare poate ajunge 

la constituirea unui sistem de cunoștinţe, deprinderi și abilităţi care ar determina 

sporirea eficienţei sociale a unităţii de învăţămînt, dar şi care ar motiva studenţii să se 

înscrie la facultăţi. 
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The modern development of the fleet is inextricably linked with the solution of 

the problem of preserving and strengthening the health of seafarers, improving the 

conditions of their work, life, and rest. The most important condition for maintaining 

the health of sailors is to provide an optimal living environment on board. At the 

same time, the ship must be considered as an artificial ecologically closed system that 

provides the crew with a long active existence. 

A complex of interrelated, different in level and nature environmental factors 

(climatic conditions of the navigation area, microclimate of ship premises, noise, 

vibration, electrostatic radiation, electromagnetic radiation, harmful substances in the 

air, indoor microflora, psychophysiological factors and etc.). The number of ship 

environment factors can reach several tens. Man ultimately reacts to the environment 

as a whole. Therefore, the criterion reflecting the influence of the ship environment 

on the human body is the level of the functional state of the worker and his health. 

Currently, there is an unsatisfactory state of working conditions and a high level 

of occupational morbidity among maritime transport workers. The intensification of 

labor in flight is increasing. There is a poor quality of preliminary medical 

examinations, a reduction in medical positions on ships, leading to a decrease in the 

quality of medical care or its complete absence. Vessels of obsolete designs with 

expired service life are used. These circumstances lead to the deterioration of the 

living environment on ships and pose a threat to the health of workers. 

The foregoing substantiates the relevance of the study, dedicated to the further 

study of the complex of factors that form the living conditions on ships. 

For comparison, it is necessary to emphasize the working conditions of a 

seafarer, which are described in the Convention on Maritime Navigation: 

Conditions for living, rest and recuperation: 

It is necessary to ensure that seafarers have adequate accommodation and 

recreational facilities on board ship. You have the right to safe and dignified living 

and recreation on board. Laws and regulations relating to living and recreational 

conditions must also take into account the requirements of the Convention for the 
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protection of health and safety, as well as for the prevention of accidents. When 

implementing standards, special attention should be paid to: 

 • Sizes of cabins and other living quarters; 

 • Heating and ventilation; 

• Noise, vibration and other external factors; 

• Sanitary facilities; 

• Lighting; 

• Ship's sick bay. 

The issue of improving the health of seafarers, improving the conditions of their 

work, life, and rest is annually supplemented by the issue of reducing the crew and, 

as a result, additional work. Keep in mind the number of working hours, which are 

not always in accordance with the Maritime Convention. Maximum hours of work is 

14 hours in any 24 hour period; no more than 72 hours in any 7-day period. Minimum 

rest period is at least 10 hours of rest in any 24 hour period; at least 77 hours of rest 

in any 7-day period. The rest time may be divided into no more than two periods, one 

of which must be at least 6 hours long. Attention should be paid to changing time 

zones, lack of days off, hard physical work, constant pitching and the fact that you 

often have to work either in the heat in the tropics or, on the contrary, freeze in 

northern latitudes, prolonged stay with the same people in the crew, trends the growth 

of the contract (longer separation from loved ones), the need to work with dangerous 

and toxic cargo, electromagnetic radiation and, most importantly, nutrition. 

The consequence of these factors is the development of diseases, which often 

become irreversible and make it impossible to continue working at sea. That is why it 

is recommended to undergo a thorough medical examination before and after each 

voyage. 

At the same time, under voyage conditions, a complex of adverse factors affects 

a person not only during production activities, but also during sleep or rest, etc. It is 

noted that under the conditions of a long voyage, seafarers have a pronounced 

development of processes of decreased efficiency, boredom, a decrease in the level of 
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motivation, depressed mood and increased anxiety, instability of the neuro-emotional 

state, dizziness. After continuous work for 5 months, the development of some ship 

specialists is noted - a neurosis-like state. 

So, the leading adverse factors on ships should also be considered noise, 

vibration, microclimate parameters, lack of lighting, tension and hard work. 

Living conditions on sea vessels are characterized by a complex of unfavorable 

physical, chemical, psycho-emotional factors. The totality of conditions, 

organization, work and rest regime of crew members allow us to consider the 

working conditions of seafarers as harmful. This will give grounds to consider these 

circumstances as the reason for the negative impact on the health of the seafarers. 

Thus, the state of working conditions of seafarers and their health continues to 

be a very complex and multifaceted problem in the modern period. The foregoing 

substantiates the need to organize a system of occupational safety and health of 

seafarers. This system, in our opinion, should have a single organizational, scientific, 

methodological basis, unite scientific and practical institutions, be of an intersectoral 

and interdisciplinary nature. 

The main goal of the system is to create safe working conditions, ensure the 

rights and guarantees of the rights of employees to work in conditions that meet the 

requirements of labor protection, fulfill the obligations of the employer and employee 

in the field of labor protection in order to achieve the final result - saving the life and 

health of workers, ensuring working conditions, excluding or minimizing the risk of 

an employee getting an occupational illness or accident. 

1.Maritime Labour Convention (MLC) 

URL: https://www.itfglobal.org/sites/default/files/node/page/files/2017%20ITF%20

MLC%20Guide%20RU.pdf (дата звернення – 23.03.2022) 

Scientific supervisor – Romanovska O.R.,  

Danube Institute of National University  

“Odessa Maritime Academy”  
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One of the problems that seafarers face is harassment and bullying on board 

ships. Periodically, the global community receives messages from seafarers who start 

their careers on board and become victims of harassment and unfair treatment. 

Bullying and harassment are very bad phenomena, they injure not only the one 

who is being bullied, but also the one who does it, this person also harms his psyche. 

It is so from the point of view of psychology, even those who become simply 

witnesses of bullying receive some psychological damage. 

Bullying and harassment is nothing but a form of violence. Violence is 

unacceptable, no one has the right to poison and humiliate you, which is why you 

need to understand this phenomenon and know how to deal with it. 

Anyone can become a victim of bullying. It even happens that experienced 

people become victims of harassment and it occurs even from the lower ranks in the 

direction of their superiors. 

Regardless of which company you work for, this phenomenon can always 

manifest itself, of course, the lower the standard of the company and the vessel, the 

more likely it is that you will find yourself in such a situation. If you have already 

worked, then you will surely have some situation that you can remember, an episode 

where you were subjected to one or another type of psychological violence, and if 

you are just starting your professional path, then you will have to hundred percent in 

one or another form to face it and you can’t get away from it, but you can be ready 

for this. 

In addition to being bad in itself, it is also dangerous, since these phenomena 

lead to stress, loss of motivation, decreased performance, nervous breakdowns, fights, 

and suicide. Such a phenomenon, if you run it, the first thing you have to understand 
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is what you see. Is it bullying or not, or is it something else. Bullying is characterized 

by fairly clear features: high-pitched communication, shouting and threats, personal 

insults, devaluation and ridicule, inappropriate jokes, excessive control over the 

performance of duties, constant and excessive criticism, inappropriate requests and 

instructions, orders that go beyond your competence, exclusion of social life , any 

boycott of the threat, bad reviews and spreading all sorts of different rumors. As for 

harassment, they are also manifested by all sorts of sexist and racist, homophobic 

jokes, remarks, unwanted attention, intrusiveness, all sorts of calls, messages, but this 

is more about female workers and so on. In general, harassment and bullying take 

very different forms. 

In order to give some guidance, the ITF, which is the federation of maritime 

workers' unions, has developed a guide to eliminate these phenomena. With it, you 

can determine whether this situation can be characterized in one way or another. 

Once you are convinced that you are dealing with such an incident and you need to 

proceed further, you need to initiate proceedings and stop such an impact by legal and 

formal methods, first you need to make a list of the episodes that occurred, indicating 

the time, place, circumstances and other details. 

It must be remembered that witnesses are one of the tools to deal with such 

situations. After you have collected the facts, you need to prepare the text of the 

appeal, where you state all the facts, add a list of episodes to this text, when the 

material is ready, we move on to the next stage, transferring the material and making 

the situation public. In this case, the question arises: to whom exactly to transfer your 

claims, here you have to look at your specific situation and what kind of bosses are 

over you. It may not always be effective to transfer claims through the captain of the 

vessel, since he may be a person who in himself is not interested in something going 

beyond the vessel, he may, not being able to restore order on the vessel, hush up 

claims and transfer information to the company in some distorted form, adding their 

judgments and conclusions, and sometimes very subjective. In such cases, you should 

not involve him here, then there is a more reliable option - this is the transfer of this 
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information to the shipping company. For such cases, there is a designated person - 

DPA, so posters with his name and phone numbers, e-mail are always posted in each 

deck of the ship. Information about bullying and harassment in the company also 

does not give an absolute guarantee. The companies are different and the people 

working in them are also different, with different mentality and style of work, for one 

what you conveyed is some kind of egregious case that requires immediate 

intervention, for the other it is just a common thing in a working environment. The 

company may have its own hidden reasons not to advertise this situation and even 

silence the information that you give them. 

The simplest example: in order to restore order in the crew, you need to change 

someone, and changing is either expensive or impossible at all, so an office employee 

will probably be inclined to downplay the importance of what is happening. 

Therefore, if the company does not help, you should contact the trade union, the flag 

administration. There is a simple way: when the ship arrives at the port and the pilot 

embarks the vessel, it is enough to tell him just a couple of words that some kind of 

lawlessness is going on here, not only harassment, but you can say that they don’t pay 

wages, they don’t change you and he will hand over this information where it is 

necessary ashore, at least in most countries this is how it works and at least they will 

come on board with a check. Never be afraid to do something like this, if someone 

tells you that it will somehow stain your reputation - these people are not telling the 

truth, they just do not understand at all how the system works when you decide to act. 

Remember that emotions are your enemy, never show retaliatory aggression, because 

in the proceedings they will always take the side of the one who needs protection, and 

if you begin to show retaliatory aggression, the situation may not be presented as 

bullying and harassment, but as a conflict between two people, it will be very 

difficult to deal with this case and, as a rule, in such cases, both will be simply fired. 

Also try to make sure that there is no personal relationship between you and the 

person you are bullying, keep in mind that rotten people tend to rub themselves into 

close communication, switch to personal communication, find weaknesses and use 
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this information later in life for their purposes. That is why it is necessary to separate 

personal life and work, why it is important to do this at least until there is no doubt 

about the personal qualities of a person. 

 

Scientific supervisor – Romanovska O.R., 

Danube Institute of National University  

“Odessa Maritime Academy” 

 

УДК: 159.9.072 

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МІЖОСОБИСТІСНИХ ВІДНОСИН НА 

БОРТУ СУДЕН 

Тимофєєва А.Р., курсантка 1-го курсу, ОПП «Навігація і управління 

морськими суднами» Дунайський інститут Національного університету 

«Одеська морська академія», Ізмаїл, Україна 

Хоча власного торговельного флоту в України немає, проте, країна 

стабільно входить до п’ятірки країн-лідерів за кількістю моряків на суднах під 

іноземним прапором. 70-150 тисяч українців обіймають офіцерські й рядові 

посади на світовому морському торговельному флоті. Саме вони підживлюють 

українську економіку купюрами, заробленими важкою працею в морі. 

Українська економіка не може дозволити собі втратити цей сегмент. Слід 

зауважити, що українським морякам стає дедалі важче конкурувати на 

світовому ринку праці з такими країнами як Філіппіни, Індія, Китай, Індонезія 

та інш. [1; 2; 3]. 

Робота на суднах – це «командна робота». Для безперебійного та 

безпечного виконання операцій на борту суден необхідні гарні міжособистісні 

відносини між членами команди. 

Оскільки кількість людей на борту суден обмежена, висока ймовірність 

появи невдоволення членів екіпажу. Наскільки важливо уникати політики на 

https://teacode.com/online/udc/1/159.9.072.html
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судах, не менш важливо зміцнювати міжособистісні стосунки між людьми на 

борту, щоб гарантувати, що всі роботи виконуються правильно і безпечно. 

Робота на суднах – непросте завдання, і у моряків легко може розвинутися 

незадоволеність та демотивація внаслідок різноманітних стресів.  

У такій ситуації завдання старшого механіка / старшого помічника 

капітана / капітана полягає в тому, щоб позбутися невдоволення серед людей на 

судні та прищепити важливість міжособистісних стосунків. 

Оскільки кількість людей, які працюють на борту, обмежена, кожен має 

спробувати дізнатися одне про одного, щоб зрозуміти цінності, знання та 

навички, якими володіє кожен. Це перший крок розвитку міжособистісних 

відносин на борту суден. 

Однак старший механік / капітан / старший помічник повинен зробити 

додаткові кроки, щоб усі члени команди відчували себе комфортно як на 

роботі, так і поза нею.  

Наведемо приклади таких додаткових кроків. 

 Ранкові збори (Tool box meeting), які проводяться для 

розподілу роботи між членами команди, – найкращий час для того, 

щоб зібрати всіх разом. Необхідно, щоб під час таких зустрічей члени 

екіпажу розмовляли один з одним та обговорювали свої погляди та 

думки. 

Кожному повинна бути надана можливість внести пропозиції щодо 

покращення робочого процесу та заходів безпеки, яких необхідно 

дотримуватися. Ця вправа дає учасникам почуття відповідальності та 

важливості, а також значно покращує їхню роботу та міжособистісні стосунки. 

 Перерви на каву, якщо їх використати ефективно, можуть 

творити чудеса у напрямку посилення «командних зусиль». Слід 

зробити обов’язковим збирати всіх членів екіпажу разом під час 

перерв на чай для обговорення незавершеної роботи та інших 

важливих речей, які, на їхню думку, потрібні. 
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 Тренування на борту – це ще одна важлива можливість 

зібрати членів екіпажу, щоб поділитися важливими робочими 

знаннями або провести засідання з безпеки. Капітан та старший 

механік повинні організувати тренування таким чином, щоб у них 

могла брати участь максимальна кількість членів екіпажу.  

 Спільне проведення вільного часу. Часто буває, що після 

закінчення робочого дня офіцери та члени екіпажу проводять час у 

своїх кімнатах, а не збираються разом у вітальні для офіцерів або 

членів екіпажу. Дивитися фільми та грати в ігри у вільний час – це 

надійний спосіб дізнатися один одного та побудувати відмінні 

стосунки. 

 Організація заходів/спортивних днів: необхідно 

організовувати розважальні заходи або спортивні дні, що вимагають 

участі членів екіпажу у командах. Це чудовий спосіб прищепити 

важливість командного духу та побудови міжособистісних відносин 

між членами екіпажу.  

 Вечірки та зустрічі. Всім подобається час від часу веселитися 

та відпочивати. Вечірка – чудовий спосіб згуртувати людей та 

покращити зіпсовані відносини на борту. Однак необхідно, щоб вони 

були організовані таким чином, щоб у них могла брати участь 

максимальна кількість членів екіпажу.  

Вищезгадані методи є одними з основних, які використовуються на борту 

для покращення взаємин у комаді. Це не лише забезпечить безперебійну та 

безпечну роботу судна, але також підвищить продуктивність та задоволеність 

роботою. 

Для подолання стресу дослідники дають морякам такі поради [4]. 

 Позбавтеся менталітету «щурових бігів». Ймовірно, це один із 

основних факторів, що викликають стрес серед моряків. Моряки часто 

бувають приголомшені, коли вони часто «переміщуються між 
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компаніями» або з давніх-давен чекають підвищення службовими 

сходами, або отрмують невисоку заробітну плату. Такі люди 

стурбовані, залякані, відчувають ревнощі або роздратування, стають 

вкрай незадоволені своєю морською кар’єрою. 

З метою подолання менталітету «щурових бігів», морякам слід активно 

шукати позитивні моменти в кожному досвіді, зокрема зниження їх заробітної 

плати може відбуватися в результаті того, що компанія чи навіть морська 

галузь загалом переживає погану фазу. Так, якщо моряки постійно вступають у 

суперечки та конфлікти між підлеглими або старшими за званням, це не тільки 

вплине на їх роботу, а й може виявитися стомливим для розуму. Проте така ж 

ситуація може стати позитивною, якщо моряк спробує винести уроки зі своїх 

помилок і зустрітися з підлеглими з метою вирішення проблеми. Впровадження 

позитивного розумового процесу та усунення менталітету «щурових бігів», 

безумовно, допоможе морякам по-іншому сприймати речі та мотивуватиме до 

пошуку можливостей у будь-якій ситуації. 

 Застосування ефективного слухання як інструмент зниження 

стресу. Ефективне слухання вважається одним із найважливіших 

компонентів як у особистому, так і у професійному житті. Вміння 

слухати є відмінним інструментом для побудови міжособистісних 

відносин та підвищення продуктивності праці. 

Є багато причин, через які ефективне слухання може знизити стрес. По-

перше, людей, які вміють слухати, поважають та захоплюються. Це допоможе 

морякам стати кращим, плавно вирішуючи конфлікти. 

 Перестаньте відкладати на потім. Прокрастинація – один із 

найпотужніших атрибутів збільшення стресу. Зауважимо, що людина 

не відкладає те, що їй подобається робити. Таким чином, стає 

зрозуміло, що моряку не подобається заповнювати щомісячні 

документи, папери щодо капітального ремонту обладнання, 

виконанувати проекти, тому він і відкладає виконання суднових 
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завдань. Означене створює ще більший стрес для моряка, змушує його 

відчути себе «непотрібним нездарою». 

Єдиним виходом з даної ситуації може бути вигадування винагороди за 

вчасне виконання кожного завдання, зокрема звільнення на берег, заздалегідь 

спланована відпустка зі своєю сім’єю після закінчення рейсу. 

 Не дозволяйте негативу інших колег вплинути на вас. Часто 

може статися так, що моряки стикаються з іншими членами екіпажу чи 

береговими службами та зазнають негативного впливу з їхнього боку 

ще на початку дня. 

З метою подолання такого негативу доцільно тренувати свій розум, щоб 

він обмірковував позитивні речі, про які можна було б думати зараз. Можна 

співчувати іншій людині і говорити собі, що, можливо, у неї сьогодні був 

поганий день. Якщо людина опиняється в такій ситуації, психологи 

рекомендують не поспішати реагувати на неї. Можна зробити 15-хвилинну 

перерву в роботі та використати цей час для того, що подобається: послухати 

музику, випити чашку кави, поговорити з іншими людьми. 

 Не дозволяйте своєму «Его» ставати на вашому шляху. Так, 

особистісні тверді переконання («Я капітан корабля, я завжди правий» 

або «Я боцман, роби, як я кажу») суперечать самому поняттю 

«командна робота». 

Якщо моряк зможе приборкати своє «Его», він зможе дізнатися багато 

нового. Треба навчитися розрізняти своє «Его» і свідомість [4]. 

Отже, не лише фізичне, а й психічне здоров’я моряків викликає тривогу 

морських світових організацій. Люди втомилися від тривалого перебування на 

борту, відчувають депресію і тривогу, пригнічені через невизначеність термінів 

заміни екіпажу у зв’язку з пандемією, а відтак не можуть виконувати свою 

роботу на високому рівні, що стрімко збільшує ризик морських аварій і 

катастроф. У людини, яка обрала професію моряка, немає впевненості в 

завтрашньому дні, адже вона не знає в якому з портів її нарешті зможуть 
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змінити, і коли вона побачить своїх рідних. 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. Зауважимо, що не лише фізично, а й 

психічно здорові моряки вкрай важливі для забезпечення країн по всьому світу 

необхідними товарами і продуктами.  
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Сучасний етап розвитку суспільства характеризується високим ступенем 

нестабільності соціально-економічної сфери, що потребує підготовки 

економічно грамотного спеціаліста-менеджера, що вміє приймати нестандартні 

рішення в різноманітних ситуаціях економічної діяльності, вибирати 

раціональні та морально виправдані варіанти досягнення поставленої мети. 

Підготовка менеджера в сучасних соціально-економічних умовах 

характеризується активними інноваційними процесами, пов'язаними з 

демократизацією та гуманізацією, запровадженням варіативних навчальних 

планів, нового змісту освіти, різних форм його диференціації, індивідуалізації, 

у зв'язку з чим також розширюється соціокультурне середовище діяльності 

менеджера, змінюється його призначення. 

Дослідженням готовності в контексті  професійної діяльності, займались 

такі вчені як М. Дьяченко [2], І. Зязюн [3], Л. Кадченко [4], Л. Кандибович [5], 

О. Лукаш [6] та інші.  

Для сучасного етапу розвитку освіти характерно посилення його 

професійної спрямованості. Розширюється соціокультурне середовище 

діяльності менеджера, який стає носієм самобутнього професійного та 

особистісного досвіду, а також уміє працювати в системі «людина – людина». В 

даний час затребуваний фахівець, який не чекатиме інструкцій «зверху», а 

вступить у життя з творчим, проектно-конструктивним і духовно-особистісним 

досвідом, що вже склався, тому менеджер без адекватного орієнтування в світі, 

що змінюється, не може вважатися підготовленим до сучасного життя і до 

роботи за обраною спеціальністю. 

В умовах невизначеності та мінливості у всіх організаційних ситуаціях 

стабільність та контроль повинні встановлюватися та підтримуватися самим 

менеджером. Крім того, він є новатором та носієм ризику. Сьогодні особливо 

цінуються стратегічна компетентність, уміння відкинути убік все звичне та 

сприйняти нове, що вимагає від фахівця не лише наявності високого інтелекту 
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та широкого кругозору, а й ділового досвіду та творчого підходу до вирішення 

професійних завдань. 

Як вірогідно зазначає Дьяченко М.,  підготовка майбутнього менеджера до 

професійної самореалізації та готовності повинна базуватися на процесах 

перетворення та адаптування до європейських вимог та національних 

очікувань, в умовах трансформації всієї системи освіти. З необхідності 

наближення українських навчальних закладів, які здійснюють підготовку 

менеджерів, до стандартів міжнародної менеджерської освіти, випливає, що 

менеджерська підготовка в економічних закладів освіти повинна базуватися на 

програмах, які враховують перспективні проблеми економіки та 

функціонуючих у ній підприємств, готувати майбутніх фахівців до професійної 

діяльності на вітчизняному та міжнародному ринках праці, формувати 

готовність до професійної самореалізації у майбутній діяльності менеджера-

економіста [2].  

Н. Яковлева тлумачить готовність як інтегральну якість особистості, що 

характеризується інтегруванням методологічних, теоретичних, методичних і 

практичних знань та вмінь, професійно-творчими мотивами і професійним 

науково-педагогічним інтересом.  

Великий тлумачний словник висвітлює готовність як систему компонентів, 

якостей особистості майбутнього фахівця-професіонала, які забезпечують йому 

функції, що відповідають потребам його виробничої діяльності [1], важливим 

компонентом якої є професійна самореалізація.  

Процес формування готовності майбутніх менеджерів до управлінської 

діяльності буде ефективним при реалізації наступних умов: 

1) готовність майбутніх менеджерів до управлінської діяльності 

розумітиметься як єдність світоглядного (відображення системи поглядів, 

переконань, ставлення до професійної діяльності), мотиваційно-ціннісного 

(переосмислення себе та оточуючих, цінностей, умінь, навичок; оволодіння 

професійно значущим особистісним досвідом, що виражається в управлінні 
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емоційною вольовою сферою, здатності брати на себе відповідальність за 

прийняті управлінські рішення) та гностичного (впевненість у своїх знаннях, 

уміннях та навичках; почуття мети, готовність до дії) компонентів; 

2) як провідний засіб формування готовності майбутніх менеджерів до 

управлінської діяльності будуть використані педагогічні ситуації (ілюстративні, 

функціональні, стратегічні), навчальні дидактичні ігри (ділові або виробничі, 

рольові, ситуаційні, дослідні), метод конкретних ситуацій (з відомою, подібною 

та невідомою ситуацією), тренінгові заняття, що актуалізують особистісні 

функції вибору, сенсоутворення, рефлексії та імітуючі прийоми прийняття 

управлінських рішень у сучасних ринкових умовах; 

3) процес формування готовності майбутніх менеджерів до управлінської 

діяльності складатиметься з орієнтовного, вибіркового, адаптаційного, 

інноваційного етапів, що передбачають послідовне ускладнення цілей, завдань, 

змісту, засобів та результатів розвитку «готовності»; 

4) педагогічні умови ефективної підготовки майбутніх спеціалістів-

менеджерів до управлінської діяльності враховуватимуть специфіку та 

особливості організації педагогічного процесу в умовах заочної форми 

навчання. 

Таким чином, зміни у соціокультурному середовищі спричинили 

демократизацію та гуманізацію освіти, запровадження різних навчальних 

планів, нового змісту навчання, різних форм його диференціації та 

індивідуалізації. Усе це ставить менеджера у ситуації «перманентної» 

невизначеності, ситуації вибору. Тому основним завданням підготовки 

майбутнього менеджера є розвиток здатності орієнтуватися, «знаходити себе», 

самовизначатися у професійному світі. 
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БУКСИРНИЙ ФЛОТ УКРАЇНИ: 

СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

Кричун М. О. - студент IIІ курсу спеціалізації «Навігації і управління 

морськими суднами» відокремленого структурного підрозділу «Кілійський 

транспортний фаховий коледж Державного університету інфраструктури та 

технологій», Кілія, Україна 

   На сьогоднішній день неможливо уявити країну, що має вихід до моря, 

без пріоритетного розвитку морського сектору і впровадження зваженої та 
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дієвої морської політики, які формують основу заможного суспільства та 

ефективної конкурентоспроможної економіки країни. Зміцнення авторитету 

України на міжнародній арені та поглиблення партнерських зв’язків із країнами 

ЄС вимагають відновлення потенційних можливостей підприємств 

морегосподарського комплексу вітчизняної економіки, які виступають базисом 

реалізації зовнішньо- і внутрішньополітичних пріоритетів, економічних і 

соціальних інтересів в умовах сьогодення. 

Інтенсивний розвиток портової інфраструктури вимагає не менш 

активного розвитку портового флоту.   На сьогодні в Україні налічується 13 

морських портів,  10 державних річкових портів і близько 10 приватних 

річкових терміналів. Найбільші з них розташовані на Півдні України: Нова 

Каховка, Херсон, Миколаїв, Ізмаїл, Кілія, Рені, Вилкове — річкові, та 

Південний, Одеса, Миколаїв, Чорноморськ — морські. Більше того, на долю 

морських припадає близько 80% від загальної потужності морських портів 

України. 

Флот буксирів та інших допоміжних суден, що працюють в українських 

портах, критично застарів і потребує оновлення. Згідно з Реєстровою книгою 

суден, станом на 31 грудня 2020 року в Україні налічувалося 135 буксирів та 

106 суден спеціального призначення, середній вік яких становить понад 35 

років. Ще приблизно два десятки буксирів вивели у відстій через брак коштів 

на ремонт або передали в бербоут-чартер (договір фрахтування судна без 

екіпажу). Скільки таких суден спецпризначення – невідомо. 

На сьогодні 45 суден технічного флоту мають вік понад 50 років (майже 

20% від загальної кількості). Серед них єдиний криголам на Азовському морі 

«Капітан Бєлоусов», побудований ще 1954 року, буксир «Енисеец» – 1953 року, 

а також сім плавзасобів, старших за 60 років. Незважаючи на старіння 

буксирного флоту, його оновлення впродовж останніх 10 років (крім суден 

компанії «Нібулон»), майже не здійснюється.  Останні шість буксирів були 

придбані ще у 2010-2012 рр., з них лише один вітчизняного виробництва – 
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«Капітан Меркулов», побудований компанією «Краншип» для Маріупольського 

МТП. Чотири буксири побудовали на верфі Галац (Румунія) – «Геннадій 

Савєльєв», «Євгеній Яковцев», «Борей», «Капітан Маркін», а шостий, 

«Володимир Іванов», у 2012 році виготовили на верфі Damen Shipyards 

Vietnam. Найбільший буксирний флот (70 од.) має ДП «Адміністрація морських 

портів України» (АМПУ) та її філії – морські торгові порти. Лише 11 буксирів, 

які обслуговують морські порти, мають вік до 20 років. Серед найбільших 

приватних операторів буксирного флоту – ТОВ СП «Нібулон»,  ТОВ «Сапсан 

Траншип», ТОВ «Сервіс Транс Балк».  Інші власники мають від одного до 

чотирьох буксирів. Буксирний флот компанії «Нібулон» є наймолодшим в 

Україні та стовідсотково українським, адже судна, спроєктовані українськими 

конструкторськими бюро, побудовані на українських верфях (у тому числі 16 

буксирів на ССЗ «Нібулон»), виготовлені з української сталі та ходять під 

українським прапором. Для УДП сьогодні є питання значного морального та 

фізичного зносу флоту компанії- 90%. Основна частина буксирів пароплавства 

побудована в 60-70-ті роки минулого століття та мають середній вік більше 50 

років. З моменту побудови судна не проходили модернізації або реновації. При 

цьому самохідний флот майже дві третини часу перебуває поза експлуатацією – 

в ремонті або відстої через непридатний технічний стан, а це, у свою чергу, 

призводить до зменшення обсягів перевезень вантажів, а з цим – доходів 

компанії. Необхідність збільшення витрат на ремонт при зменшенні доходів у 

середньостроковій перспективі робить діяльність компанії безперспективною. 

Минулого року на ремонт флоту було витрачено  більше ніж 66 млн. грн. та з 

початку цього року до теперішнього часу – понад 52 млн. грн. Двигуни, які 

встановлені на буксирах ПрАТ “УДП”, є застарілими та неекономічними в 

частині витрат палива та мастила. Сучасні суднові дизельні двигуни 

споживають в середньому на 30% менше палива. Перехід річкового флоту 

пароплавства на сучасні енергетичні установки дозволить заощадити до 1,8 

млн. євро витрат на паливо щороку. Ще одним аспектом необхідності переходу 
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застарілого флоту пароплавства на сучасні енергетичні установки є завищена 

штатна чисельність екіпажу, необхідна для безпечної безаварійної діяльності. 

На буксирах пароплавства працює по 12 членів екіпажу, тоді як на аналогічних 

за потужністю, але обладнаних більш сучасними автоматизованими системами, 

суднах-конкурентах на Дунаї – по 5-7 осіб. Це також обумовлює додаткові 

витрати на оплату праці плавскладу в розмірі приблизно одного мільйона євро.  

 

Рис. 1. Приватні власники морського буксирного флоту. 

  

Переможець концесійного конкурсу у порту Херсон, компанія Рісоіл-

Херсон інвестує щонайменше 300 млн. грн. у розвиток порту впродовж 

чотирьох років, а компанія QTerminals з Катару інвестує у порт «Ольвія» 

впродовж п’яти років 3,4 млрд. грн. 

Морський торговельний порт «Чорноморськ» може стати третім 

українським портом, який передадуть у концесію, наступні концесійні 

конкурси будуть проведені в морських портах Маріуполя, Бердянська, Одеси. 

Виробництво буксирів вважається високотехнологічним, а тому в 

Чорноморському регіоні лідером з постачання буксирів є одна з провідних 

суднобудівних компаній світу, яка спеціалізується на будівництві буксирів, 

суден допоміжного і портового флоту – голландська компанія Damen Shipyards 
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Group (в Чорноморському регіоні контролює суднобудівний завод в Галаці). 

Компанія пропонує свої судна за лізинговими схемами. 

Проте чи будуть будувати буксири на українських верфях –  питання 

залишається відкритим.  

Отже, якщо терміново не ухвалити радикальні рішення щодо 

стимулювання власного суднобудування, то Україна втратить не тільки 

залишки власного флоту, який за 5-10 років потрібно буде списати за технічним 

станом, але й власну суднобудівельну галузь. За відсутності достатніх коштів та 

доступного кредитування приватні власники змушені купляти за кордоном 

уживані плавзасоби або брати їх у бербоут-чартер з правом викупу. 

Ситуацію має виправити Стратегія розвитку суднобудівної галузі України 

до 2030 року. Одна з версій цього документа у 2021 році була розроблена ДК 

«Укроборонпром» та асоціацією «Укрсудпром» із залученням представників 

суднобудівних підприємств. Ще один аналогічний документ зараз розробляє 

Мінстратегпром спільно з Мінекономіки. Не надто важливо, хто саме є автором 

документу, який мають ще ухвалити. Головне, щоб за його допомогою 

розвивалась власне суднобудівна галузь, а не була створена чергова паперова 

стратегія, яка не виконується. Також Міністерство інфраструктури хоче 

збільшити кількість суден під українським прапором, але цього складно 

домогтися інакше, крім як шляхом надання вагомих стимулів для 

судновласників та розвитку власного суднобудування. 

Відродження українського торговельного флоту можливо шляхом 

законодавчої підтримки українських судноплавних компаній,  застосування 

економічно обґрунтованих податкового та митного режимів експлуатації суден, 

спрямованих на відновлення національного морського торговельного флоту, 

зокрема: податкового режиму – на рівні, не вищому за мінімальні податкові 

умови відкритих реєстрів європейських країн, а митного – відповідно до 

рекомендацій Всесвітньої митної організації. 

https://gmk.center/ua/opinion/v-ukraine-poyavilas-politicheskaya-volya-dlya-razvitiya-sudostroeniya-2/
https://gmk.center/ua/opinion/v-ukraine-poyavilas-politicheskaya-volya-dlya-razvitiya-sudostroeniya-2/
https://gmk.center/ua/news/ukroboronprom-rozrobiv-strategiju-rozvitku-sudnobuduvannya-do-2030-roku/
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Мінекономіки треба створити умови для стимулювання вітчизняного 

суднобудувння: 

– впровадження механізму надання державних гарантій під кредити 

комерційних банків, котрі надаються вітчизняним судновласникам для 

будівництва (ремонту) суден на вітчизняних заводах; 

– застосування податкових пільг для установ та підприємств, які 

здійснюють розробку інноваційних технологій у суднобудівній галузі. 

 Науковий керівник:викладач «Кілійського транспортного  

фахового коледжу Державного університету   

інфраструктури та технологій»  

Маларьова Наталя Олексіївна 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 

1.Лисенко С. Як покращити стан буксирного флоту та суднобудування 

України: журнал «Порти України»,  №6 (198) серпень 2020, С.38. 

2. Лисенко С. За роки незалежності український флот скоротився у 16 разів 

https://gmk.center/ua/opinion/za-roki-nezalezhnosti-ukrainskij-flot-skorotivsya-

u-16-raziv/  

 

УДК: 378.147 

АНАЛІЗ МЕТОДІВ СПОРТИВНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПІСЛЯ COVID-19 

Шпаченко Р. І. – курсант 1-го курсу, ОПП «Менеджмент на морському та 

річковому транспорті» Дунайського інституту Національного університету 

«Одеська морська академія», Ізмаїл, Україна 

З початку XXI століття населення Землі зіткнулося з низкою епідемій 

інфекційних захворювань, що вражають людей і тварин на великих 

територіях, що значно перевищують межі окремих держав. 

https://gmk.center/ua/opinion/za-roki-nezalezhnosti-ukrainskij-flot-skorotivsya-u-16-raziv/
https://gmk.center/ua/opinion/za-roki-nezalezhnosti-ukrainskij-flot-skorotivsya-u-16-raziv/


   VI Міжнародна науково-практична конференція 
Інноваційні підходи до розвитку компетентнісних якостей фахівців  в умовах професійного становлення  

 

297 
 

Одним з інфекційних захворювань, про який на сьогоднішній день 

говорить весь світ, є COVID-19.  

COVID-19 - захворювання, що викликається новим коронавірусом, який 

називається SARS-CoV-2. ВООЗ вперше дізналася про цей новий вірус 31 

грудня 2019 р., отримавши повідомлення про групу випадків захворювання 

«вірусною пневмонією» в місті Ухані, Китайська Народна Республіка. 

Більшість (близько 80%) пацієнтів, у яких з'являються симптоми 

захворювання, одужують без необхідності в госпіталізації. Приблизно у 15% 

пацієнтів розвивається серйозна форма захворювання, при якій необхідна 

киснева терапія, а у 5% – вкрай важка форма, що вимагає лікування в умовах 

відділення інтенсивної терапії. 

Перенесена коронавірусна інфекція позначається на роботі всіх органів і 

систем людини і не залежить від форми хвороби — легкої, безсимптомної або 

важкої. Досить часто ускладнення провокують і препарати, використовувані 

під час лікування. 

Наслідки коронавірусу для організму можуть проявлятися у вигляді 

порушення імунітету, викликати схильність до аутоімунних захворювань 

щитовидної залози, нирок, серця. 

Відновлювальний період після Covid-19 займає від місяця до року і може 

супроводжуватися певними симптомами ускладнення коронавірусу, які слід 

знати перехворілим. 

До найбільш поширених симптомів COVID-19 відносяться: 

• лихоманка; 

• сухий кашель; 

• утомлюваність. 

До інших, менш поширених симптомів, які зустрічаються у ряду 

пацієнтів, відносяться: втрата нюху або смакових відчуттів; закладеність 

носа; кон'юнктивіт (або почервоніння очей); біль у горлі; головний біль; біль 
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у м'язах або суглобах; різні види висипань на шкірі; нудота або блювота; 

діарея; озноб або запаморочення. 

Важкий перебіг COVID 19 проявляється наступними симптомами: 

задишка; втрата апетиту; сплутаність свідомості; наполегливі болі або 

відчуття здавлення грудної клітини; висока температура тіла (вище 39°C). 

До інших, менш поширених симптомів відносяться: дратівливість; 

сплутаність свідомості; зниження рівня свідомості (іноді супроводжується 

судомами); тривожність; пригнічений стан; порушення сну; більш важкі і 

рідкісні неврологічні ускладнення, такі як інсульт, запальне ураження мозку, 

делірій і ураження нервів. 

Люди будь-якого віку, які поряд з появою лихоманки або кашлю 

помічають у себе утруднення дихання або задишку, біль або відчуття 

здавлення грудної клітини, порушення мови або рухові розлади, повинні 

негайно звернутися за медичною допомогою. З тим щоб отримати 

направлення до відповідного закладу, по можливості слід в першу чергу 

зв'язатися по телефону з постачальником послуг охорони здоров'я, звернутися 

на «гарячу лінію» або зателефонувати в медичну організацію. 

Більшість (близько 80%) пацієнтів, у яких з'являються симптоми 

захворювання, одужують без необхідності в госпіталізації. Приблизно у 15% 

пацієнтів розвивається серйозна форма захворювання, при якій необхідна 

киснева терапія, а у 5% – вкрай важка форма, що вимагає лікування в умовах 

відділення інтенсивної терапії. 

Можуть мати місце фатальні ускладнення, в тому числі дихальна 

недостатність, гострий респіраторний дистрес синдром (ОРДС), сепсис і 

септичний шок, тромбоемболія і/або поліорганна недостатність, в тому числі 

ураження серця, печінки або нирок. 

Ризику тяжкого перебігу захворювання схильні особи у віці 60 років і 

старше, а також люди з супутніми розладами здоров'я, такими як підвищений 
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артеріальний тиск, захворювання серця і легенів, діабет, ожиріння або 

онкологічні захворювання. 

Проте ризик зараження COVID-19 і важкого перебігу або летального 

результату зачіпає всіх і є у всіх вікових групах. 

У деяких пацієнтів з перенесеною COVID-19 незалежно від того, чи 

потрібна їм госпіталізація чи ні, зберігаються різні симптоми хвороби, в тому 

числі стомлюваність, респіраторні та неврологічні порушення.  

ВООЗ у співпраці з глобальною технічною мережею з питань клінічного 

ведення COVID-19, дослідниками та об'єднаннями пацієнтів по всьому світу 

сприяє підготовці та проведенню досліджень стану пацієнтів після закінчення 

гострої фази хвороби для визначення того, яка частка пацієнтів стикається з 

довгостроковими наслідками хвороби, і встановлення їх тривалості і причин 

виникнення. На основі цих досліджень будуть розроблені додаткові 

рекомендації щодо надання допомоги пацієнтам.  

Масштабні ВИСНОВКИ - краще не хворіти. 

Враховуючи швидке розповсюдження COVID-19, керівництво багатьох 

країн повертаються до поновлення питання щодо занять спортом. Отже, 

необхідно розробити рамки і попередні рекомендації щодо безпечного 

повернення для занять спортом на основі наявних знань. 

Будь-які народні засоби не допоможуть вилікуватися від COVID-19, та й 

в якості повноцінної профілактики вони «не спрацюють». Але цілком 

доречно їх застосування для загального зміцнення імунітету – якщо 

інфекційне захворювання буде протікати в легкій формі, то організму буде 

набагато простіше з ним впоратися. 

Якщо ви не захворіли вірусом, то вам просто пощастило або ви 

правильно живете, склавши хороший для вас спосіб життя щоб уникнути 

вірусної інфекції в свій організм. Міцного всім здоров'я 

З основних правил реабілітації та відновлення після COVID-19 можна 

виділити наступні: 
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1. Зв'язок з медичними установами, які вели хворого: необхідно 

дізнатися, було ураження легень чи ні, який ступінь тяжкості захворювання, 

відсоток ураження легень, наявність або відсутність ускладнень, чи є супутні 

захворювання. 

2. Мультидисциплинарность, комплексність. Один тренер, як і один 

масажист або фізіотерапевт, нічого не зробить. Відновлення - це спільна 

робота. Потрібно не тільки відновлення фізичних і якісних характеристик 

організму, але і психологічна підтримка. А також відновлення імунітету, щоб 

протистояти можливим ускладненням. 

3. Обов'язкове дієтологічний супровід. 

4. Відновлення повинно проходити поступово. Пацієнт не повинен бути 

перевантажений процедурами і засобами відновлення. 

5. Зниження ризиків і всебічне тестування: готовність до фізичного 

навантаження, фактори ризику, Госпітальна шкала тривоги і депресії, Індекс 

задишки, переносимість навантаження і т. д. 

6. Ведення щоденника самоконтролю. Необхідно фіксувати всі відчуття і 

зміни в організмі, які відбуваються під впливом засобів відновлення. Це 

дозволить вибрати найбільш ефективні засоби і вчасно змінити тактику 

відновлення, якщо кошти неефективні. 
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СЕКЦІЯ № 3. 

 

КОМУНІКАТИВНА ТА ЛІНГВІСТИЧНА  КОМПЕТЕНТНОСТІ  ЯК 

ПРІОРИТЕТНІ СКЛАДОВІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЯКОСТЕЙ 

СУЧАСНОГО ФАХІВЦЯ. 
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УДК 656.61 

CONFLICT MANAGEMENT AS AN IMPORTANT SOFT SKILL FOR 

MARITIME INDUSTRY PROFESSIONALS 

Kolmykova O.O., PhD in Philologhy, Associate Professor 

Danube Institute of National University “Odessa Maritime Academy” 

Conflicts are an inseparable part of communication between people. In case, 

when it is impossible to avoid conflicts, they are to be managed effectively. This is 

why conflict management is an important component of professional activity for both 

seafarers and coastal managers. Representatives of the maritime industry spend a 

significant part of their lives at work, interacting with the crew members, supervisors, 

co-workers, business partners, or customers. As a result, the maritime industry 

specialists, in particular managers, waste lots of their working time dealing with 

conflicts of various types.  

 Madalina Oachesu states that “communication plays a crucial role – establish 

and maintain relationships between employees” [4, p.808]. For any professional, it is 

necessary to differentiate between communication at work (formal) and at home 

(informal). The evident advantage of the formal style of communication is the 

management of conflicts arising because of excessive emotionality or even 

aggressive behavior. However, conflicts can be a result of a clash of conflicting 

views, interests, and attitudes. 

Merriem-Webster Dictionary defines conflict as “competitive or opposing action 

of incompatibles: antagonistic state or action (as of divergent ideas, interests, or 

persons)” [3]. According to Axley Stephner, conflict at work is an expression of 

hostility and antagonism between staff members [1, p.3]. 

Researchers distinguish three levels of conflict severity - low, medium, and 

high. If the level of conflict is low, the subjects of the conflict are engaged in a tense 

dialogue. If the needs of the parties to the conflict are satisfied, or if the parties 

manage to reach an agreement, the conflict is considered to be over.  
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The middle stage is a more serious conflict that eventually may be resolved.  

The most unreasonable and dangerous to the reputation of any organization is a 

conflict with a high level of hostility. The very communicative competence of a 

manager is presupposed to help avoid this kind of conflict situation by all possible 

means.  

Any conflict has positive and negative consequences. Among the positive 

consequences, the following are to be mentioned: 

1. Improvement of the quality of the organization’s activity. 

2. Professional and personal growth of the organization's employees. 

3. Elimination of defects in the management activities of the organization. 

4. Release of psychological pressure after the conflict elimination. 

The negative consequences include:  

1.     Material and emotional costs of participation in a conflict situation. 

2. The tension between the members of a professional team. 

3. Disruption of the psychological climate in the team. 

4.     Difficulties with the renewal of professional relations. 

In order to prevent conflicts, the manager should know how to eliminate them. 

Conflict management is not only about solving such problems, but also about the 

ability to avoid them, or to carry out the so-called "work on errors" if a conflict 

situation has occurred. 

Conflict management is based on two principles: 

1. The principle of compromise and cooperation, according to which the 

participants in the conflict can protect their interests by avoiding confrontation. 

2.  The principle of competence, presupposing that competent people 

theoretically trained and with good life experience, are involved in a conflict 

situation. 

Future professionals in the maritime industry should clearly understand that 

confrontational situations in professional life occur quite often. In order to learn how 

to manage conflicts, it is necessary to improve communicative competence and 
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personal qualities. To develop the ability to prevent conflicts it is advisable to 

implement the existing strategies of behavior in conflict situations. 
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MOBILE ASSISTED LANGUAGE LEARNING IN MARITIME ENGLISH 
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Oksana Tymofyeyeva, PhD in Pedagogy, Ass. Professor, Ass. Professor of the 

Department of Humanities 

Danube Institute of National University “Odessa Maritime Academy” 

The current conditions of the learning process imply new ways of obtaining 

knowledge. The future marine officers are to enhance the level of the English 

language constantly in order to perform their duties safely at sea and to be 

competitive at the international shipping industry field. The STCW 1978/95 with 

Manila amendments 2010 requires the sufficient level of the English language. The 

process of learning language can be facilitated by means of modern technologies 

namely mobile phones which have integrated in our lives.  

MALL stands for Mobile assisted language learning and is defined as “the use 

of smart phones and other mobile technologies in language learning, especially in 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/conflict
https://www.merriam-webster.com/dictionary/conflict
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situations where portability and situated learning offer specific advantages”. It is 

considered to be a self-paced learning supported and/or facilitated by any kinds of 

mobile device (i.e. mobile phones, tablets, or pads) that can be used while language 

learning and teaching [1]. The researchers Demouy and Kukulska-Hulme conducted 

the survey and explored if the students found mobile devices helpful to complete their 

listening and speaking activities [2]. Moreover, they highlighted such possibilities for 

MALL as increasing the motivation for learning through the use of technology 

familiar to students such as smartphones and tablets. The mobile technologies give 

more opportunities to students to develop all communication skills in the way of 

comprehension and production of spoken language, written speech, aural interaction 

and aural and written mediation. The MALL encourages the use of the target 

language as a unique means of communication and in future as a working media. The 

technologies facilitate the teaching process enables cadets to explore, analyze, and 

choose the activities that are worth in the real communication process. The mobile 

technologies enlarge the area of learning as virtual learning environment is enormous 

nowadays The modern mobile technology enabled the MET lecturers to implement 

several technology-oriented language teaching models to improve learning 

performance of the cadets.  

The variety of the mobile applications allows improving the quality of learning 

interaction. The potential media of interaction involves different instant messaging 

services (WhatsApp, Telegram), Social Media and other online mobile applications.  

Some of the online mobile applications have been chosen randomly among 

those stated by the cadets as being the most effective and often used by them.  

 This app uses examples from movies, songs, famous quotes, with a 

scientific language learning method and, entertaining examples from YouTube, Word 

pictures, famous quotes, news. It utilizes repetition to aid the user in remembering. It 

works based on 4 simple steps: 1. Assess the level of the user’s English language 
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knowledge. 2. Discover which words the user doesn’t know. 3. Learn, review and 

practice English words in order of importance. 4. Learn the language by setting a goal 

and everyday track of the user’s progress. 

 The 7 Little Words is a word-building fun with the unique 

puzzles in the base. It gives the opportunity to enjoy word finds, anagram and jumble 

games, or crosswords as well as to take a short break or passing time. The app gives 

the clues and letter blocks to find the 7 scrambled words in each bite-size puzzle. It 

includes more than 10,000 puzzles. There are themed and non-themed puzzles of 

every level 

  

 English Grammar in Use by Raymond Murphy is a grammar app 

for elementary and intermediate learners of English. The Starter Pack includes six 

grammar units (Present and Past tenses) with clear explanations and interactive 

exercises, a Glossary of grammar words, and a Study Guide to help user to decide 

which grammar units is needed to study. Audio recordings of the example sentences 

help to improve the listening skills, while improving the grammar. The answers to the 

grammar activities are available to show the correct answer when a mistake is made.  

The cadets admit a positive attitude towards MALL managed to improve their 

language proficiency. The rate of interaction between the teacher and cadets 

increased as a result of a positive attitude towards MALL. The application of this 

type of learning can serve as a medium that stimulates the cadets initiatives to interact 

and thus engage in the learning process the mobile application managed to develop 

their vocabulary by visually training them to retain the words in their long-term 
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memory. Furthermore, incorporating the challenging and competitive elements of 

mobile game software allowed students to better recall the learning materials 

The MALL benefits such as language performance development, positive 

attitudes towards the learning process, motivation and metacognitive skills, 

improvement of cadets’ retention, collaborative learning models, and extensive 

learning opportunities are seen to be a valuable support for developing varied 

language proficiency improving the quality of Maritime English learning both during 

the classes and as a part of life-long learning. 
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ФЛОТУ У ВИЩІЙ ШКОЛІ НА ЗАСАДАХ КОМПЕТЕНТНІСНОГО 

ПІДХОДУ 

Желясков В. Я. -  доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

гуманітарних дисциплін Дунайського інституту Національного університету 

«Одеська морська академія», Ізмаїл, Україна 

В освітньому просторі компетентнісний підхід розуміють як спрямованість 

навчального процесу на формування і розвиток професійних компетентностей 

здобувача освіти. Головне завдання вищої професійної освіти, зокрема морської 

- це сприяння самореалізації здобувача вищої освіти, навчаючи його 
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професійно спрямованій взаємодії з навколишнім соціальним та природним 

середовищем. Майбутні фахівці флоту мають володіти професійними вміннями 

і навичками, що ґрунтуються на сучасних спеціальних знаннях у морській 

галузі, та високим рівнем професійної компетентності, що ґрунтується на 

критичному мисленні і здатності застосовувати теоретичні надбання на 

практиці. Одним з головних пріоритетів розгляду результату освітнього 

процесу крізь призму поняття «компетентність» і реалізації компетентнісного 

підходу є його зумовленість загальноєвропейською та світовою тенденцією 

інтеграції, глобалізації світової економіки з процесом побудови європейської 

системи вищої освіти. Концептуальною основою компетентнісного підходу як 

нового методологічного інструментарію у світовій практиці та освіті є ідея 

компетентності та базових компетенцій, що сформувалась як один з найбільш 

ефективних напрямків вирішення протиріч у розвитку освіти і суспільства в 

цілому, яке ставить людину перед необхідністю бути компетентною у сфері 

діяльності, зокрема професійної та постійно, протягом усього життя 

оновлювати свої знання. Тому, компетентнісний підхід, орієнтований, 

насамперед на досягнення кінцевого результату освітнього процесу переходу 

від теоретичних знань до професійної компетентності. 

Виховання і освіта особистості фахівця флоту мають забезпечити здатність 

і готовність цієї особистості зробити і ґрунтовно реалізувати свій соціальний і 

професійний вибір, нести за нього чітку відповідальність. Сучасна особистість 

фахівця флоту має бути здатна і готова до конструктивного досягнення 

успішної працездатності в мінливих суспільно-економічних умовах, 

самостійного і свідомого вирішення складних професійних завдань, 

породжених інформаційними, соціальними, політичними, культурно-

релігійними процесами під час виконання своїх обов’язків. Тому, постає 

необхідність у професійній компетентності фахівця флоту, його здатності 

успішно розв’язувати особистісні життєві проблеми, брати активну участь у 

розв’язанні суспільних проблем.  
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Посилаючись на думку вчених (Б. Авво, О. Бандурка, А. Бермус, І. Бібік, 

В. Бодров, С. Бондар, А. Вербицький, І. Демура, Б. Гершунський, М. Головань, 

С. Гончаренко, І. Зимня, І. Зязюн, М. Кадемія, М. Князян, І. Колесніченко, Л. 

Кондрашова, М. Корольчук, В. Краєвський, В. Лефтеров, О. Лисак, С. Лисюк, 

О. Локшина А. Маркова, А. Митяєва, Л. Морська, О. Овчарук, Л. Отрощенко, 

В. Петрук, Д. Погонишева, О. Пометун, І. Родигіна, О. Савченко, Г. Селевко, Н. 

Сторожук, О. Субетто, Ю. Татур, О. Тімченко, Т. Ткаченко, С. Трубачева, А. 

Хуторський, С. Шишов та ін.,), під компетентностями розуміється здатність 

особистості здійснювати складні види дій під час виконання своїх професійних 

обов’язків. Компетентність визначено ключовим, вузловим поняттям, оскільки 

вона, перш за все, поєднує в собі інтелектуальний і науковий складники освіти. 

У понятті «компетентність» закладено ідеологію інтерпретації змісту освіти, 

сформованого від результату навчального процесу, тому ключова 

компетентність є інтегративною за природою, так як вона містить низку 

однорідних навиків, умінь і знань, що належать до широких сфер культури й 

діяльності. 

Велике коло науковців приходять до єдиної думки, що компетентність – це 

специфічна здатність, яка дає змогу ефективно розв’язувати проблеми, що 

виникають у реальних ситуаціях життя. У людини повинні бути певні знання – 

інструменти, особливі способи мислення й життєві навички. Вищі рівні 

компетентності передбачають ініціативу, організаторські здібності, здатність 

оцінювати наслідки своїх дій. Однак природа компетентності така, що 

оптимальні результати у розв’язанні проблем можливі лише за умови глибокої 

особистої зацікавленості людини. Розвиток компетентності зводиться до того, 

що людина може моделювати й оцінювати наслідки своїх дій завчасно і на 

тривалу перспективу.  

Отже, компетентність – це складне особистісне утворення, що інтегрує 

відповідно до вимог певної діяльності знання, уміння, навичок, до 

особистісного досвіду її виконання, ставлення до процесу, результату, вона 
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створює передумови активних самостійних дій. Тому, компетентність не 

зводиться тільки до знань, окремих умінь і навичок, а належить до складних 

умінь і якостей особистості [1]. 

Компетентність також розглядається як загальна здатність людини 

раціонально діяти у різноманітних ситуаціях, ефективно розв’язувати актуальні 

проблеми у різних сферах життєдіяльності. Компетентність є кінцевим 

результатом професійного навчання, мета якого полягає у формуванні й 

розвитку особистості курсанта/студента, у розкритті його здібностей і талантів. 

Компоненти структури очікуваних компетентностей, основні її складники - це 

знання, діяльність, мотивація, цінності. Усі вони вступають до процесу 

взаємодії і стають головним фактором професійного становлення майбутнього 

фахівця, зокрема флоту. Тому, компетентність майбутнього фахівця флоту ми 

розглядаємо як загальну здатність людини адекватно діяти у реально 

обмежених ситуаціях, ефективно вирішувати актуальні проблеми, які 

передбачають управління судном під час виконання своїх професійних 

обов’язків.  
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Жур’ян В. В., аспірантка Інституту професійно-технічної освіти Національної 

академії педагогічних наук України 

Київ, Україна 

Вплив людства на навколишнє середовище здебільшого носить 

негативний характер. Масштаби забруднення планети у другій половини XX ст. 

набули глобального характеру і сьогодні наслідки впливу антропогенезу на 

довкілля можуть призвести до знищення цивілізації. Спричинені людиною 

порушення екологічної рівноваги набувають незворотного характеру та 

загрожують усьому живому на планеті, у тому числі під загрозою знаходиться й 

існування самої людини, як біологічного виду.  

Погіршення екологічної ситуації відбувається одночасно у всьому світі, у 

тому числі й Україні. Науково-технічний прогрес у сфері машинобудування, 

космосу, озброєння, в зв'язку із збільшенням обсягів виробництва, призвів до 

значного посилення антропогенного і техногенного тиску на навколишнє 

середовище. Результати аварій за масштабами набули характеру катастроф. 

Такий стан речей зумовив те, що сучасне постіндустріальне суспільство 

потребує, як і раніше, фахівця, який є професіоналом у своїй справі, здатний 

критично мислити, швидко і рішуче діяти в непередбачуваних ситуаціях, 

взаємодіяти в суспільстві [1].  

У світовій практиці екологічна освіта визнається одним із основних 

факторів екологізації всіх видів людської діяльності та належить до 

пріоритетних напрямів освітянської діяльності. Проблемами екологічної освіти 

та виховання займалися такі науковці: С. Алексєєв, О. Байрамова, В. Бровдій, 

О. Вознюк, С. Глазачев, О.Гуренкова, Н. Дагбаєва, С. Дерябо, М.Дробноход, А. 

Захлєбний, І. Звєрєв, С. Кравченко, М. Костицький, В.Крисаченко, 

Л. Лук’янова, Г.Пустовіт, А. Сидельковський, І. Суравегіна, С. Шмалєй, та ін. 

Досвід останніх десятиліть показує, що спроби призупинити настання 

глобальної екологічної кризи економічними заходами не приносять успіху 

через те, що масова свідомість людства має в своїй основі споживче 
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відношення до природи загалом і до природи самої людини зокрема. Тому 

першочерговим завдання людства постає необхідність зміни ставлення соціуму 

до проблеми антропологічного впливу на біосферу. У першу чергу такий вплив 

має бути здійснений на свідомість окремої особистості, розбудову її 

внутрішнього світогляду, розумінні аспектів взаємодії із природним оточенням 

тощо. Все це зумовлює провідну роль освіти у формуванні екологічної 

свідомості кожного члена суспільства. 

Національна система морської освіти в Україні базується на державній 

освітній політиці і Концепції державної морської політики, метою яких є 

всебічний розвиток особистості, забезпечення народного господарства 

кваліфікованими фахівцями, здатними виконувати обов’язки щодо 

забезпечення безпеки мореплавства, охорони життя людини а також захисту 

водного середовища [2]. Іншими словами, сучасний фахівець із мореплавства 

повинен мати достатньо високий рівень екологічної культури. У загальних 

рисах погоджуючись із С. Ігнатовим, під екологічною культурою особистості 

ми будемо розуміти зумовлений розвитком екологічної культури суспільства 

ступінь екологічної розвиненості, ціннісної інформаційно-екологічної 

освіченості особи, що дає їй змогу адекватно орієнтуватися у різних 

екологічних ситуаціях, дотримуватися адекватної поведінки. 

Відзначимо, що як зазначено у Постанові Верховної Ради України «Про 

основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, 

використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки», 

нинішню екологічну ситуацію в Україні можна охарактеризувати як кризову, 

що формувалася протягом тривалого періоду через нехтування об'єктивними 

законами розвитку і відтворення природно-ресурсного комплексу України. Ці 

та інші чинники, зокрема низький рівень екологічної свідомості суспільства, 

призвели до значної деградації довкілля України, надмірного забруднення 

поверхневих і підземних вод, атмосферного повітря і земель, нагромадження у 

дуже великих кількостях шкідливих, у тому числі високотоксичних, відходів 
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виробництва [3]. 

Крім того численні техногенні катастрофи зумовлюють забруднення води 

і атмосфери, знищуються мільйони гектарів родючих ґрунтів, планета заражена 

ядохімікатами і радіоактивними відходами, величезних розмірів досягло 

обезліснення і опустелювання, набуло катастрофічного характеру масове 

вимирання тварин, численно скоротились популяції риб, пташок. І це лише 

короткочасні наслідки того, що вже відбувається в біосфері.  

Для подолання жахаючих тенденцій виникла нагальна потреба 

осмислення нових підходів до аналізу взаємодії природи та суспільства, де 

кожен його член має стати особистістю із високим рівнем екологічної культури. 

Досягнення ж цього рівня, у першу чергу, має відбуватись шляхом формування 

екологічної компетентності. 

Екологічну компетентність як показник якості екологічної освіти та 

складову життєвої компетентності позиціонує у свої дослідженнях О.Джам, 

наголошуючи на тому, що змістове наповнення екологічної компетентності і її 

значення в структурі життєвої компетентності обумовлені історично, 

починаючи від первісного суспільства [4]. Дійсно, збереглися свідоцтва, що 

охороною довколишнього середовища переймались ще стародавні шумери, 

потім греки, римляни.  

Поряд із цим існує думка, що екологічна компетентність є більш 

широким поняттям. Вона відображає відносини людини з усім навколишнім її 

соціоприродним середовищем і висвічує соціальні відносини на фоні взаємодії 

людства і природи. За такого підходу, екологічна компетентність має 

надпредметний і надпрофесійний характер і пронизує всю сукупність 

моральних відносин у системі «людина – суспільство – природа» [5]. Тобто 

виходить за рамки професійної компетентності і набуває ознак базової. У 

ньому, хоча екологічна компетентність і не називається прямим текстом, але 

зазначається, що соціальна компетентність повинна охоплювати більш об'ємну 

сферу і включати складову, пов'язану з регуляцією відносин у системі «людина 
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– суспільство – природа».  

Так що ж, власне, входить до складу екологічної компетентності 

майбутнього судноводія? Специфіка професійної діяльності спеціалістів із 

морського судноводіння полягає у необхідності постійного поліпшення якості 

фахової підготовки морських фахівців з метою компетентного здійснення ними 

власної професійної діяльності із дотриманням вимог Міжнародної Морської 

Організації (IMO), Конвенції ПДНВ 78/95 з Манільськими поправками 2010 

року. 

В «Манільських поправках» вказано, що фахівці із морського 

судноплавства повинні знати уразливі морські райони відносно викиду; райони, 

в яких заборонене судноплавство, або повинне уникатися; особливі райони 

згідно з Конвенцією MARPOL; обмеження обладнання для боротьби з 

розливом нафти; план дій відносно зростаючих об'ємів сміття, лляльних вод, 

опадів, стічних вод і т. д.; наслідки забруднення в умовах холодного клімату.  

У широкому ж сенсі, під екологічною компетентністю будемо розуміти 

складову екологічної культури особистості, що відображає відносини людини із 

навколишнім її соціоприродним середовищем.  

Сформована екологічна компетентність є не тільки результатом 

екологічної освіти, а й складовою екологічної культури, що зумовлює потребу у 

реалізації усвідомлених здобувачем освіти цінностей екологічної спрямованості 

Кожна людина певним чином взаємодіє з навколишнім середовищем 

(споживання ресурсів, власна професійна діяльність). Професій, що не 

впливають на стан довкілля, не існує. Різниця полягає лише в обсягах, 

характеристиках і способах впливу. І зменшення власного негативного впливу 

на довкілля підчас професійної діяльності є ознакою високого рівня 

професійної екологічної компетентності. 
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конкурентоспроможності держав та регіонів. Між усіх ланок освіти початкова 

має особливу значущість.  Людина ХХI століття – активна, творча, ініціативна 

– починає формуватися у початковій школі. Як наслідок, у сучасних умовах 

значно підвищуються вимоги до підготовки вчителів початкової школи, 

оскільки, за оцінкою ЮНЕСКО, результати початкової освіти на 80% 

відносяться до неодмінних, тобто зі всього того, що засвоює в початковій школі 

кожна людина, 80% неминуче буде потрібно йому в житті.  

Останніми роками відбуваються глобальні перетворення у соціальній, 

культурній, економічній сферах суспільного життя України. Зміни 

соціокультурної й економічної ситуації, освітніх і наукових парадигм на 

сучасному етапі розвитку суспільства спричинили необхідність 

переосмислення вимог до освіти та професійної діяльності вчителів.  

Нове суспільство, в якому знання стають капіталом і головним ресурсом 

економіки, пред’являє нові вимоги до основної і професійної школи.  

За документами міжнародних організацій (ООН, ЮНЕСКО, Організації 

економічного співробітництва та розвитку, Міжнародної організації праці, Ради 

Європи, Європейської асоціації педагогічної освіти та ін.) ключова роль у 

сучасних і майбутніх продуктивних змінах належить освіті і педагогам – 

найбільшій соціально-професійній групі населення на Землі, яка проголошена 

„носієм суспільних і освітніх змін”.  

Сучасне суспільство з його глобальними проблемами затребує людину не 

стільки інформовану, скільки таку, що пізнає соціум, людей і себе в цьому 

багатоликому, такому, що швидко змінюється світі, що зберігає те цінне, що є в 

культурі, що ціннісне осмислює результати своєї діяльності, своїх взаємодій з 

соціумом, з людьми через людину, через її товариський зв’язок з іншими 

людьми. 

Оновлення змісту освіти пов’язано із поширенням функцій освіти у 

сучасності. Наприклад, у традиційній системі вищої освіти головною була 

освітня функція – розвиток загально професійних і спеціальних знань, умінь і 



   VI Міжнародна науково-практична конференція 
Інноваційні підходи до розвитку компетентнісних якостей фахівців  в умовах професійного становлення  

 

318 
 

навичок майбутнього фахівця як суб’єкта професійної діяльності. Внаслідок 

нової ролі вищої освіти у сучасності перелік функцій професійної освіти значно 

поширився [1, с. 6]. До переліку оновлених функцій професійної освіти 

О. Г. Пашков відносить реляційну, регулятивну, аксіологічну, інтегративну, 

виховну, розвиваючу, світоглядну, інноваційну, економічну і статусну функції 

[2, с. 7]. 

Українська освіта має багатий досвід у формуванні не тільки професійно 

значущих знань і умінь, але і життєвих установок та принципів, 

культуровідповідних уявлень щодо соціально-етичних норм тих, що 

навчаються, цінностей, ідеалів і відповідних ним стандартів поведінки. Але 

найважливішій функцією освіти у нових умовах повинний бути розвиток 

якостей, що підвищують увагу до власного здоров’я та здібностей його 

збереження. О.Г. Пашков підкреслює, що основними орієнтирами розвитку 

людини на етапі професійної освіти виступають зміцнення здоров’я і фізичне 

вдосконалення, розвиток інтелекту і творчого мислення, самосвідомості і Я-

концепції, емоційно-вольової і мотиваційно-потребнісної сфер, здібностей і на 

їх основі – індивідуального стилю роботи і спілкування [3, с. 7].  

В роботах багатьох авторів, що вивчають людину в професії, саморозвиток 

розглядається як найважливіший онтологічний і методологічний принцип [3, 

с. 3]. Принциповою відмінністю сучасних концепцій саморозвитку є розробка 

ідеї багатоваріантності можливих шляхів зміни людиною себе як відкритої 

системи, що розвивається.  

На засадах наведених досліджень до найважливіших педагогічних функцій 

вчителя початкових класів у сучасних умовах віднесемо: створення 

педагогічних умов для успішного навчання, розвитку, виховання дітей 

(„функція навчання і виховання”); забезпечення охорони життя, зміцнення 

здоров’я дітей (функція „здоров’язбереження”); педагогічна освіта батьків, 

регулювання і узгодження виховних дій сім’ї і школи (функція „взаємодія з 
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батьками”); самоосвіта;участь в методичній, експериментальній, дослідницькій 

роботі (функція „науково-методична робота”). 

Таким чином, у сучасних умовах для реалізації професійних функцій 

майбутні вчителі початкової школи повинні мати відповідну фахову 

підготовку, основою якої є предметна компетентність, що формується у процесі 

навчання анатомії та фізіології людини. У змісті нормативної дисципліни 

„Анатомія та фізіологія  дітей з основами генетики” необхідно визначити ті 

ключові аспекти, що дозволять майбутнім спеціалістам реалізувати у повному 

обсязі педагогічні функції здоров’язбереження, сприяння розвитку школярів 

відповідно до їх здібностей та потреб, вікових, психофізіологічних та 

індивідуальних особливостей. 
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Комунікативна компетентність – важлива складова професійної 

компетентності суднового механіка, яка створює соціально-психологічну 

основу взаємодії і сприяє інтенсивному включенню фахівця у виробничу 

діяльність та забезпечує її якісний результат. Якщо говорити про особливості 

навчання курсантів-моряків, маємо на увазі наступне: регламентованість життя 

на судні та в екіпажі; дотримання правил субординаційної взаємодії; 

багатонаціональність екіпажу (віднесеність до різних культур та соціальних 

рівнів розвитку); умови депривації [2]. 

На тлі загострення комунікативних бар’єрів (емоційних, інформаційних) 

навіть товариські курсанти в процесі навчання та проходження плавальної 

практики періодично закриваються в собі. Якщо ці особливості 

«накладаються», для прояву адекватної комунікації, тоді формування 

комунікативної компетентності у суднового механіка є першочерговим 

педагогічним та лінгвістичним завданням. Розвивати і формувати 

комунікативні компетентності спеціалістів-механіків можна дякувати 

тренінгам, що співвідносяться з професійним змістом діяльності моряків.  

Комунікація суднового екіпажу багатогранна та різнопланова, 

ефективність якої залежить від великої кількості факторів: спілкування з 

представниками різних організацій, представники портових служб, 

судновласники, представники крюїнгових компаній, страхові компоненти тощо. 

У цьому контексті найважливіше місце займає Конвенція про Міжнародні 

правила попередження сутичок судів у світі (МПССС, 1972) [1]. Відповідно до 

цього моряки повинні мати низку комунікативних умінь (компетентностей):  

- встановлювати радіозв’язок з іншими судами та підтримувати її; 

- сприймати та розуміти радіоповідомлення, які надходять від інших судів; 

- вміти розрізняти та розуміти значення світлових та звукових сигналів; 

- знати та розуміти значення суднових вогнів, прапорів та знаків; 

- знати та розуміти значення світлових сигналів маяків, буїв. 
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Отже, комунікація – невід’ємний компонент під час роботи у морі, що 

використовується у будь-яких ситуаціях і від багатьох чинників, що впливають 

на неї. Ефективна комунікація для моряків має велике значення, тоді як 

недостатня комунікація може призвести до значних втрат людських життів та 

збитків.                  
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КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ОФІЦЕРІВ-

ПЕНІТЕНЦІАРИСТІВ: СУТНІСТЬ ТА ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ 

Аніщенко В.О., - доктор педагогічних наук, професор, Академія державної 

пенітенціарної служби, Чернігів, Україна 

Реформування пенітенціарної системи України вимагає нового офіцера-

пенітенціариста, який спроможний бути компетентним майже в усіх питаннях, 

що пов’язані з його професійною діяльністю, а, це означає, що система його 

професійної підготовки має бути динамічною та постійно вдосконалюватися. 

Сучасний зміст професійної освіти майбутніх офіцерів-пенітенціаристів 

має відповідати принципам системності, науковості, інноваційності, що є 

основними для побудови інтегрованої системи професійної підготовки, 

складовими якої є загальноосвітня, загальнопрофесійна і спеціальна.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_137#Text
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Теоретичні знання, практичні уміння й навички, що утворюють 

фундамент, на основі яких формується професійна компетентність, готовність 

до майбутньої службово-професійної діяльності та досвід майбутніх офіцерів в 

умовах сучасної державної кримінально-виконавчої системи, мають базуватися 

на своєчасному оновленні навчальних планів, відповідно наповнених 

сучасними навчальними предметами та видами практик і стажування. 

Однією з складових професійної компетентності офіцера-пенітенціариста є 

комунікативна компетентність, що має відображення під час здійснення ним 

таких видів службово-професійної діяльності, як: управлінсько-організаційна, 

педагогічно-виховна, юридично-правова, адміністративно-економічна та 

режимно-оперативна. Безумовно специфіка кожного виду професійної 

діяльності пов'язана перш за все із професійними знаннями в галузі 

пенітенціарного менеджменту та економіки, пенітенціарної педагогіки та 

виховання, кримінального, кримінально-виконавчого та міжнародного права 

(особливо в частині дотримання прав людини), тактико-спеціальної підготовки 

тощо. По-друге, ця специфіка вимагає від офіцера-пенітенціариста гарного 

володіння комунікативними здібностями та комунікативною компетентністю, 

оскільки саме від цього залежить рівень та ефективність виконання завдань 

різних видів службово-професійної діяльності. 

Першочерговим завданням у контексті формування комунікативної 

компетентності стає особистісний гуманістичний розвиток майбутнього 

офіцера-пенітенціариста, який найбільш повно має прояв у комунікативному 

аспекті вищезгаданих видів службово-професійної діяльності у таких 

підсистемах пенітенціарної системи, як: «офіцер-пенітенціарист – офіцер-

пенітенціарист (група офіцерів)» (міжособистісні стосунки корпоративного 

характеру); «офіцер-пенітенціарист – клієнт (засуджений, ув’язнений, суб’єкт 

органу пробації)»; «офіцер-пенітенціарист – суб’єкти зовнішнього середовища 

(установи виконання покарання, слідчого ізолятору, органу пробації)».  
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Саме комунікативна компетентність виступає як одна з найбільш важливих 

характеристик, а її розвиток – як особливе завдання професійного становлення 

особистості майбутнього офіцера-пенітенціариста. Професію офіцера-

пенітенціариста можна назвати «комунікативною» професією, оскільки 

спілкування тісно вплетене у контекст практичної службово-професійної 

діяльності. Це професія, успіх якої в значній мірі залежить від  комунікативної 

компетентності – компетентності у міжособистісній взаємодії, 

міжособистісному спілкуванні, міжособистісному сприйнятті. Комунікативна 

компетентність виступає в якості полі функціональної умови спілкування, 

виконує освітню, виховну, світоформуючу й світосприйнятну функції.  

Комунікативні здібності офіцера-пенітенціариста залежать від виду 

службово-професійної діяльності, ціннісних установок прийняття рішень, типу 

особистості й характеру, професійного середовища тощо та входять до 

структури професіональних здібностей, грають важливу роль у формуванні 

комунікативної компетентності та дійсно є основою службово-професійної 

діяльності. 

Комунікативні здібності виступають як властивості або як якості 

особистості, що обумовлюють успішність якість, ефективність службово-

професійної діяльності або оволодіння нею, тобто індивідуальні якості, які 

відрізняють офіцерів-пенітенціаристів одного від іншого й мають прояв у 

показниках якості та ефективність службово-професійної діяльності. 

У процесі навчання майбутнього офіцера-пенітенціариста має бути 

закладена логічна система розвитку комунікативних властивостей, що постійно 

вдосконалюється за рахунок комунікативних умінь, що знаходяться в основі 

службово-професійної діяльності, шляхом застосування інтерактивних форм та 

методів навчання. Маємо розуміти, що саме системний підхід із використанням 

практико-орієнтованих завдань ситуаційного характеру спроможний під час 

вивчення всіх програмних навчальних дисциплін сформувати сучасні 

комунікативні вміння, що в подальшому приводить до запобігання 
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авторитарного стилю поведінки, виникненню особистісних конфліктних 

ситуацій, напруги у відносинах між всіма суб’єктами службово-професійної 

діяльності, небажанню підвищувати кваліфікацію та здійснювати 

самонавчання, самовиховання, проявів асоціальної поведінки тощо. 

Комунікативна компетентність, як складна особистісна характеристика, 

що  включає в себе комунікативні здібності а вміння, психолого-педагогічні 

знання, властивості особистості, психічні стани під час спілкування з людьми, 

має формуватися на двох рівнях: перший – комунікативні цінності та другий – 

комунікативна поведінка. Ії формуванню сприяють застосування інтерактивних 

форм та методів навчання, серед яких, як показала власна педагогічна практика, 

найбільш ефективними стали ділові ігри та тренінги. Найбільш ефективними 

формами у системі формування комунікаційної компетентності стали рольові 

ігри з елементами побудови імітаційних моделей проблемних ситуацій 

міжособистісного спілкування та психолого-професійні тренінги, що 

забезпечували моделювання комунікативних ситуацій та сприяли розвитку 

сенситивності, емпатії, рефлексії, культури спілкування та професійної 

поведінки. Ці інтерактивні форми навчання сприяли зміні уявлень про сферу 

комунікації, стиль та емоційну спрямованість міжособистісних відносин, 

зацікавленості організації та побудови комунікативних процесів у майбутніх 

офіцерів-пенітенціаристів під час здійснення складних завдань службово-

професійної діяльності. 

 

УДК 811.111:378.14 

ЩОДО ПЕРСПЕКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ПРОФЕСІНОЇ 

ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У МОРСЬКОМУ ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Константинова Т. М. - старший викладач кафедри гуманітарних 

дисциплін Дунайського інституту Національного університету 
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«Одеська морська академія», Ізмаїл, Україна 

Модернізація освіти передбачає орієнтацію не лише засвоєння 

здобувачами певної суми знань, а на розвиток його особистості, пізнавальних і 

творчих здібностей. У процесі педагогічної діяльності педагоги намагаються 

формувати цілісну систему універсальних знань, умінь, навичок, і навіть 

ключові компетенції, що визначають сучасну якість змісту освіти. 

Пріоритетним напрямом розвитку діяльності стала гуманістична спрямованість 

навчання, у якому чільне місце займає особистісний потенціал або принцип. 

Він передбачає врахування потреб та інтересів здобувачів, реалізацію 

диференційованого підходу до навчання. Враховується закономірності сучасної 

креативної освіти, ядром якої є креативна та особистісно орієнтована 

парадигми. У світі потреба у вузькоспеціалізованій підготовці піддається 

достовірному прогнозуванню з боку державних органів та роботодавців. 

Сучасне заняття – це один із інструментів виховання та всебічного розвитку 

особистості, спрямований на майбутнє студента\ курсанта, на синтез його 

особистої неповторності та професіоналізму. Перед викладачем постає 

проблема: знайти таку технологію навчання здобувачів, яка дозволила б їм бути 

активними її суб'єктами, які самостійно володіють знаннями та вирішують 

пізнавальні завдання. Науково-методичною роботою у вузах займаються 

постійно: це та щоденна робота з удосконалення методики викладання 

іноземних мов, це і впровадження сучасних ефективних методів та форм 

навчання, це розробка нових дидактичних матеріалів, пошук оптимального 

поєднання дидактичних та технічних засобів навчання у навчальному процесі. 

Однією з концепції, що дозволяє дотриматися балансу, є концепція 

безперервного формування творчого мислення та розвитку творчих здібностей 

учнів, з активним використанням теорії вирішення винахідницьких завдань. У 

основі використовуваних таких засобів лежить проблемно-пошуковий метод і 

самостійна творча діяльність студентів, спрямовану на отримання кінцевого 

результату, минаючи метод спроб і помилок. Нетрадиційні форми проведення 
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занять дають можливість не тільки підняти інтерес студентів до предмету, що 

вивчається, науки, а також розвивати їх творчу самостійність, навчати роботі з 

різними джерелами знань. Сама організація такого заняття підводить учнів до 

необхідності творчої оцінки явищ, що вивчаються. Теорії вирішення 

винахідницьких завдань широко застосовують у процесі навчання професійної 

іноземної мови у контексті розробки інноваційної системи професійної 

підготовки. Відбувається навчання насамперед не конкретним знанням, а 

способам швидкого та ефективного засвоєння знань (уміння вчитися). Одне з 

найважливіших відмінностей традиційного підходу – це перехід від структури 

змісту «за дисциплінами» до структури «під проблему». Загальнонауковий 

технічний текст розуміється як текст, що повідомляє науково-технічну 

інформацію, що використовується в спеціальних дисциплінах, що містить у 

своїй структурі тріаду «поняття – термін – дефініція» та піддається аналізу 

смислової структури за схемами, прийнятими в лінгвістиці тексту, та схемами, 

розробленими авторами різних досліджень. Загальнонауковий технічний текст 

відрізняє високий рівень інформативності. Виконуючи соціокультурні функції, 

цей вид тексту є загальновідомим фундаментом, з урахуванням якого 

здійснюється комунікація між вченими, обмін новими знаннями, створюється 

фонд текстів цієї науки. В університеті на навчальних заняттях з професійної 

англійської мови повинен бути розроблено механізм переходу від лінійного 

планування до мережного. Науково обґрунтовані та експериментально 

апробуються чотири основні моделі мережевої інтеграції: 1) модель взаємної 

підтримки; 2) модель багатосторонніх уявлень; 3) модель інтегрованих умінь; 

4) модель комплексних проблемних завдань. Модель взаємної підтримки 

передбачає цілеспрямоване використання ресурсів одного навчального 

предмета поліпшення результатів іншого предмета. Нові знання виникають від 

проблеми: коли щось не можна зробити, щось не можна пояснити. Частиною 

пізнавальних умінь є вміння вирішувати проблеми, на формування яких 

необхідне освоєння технологій роботи з проблемами. Ця модель дозволяє 
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раціоналізувати освоєння узагальнених пізнавальних умінь: дізнатися, 

використати, перетворити, синтезувати. Фактична задача методу мозкового 

штурму полягає в тому, що всі учасники вільно пропонують вирішення 

обговорюваного питання, ніхто не може прямо чи опосередковано ставитися 

критично до чужої ідеї, кожна людина повинна схвалювати інших наскільки це 

можливо, кожна людина повинна створювати або надихати інших на створення 

максимально можливого. кількості ідей, незалежно від їхньої абсурдності. 

Швидкість, кількість та безпосередність є девізом цього процесу. Цей метод 

інтерпретується як евристичний метод, а й як діалогічний. Як відомо, 

процедура мозкового штурму включає такі основні стадії: 1. презентацію 

проблеми обговорення та умов обговорення; 2. стадію генерації ідей; 3. стадію 

критики, захисту, обговорення ідей; 4. підсумкову стадію прийняття рішення чи 

узагальнення результатів. Організувати осмислення явищ перекладацьких 

трансформацій у режимі діалогу, у режимі свободи та поваги думок всіх 

учасників діалогу. Створити інтелектуальну атмосферу, що сприяє 

затребуваності як репродуктивних так і продуктивних сторін інтелекту 

здобувачів. Оптимально задіяти такі «супутники» процесу мислення студентів, 

як 1) потреба у візуалізації (як образно-символічної, так і вербальної). 

Дляя досягнення глобальної мети навчання іноземної мови здобувачами, 

тобто формування іншомовної комунікативної компетентності, можуть 

використовуватись різні перспективні прийоми та методи навчання, що 

спираються на принципи гуманістичного підходу, та включають дискусії на 

проблемні теми, метод проектів, роботу в групах, дебати, конференції, ділові 

ігри та професійні ситуації міжособистісного спілкування. 
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МЕТОДИ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 

Пономарьова А.Г.- асистент кафедри Інженерних дисциплін  

Дунайського інституту Національного університету 

«Одеська морська академія», Ізмаїл, Україна 

У суспільстві, що динамічно розвивається, зростають вимоги до 

вдосконалення методів формування професійних якостей майбутнього фахівця. 

Однією з найбільш важливих складових у професійній підготовці фахівця є 

комунікативна компетентність. Під комунікативною компетентністю розуміють 

здатність встановлювати і підтримувати необхідні контакти з іншими людьми, 

певну сукупність знань, умінь і навичок, що забезпечують ефективне 

спілкування. Сучасне суспільство потребує таких фахівців, які здатні знаходити 

раціональні способи вирішення складних задач, демонструвати швидкість 

реакції під час непередбачуваних ситуацій та, звичайно, ефективно взаємодіяти 

із оточуючими задля обміну знаннями, думками, інтересами й цінностями. 

Міжнародний департамент стандартів навчання, досягнення та освіти 

(International Board of Standards for Training, Performance and Instruction) 

визначає компетентність як знання, уміння чи навички, що дають змогу 

ефективно виконувати певну діяльність або функції згідно стандартів та вимог, 

що висуваються фахівцю під час працевлаштування. Компетенції IBSTPI 

http://www.slideshare.net/ivanov1566334322/800-49063498
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корелюють із продуктивністю праці, та вважається, що їх можна розвивати 

навчальним шляхом [1]. Саме під час навчання у ВНЗ відбувається первинне 

знайомство з професією, вивчаються способи взаємодії, форми поведінки, 

норми спілкування.  

Здобуття нових комунікативних навичок – базовий процес, що дає змогу 

зміцнити професійні стосунки. Вміння слухати, підтримувати розмову, чітко та 

доцільно виражати свої думки на співбесідах, ділових зустрічах. Розвиток 

комунікаційних здібностей вимагає володіння важливими навичками, що 

доповнюють одна одну. Перша з таких навичок – слухання. Ефективне 

спілкування починається із активного слухання. Якщо людина зосереджена 

лише на самій собі та своїй промові, швидше за все, вона не реагує належним 

шляхом на висловлювання свого співрозмовника. Професійний комунікатор 

використовує різноманітні стилі слухання. 

 Дискримінаційне слухання – це перша форма слухання, яку люди 

розвивають з дитинства. Цей базовий тип слухання передує розумінню слів і 

спирається на тон голосу та інші тонкощі звуку, щоб зрозуміти значення та 

наміри. Немовлята не розуміють слів, але ж покладаються на своє 

дискримінаційне слухання, щоб зрозуміти, хто саме говорить та який настрій 

передає мовлення. Дорослі люди також можуть покладатися на своє 

дискримінаційне слухання, коли люди навколо розмовляють іноземною мовою, 

яку ви не розумієте. Хоча людині може бракувати мовних навичок для 

розуміння слів, вона може прислухатися до тону голосу та інтонації, щоб 

сформувати приблизний зміст. Манери, вираз обличчя, мова тіла 

співрозмовника значно полегшують розуміння його слів. 

 Інформаційне слухання – тип слухання, що використовується під час 

навчання. Воно ґрунтується на основах комплексного слухання та вимагає 

високого рівня концентрації та залучення для розуміння нових концепцій і 

технічної термінології. Під час інформаційного слухання не звертається увага 



   VI Міжнародна науково-практична конференція 
Інноваційні підходи до розвитку компетентнісних якостей фахівців  в умовах професійного становлення  

 

330 
 

на емоційний зміст повідомлення. Натомість керуються принципами 

критичного мислення та дотриманням логічної послідовності під час 

комунікації. Інформаційне слухання є надзвичайно важливим для набуття 

професійних навичок. 

 Критичне слухання – тип слухання, який використовують під час аналізу 

та оцінки складної інформації. Передусім критичне слухання використовується 

на робочому місці під час розв’язання задач, формування думок щодо 

висловлювань та пропозицій колег, погодження або непогодження із почутим.  

 Упереджене (вибіркове) слухання – це тип поведінки, що демонструється, 

коли людина слухає тільки ту інформацію, яку має бажання почути. Головна 

відмінність упередженого слухання від критичного – слухач необ’єктивно 

оцінює обґрунтованість думок оратора, натомість прагне підтвердити 

заздалегідь сформовані упередження. Люди часто не усвідомлюють, що 

керуються цим типом слухання. Упереджене слухання може призводити до 

спотворення фактів у свідомості слухача, який не орієнтований на сприйняття 

інформації, що намагається повідомити співрозмовник. 

 Симпатичне (співчутливе) слухання – тип слухання, що ґрунтується на 

емоціях та почуттях, що викликають слова мовця, та спонукають слухача 

надати підтримку та розуміння у відповідь. Симпатичне слухання можна 

використовувати, коли співрозмовник розповідає про неприємності, які 

відбуваються в його житті. Завдяки симпатичному слуханню людина відчує 

себе почутою та отримає співчуття, якого потребує. Наявність високого 

емоційного інтелекту та здатність співчувати зміцнює взаєморозуміння між 

людьми у соціумі.  

 Терапевтичне та емпатичне слухання – тип слухання, під час якого слухач 

намагається всеціло зрозуміти точку зору мовця і уявляє себе безпосереднього 

на його місці. Цей тип слухання дещо випереджає симпатичне слухання, 

оскільки емпатичний слухач ставиться до досвіду мовця як до свого власного 

досвіду. 
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Над важливою частиною у формуванні комунікативної компетентності 

майбутніх фахівців  є безперервний розвиток та удосконалення базових 

комунікативних навичок. Наступні методи є надзвичайно ефективними. 

 Практика активного слухання. Ефективні комунікатори завжди є гарними 

слухачами. Під активним слуханням мається на увазі взаємодія з мовленням 

іншої людини шляхом надання ствердних відповідей, уточнюючих запитань, 

що демонструє безпосередню зацікавленість у розмові. 

 Зосередження на невербальному спілкуванні. Освоєння невербальних 

сигналів запобігає можливому непорозумінню між співрозмовниками. Саме 

невербальні сигнали (вираз обличчя, міміка, мова тіла) є надзвичайно 

важливими під час формування першого враження. Підтримка зорового 

контакту, уникнення зайвої жестикуляції, правильна постава – основа вдалого 

невербального спілкування. 

 Контроль над власними емоціями. Неприпустимо дозволяти сильним 

емоціям проникати до професійного спілкування, це може призвести до 

конфліктних ситуацій. 

 Запит фідбеку. Для розвитку та отримання оцінки своїх комунікативних 

компетентностей важливим є отримання об’єктивного відгуку від колег. Це 

справить гарне враження на оточення, продемонструє зацікавленість у 

самовдосконаленні. 

 Практика публічних виступів. Немає кращого шляху для розвитку 

комунікативних навичок, ніж пошук можливостей публічних виступів. 

Найкращі комунікатори здатні чітко висловлювати свої думки та почуття 

незалежно від того, розмовляють вони з великою публікою чи ведуть розмову 

тет-а-тет. Регулярні виступи перед аудиторією покращують сильні та слабкі 

сторони, сприяють набуттю впевненості у своїх силах [2]. 

 Формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців є 

надзвичайно важливим завданням освітнього процесу. Розглянуті методи 
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тренування існуючих та здобуття нових корисних навичок успішно 

впроваджуються та демонструють гідні результати. 
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 Актуальність. У полілінгвальному ареалі між Дністром і Дунаєм на 

півдні Одещини разом з українцями, які за інформацією Всеукраїнського 

перепису 2001 р. становлять більшість (40,2%), понад двісті років мешкають 

румуни, росіяни, болгари, гагаузи, албанці, цигани та ін. Ситуація бі- та 

полілінгвізму призводить до взаємодії різних мовних систем та зумовлює 

інтерференцію – питання, яким щодо регіону постійно цікавляться лінгвісти 

(праці П. Ю. Гриценка [1], І. А. Стоянова [5], П. Д. Кісеолар [7], В. О. Колесник 

[3], Л. Л. Касаткіна [2] та ін.). 

https://ibstpi.org/
https://www.masterclass.com/
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 Закономірно, що українська мова як державна в регіоні розвивається та 

вдосконалюється в умовах взаємодії та взаємовпливу з іншими мовами 

(румунською, болгарською, гагаузькою тощо), проте, за спостереженнями 

дослідників [1; 4], найбільше помилок трапляється саме внаслідок українсько-

російської інтерференції. 

 Мета статті – проаналізувати окремі типові помилки в українському 

мовленні майбутніх фахівців морської галузі, що виникають внаслідок впливу 

російської мови в регіоні. 

 Джерелами дослідження стали власні спостереження над мовленням 

здобувачів ОС «бакалавр», які навчаються за спеціальністю 271 «Річковий та 

морський транспорт» в Дунайському інституті НУ «Одеська морська 

академія».  

 Відзначимо, що інтерференція на фонетико-фонологічному рівні 

зумовлена загальним, і зрозумілим виходячи з потреб зручності вимови, базової 

налаштованості  артикуляційного апарату, прагненням мовця підставити 

«найбільш близькі звуки своєї рідної мови на місце звуків іноземної / іншої / 

мови» [6, с. 72]. На думку Е. Хаугена, в явищах фонетичної інтерференції 

«виявляється система і є можливим встановити деякі загальні формули, які 

керують ототожненням звуків різних систем» [6, с. 73–74].  

 З-поміж помилок на фонетико-фонологічному рівні зафіксовано такі:  

1. використання курсантами-білінгвами невластивої для унормованої 

української мови фонеми [чʼ], причому перед голосними [е], [и] приголосний 

[ч]  не зазнає палаталізації, а в позиції перед фонемами /а/, /о/, /у/ 

палаталізується: через, число, чʼабан, чʼасто, чʼотири, чʼоботи, чʼудовисько, 

чʼужий. 

2. депалаталізація [цʼ] в кінці слова (хлопец, горобец), при збереженні 

[цʼ] в інших словоформах (де цей приголосний стоїть перед відповідними 

голосними): хлопцʼу, хлопцʼі, горобцʼу тощо; 
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3. якісна редукція ненаголошеного [о], ідентична редукції цієї фонеми 

в російській мові: матор, гайдати човен і под.; 

4. відсутність у мовленні білінгвів фонеми /ў/; 

5. пом’якшення приголосних під впливом співвідносних словоформ 

російської мови: вʼішня, сʼімвол, традʼіція; 

6. оглушення дзвінких приголосних в абсолютному кінці слова: хлі[п], 

ді[т], ду[п]; 

7. заміна африкат [дж], [дз] на фрикативні [ж], [з]: сижу, ствержую, 

звонив, зеркальний. 

 В українському мовленні курсантів-полілінгвів відзначена й просодична 

інтерференція, що зумовлює помилки акцентологічного характеру: вогняний 

(замість вогняний), врозбрід (замість врозбрід), відділ (замість відділ), живопис 

(замість живопис), граблі (замість граблі), посуха (замість посуха), старий, 

новий, тонкий, босий, подруга (замість старий, новий, тонкий, босий, подруга) 

тощо. Такі акцентологічні відхилення прогнозовані, адже виникають під 

впливом міжмовних омонімів, співвідносних словоформ російської мови 

(огненный, вразброд, отдел, живопись, грабли, засуха, старый, новый, тонкий, 

подруга), пор. [4].  

 Щодо лексико-семантичної інтерференції, то вона в досліджуваному 

українському мовленні спричиняє: 

а) власне лексичні помилки, що передбачають вживання російських слів 

замість українських, як-от: мачта (замість укр. щогла), парус (замість укр. 

вітрило), обʼява (замість укр. оголошення), етаж (замість укр. поверх), воздух 

(замість укр. повітря), даже (замість укр. навіть), канат (замість укр. линва, 

кодола); марширувати (замість укр. крокувати). 

б) лексико-семантичні помилки, провоковані міжмовною омонімією, напр.: 

уживання іменника неділя у невластивому йому в українській мові значенні 

‘тижденьʼ, дієслова питатися – у значенні ‘намагатисяʼ: багато матросів 

питалися перепливти річку; лексеми адреса й адрес сприймаються курсантами-
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білінгвами як варіантні форми чоловічого та жіночого роду одного й того ж 

слова (адреса), напр.: На який адрес написали листа?;  Яка у нього адреса? 

в) лексико-граматичні помилки, напр.: одинаковий замість укр. літ. 

однаковий, пор. рос. літ. одинаковый, замітити замість укр. літ. помітити, 

відзначити, пор. рос. літ. заметить тощо. 

 Зафіксовано прояви морфологічної інтерференції, внаслідок яких 

виникають морфологічні помилки на зразок:  

1. уживання форми родового відмінка однини іменників чоловічого 

роду з флексією -а замість -у на зразок журнала, екіпажа, склада; 

2. уживання форми орудного відмінка однини іменників жіночого 

роду I відміни з флексією -ой, -ей замість -ою, -ею (баржей, яхтой, палубой); 

3. уживання флексії -ом в іменниках II відміни м’якої та мішаної 

групи в орудному відмінку однини: секретарьом, кухарьом; 

4. уживання форми називного відмінка у позиції кличного, напр.: 

товариш командир замість товаришу командире, пане командире; шановний 

викладач замість шановний викладачу тощо. 

5. уживання подібної до російської мови форми роду іменників з 

основою на приголосний, що схожі в контактних мовах за семантичними і 

фонетичними складниками, пор.: різка біль (замість різкий біль), велика бутель 

(замість великий бутель), високий насип (замість висока насип), широка степ 

(замість широкий степ), далекий путь (замість далека путь) тощо; 

6. відсутність в іменникових формах наслідків ІІ палаталізації (на рукі, 

на ялинкі, на дорогі, у вухі); 

7. утворення жіночих імен по батькові за допомогою суфікса -овн: 

Івановна, Олександровна, Павловна; 

8. використання флексій -єм, -ем, -им в дієсловах 1 особи множини 

теперішнього часу: працюєм, маршируєм, ходим. 

 Серед помилок внаслідок синтаксичної інтерференції в українському 

мовленні курсантів частотні випадки, пояснювані тим, що правила вибору 
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способів зв’язку граматичних одиниць, які входять в систему рідної мови, 

застосовуються до аналогійних за відображувальною семантикою граматичних 

одиниць мови, що вивчається. Зокрема, в українському мовленні білінгвів 

числівники два, три, чотири часто керують формою родового відмінка однини 

іменників (як в російській мові): два матроса, три капітана, чотири якоря 

(замість укр. літ. два матроси, три капітани, чотири якорі); поширені 

порушення синтаксичних зв’язків між словами (зокрема норм керування та 

узгодження): розмовляє на англійській мові, екзамен по фізиці замість розмовляє 

англійською мовою, екзамен з фізики. 

 Висновки. Отже, дослідження українського мовлення майбутніх фахівців 

морської галузі засвідчило наявність різноманітних помилок, зумовлених 

інтерференційним впливом російської мови. Хоч не завжди зазначені помилки 

трапляються саме в мовленні полілінгвів, для яких українська мова не є рідною, 

а й в місцевих українців, що спілкуються українською південнобессарабською 

говіркою. Щоправда в останньому випадку часто маємо дещо інше фонетичне 

оформлення інтерферем (працюйім, маршируйім, Іваноўна). Однак трапляються 

в них і специфічні помилки (матроса, шофера – форма множини) та повністю 

ідентичні до помилок білінгвів І групи (на рукі, на дорогі). Це спонукає 

висновкувати, що робота з виявлення інтерференційних фактів в умовах 

української-російської двомовності в нашому регіоні не завершена, теоретична 

сутність інтерференційних процесів тут ще до кінця не вивчена.  

 Очевидно також, що системне вивчення міжмовної інтерференції в 

українському мовленні курсантів-білінгвів і полілінгвів, для яких українська 

мова не є рідною, необхідна в плані ортологічної роботи для підвищення 

ефективності засвоєння норм української літературної мови. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 



   VI Міжнародна науково-практична конференція 
Інноваційні підходи до розвитку компетентнісних якостей фахівців  в умовах професійного становлення  

 

337 
 

 Гриценко П. Ю. Межиріччя Дністра і Дунаю у світлі лінгвістичної 

географії (стан і пріорітети). Науковий вісник Ізмаїльського державного 

гуманітарного університету. 2006.  Вип. 21. С. 3–16. 

1. Касаткин Л. Л., Касаткина Р. Ф., Юмсунова Т. Б. Диалект липован – 

русских старообрядцев Нижнего Подунавья. Науковий вісник Ізмаїльського 

державного гуманітарного університету. 2004. Вип. 17. С. 77–84.    

2. Колесник В. Українізми в болгарських говірках півдня України. 

Південь України. Одеса. Четвертий міжнародний конгрес україністів (Одеса, 

26-29 серпня 1999 р.): доповіді та повідомлення. Одеса, 1999. С. 298–305. 

3. Кочерган М. П. Словарь русско-украинских межъязыковых 

омонимов. К.: Академія, 1997. Київ: Видавничий центр «Академія», 1997. 400 с. 

4. Стоянов І. А. Українсько-болгарські мовні контакти (На матеріалі 

болгарських говірок на Україні). Українсько-болгарські культурні взаємини ХХ 

ст. К., 1988. С. 72–84. 

5. Хауген Э. Языковой контакт. Новое в лингвистике. Вып 6. М. 1972. 

55–82. 

6. Kiseolar P. Caracteriaza lingvistică a graiurilor romaneşti din regiunea 

Odesa. Profil general. Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного 

університету. 2006. Вип. 21. С. 46–49. 

 

УДК 378.147: [81’271:656.61] 

ПРИЙОМИ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У 

ЗДОБУВАЧIВ ДI НУ «ОМА»  НА ПРАКТИКУМАХ АНГЛІЙСЬКОЇ 

МОВИ 

Тихонова  I.Ю. -   старший викладач кафедри гуманітарних 

дисциплін  Дунайського інституту Національного університету 

«Одеська морська академія», Ізмаїл, Україна 



   VI Міжнародна науково-практична конференція 
Інноваційні підходи до розвитку компетентнісних якостей фахівців  в умовах професійного становлення  

 

338 
 

Ефективність розвитку комунікативної компетентності здобувачів вищої 

освіти залежить від правильно підібраних методів навчання, тобто від способу 

взаємодії викладача та здобувача для досягнення поставленої мети [2, c. 52]. 

Розглянемо основні методи формування комунікативної компетентності зі 

здобувачами вищої освіти  ДI НУ «ОМА». 

Дискусія – обговорення спірного питання, проблеми. Важливою 

характеристикою дискусії, що відрізняється від інших видів суперечки, є 

аргументованість. Обговорюючи спірну (дискусійну) проблему, кожна сторона, 

опонуючи думку співрозмовника, аргументує свою позицію. 

Під дискусією також мається на увазі колективне обговорення будь-яких 

проблем, спірних питань. Дискусія часто сприймається як метод, що активізує 

процес навчання, вивчення складної теми, теоретичної проблеми. За допомогою 

дискусії здобувачі  ДI НУ «ОМА»  набувають нових знань, зміцнюються у 

власній думці, вчаться її відстоювати. Головна функція навчальної дискусії – 

стимулювання пізнавального процесу. 

Розмова – провідна функція даного методу – спонукаюча, але з не меншим 

успіхом вона виконує й інші функції. Метод розмови практично 

використовується на вирішення комплексних завдань засвоєння нового, 

закріплення матеріалу, розвитку творчих здібностей, 

формування  загальнонавчальних умінь, що дозволяє здобувачам  ДI НУ 

«ОМА»   зрозуміти проблему з різних позицій. 

Лекція-діалог. Зміст тут подається через серію питань, на які здобувачі 

повинні відповідати безпосередньо під час лекції. Діалоговий метод полягає у 

колективному пошуку істини (правильної відповіді, вирішення проблемної 

ситуації) шляхом діалогу викладача та аудиторії. Даний метод має спільні риси 

з проблемним методом, проте предметом діалогу не обов'язково може бути 

спірне становище або проблемне питання. Викладач може поставити 

здобувачам питання, що стосується однієї чи кількох проблемних ситуацій, 
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усвідомити знання нормативів тощо. Тут правильна відповідь може бути не 

відразу знайдена, потрібно з'ясувати думки кількох людей. 

Мозковий штурм - оперативний метод вирішення проблеми на основі 

стимулювання творчої активності, при якому учасникам обговорення 

пропонують висловлювати якомога більшу кількість варіантів вирішення, у 

тому числі найфантастичніших. Потім із загальної кількості висловлених ідей 

відбирають найбільш вдалі, які можна використовувати практично. Під час 

проведення «мозкового штурму» забороняється критика і заохочується будь-

яка ідея, навіть жартівлива чи безглузда. Усі висловлені ідеї записуються для 

подальшого розгляду групою експертів. Після затвердження рішення 

«генератори ідей» розподіляються на його противників і прибічників з 

виявлення слабких місць та його виправлення. 

Семінари-конференції. Семінари – це така форма організації навчання, за 

якої на етапі підготовки домінує самостійна робота здобувачів з навчальною 

літературою та іншими дидактичними засобами над серією питань, проблем та 

завдань, а в процесі семінару триває активне обговорення, дискусії та виступи 

учнів, де вони під керівництвом викладача роблять узагальнення. 

Гра – як спосіб формування комунікативної компетентності. 

Особливостями ігрової діяльності у здобувача ДI НУ «ОМА»  є націленість 

на самоствердження перед суспільством, гумористичне забарвлення, орієнтація 

на мовленнєву взаємодію, вирішення професійних завдань. 

Ділова гра використовується для вирішення комплексних завдань 

засвоєння нового, закріплення матеріалу, розвитку творчих здібностей, 

формування загальнонавчальних умінь, дає можливість здобувачам зрозуміти 

та вивчити навчальний матеріал із різних позицій. 

У навчальному процесі застосовуються різні модифікації ділових ігор: 

імітаційні, операційні, рольові ігри, діловий театр, психо- та соціодрами. 

Імітаційні ігри. На заняттях імітується діяльність будь-якої організації, 

підприємства чи його підрозділи, наприклад, судна, порту, Міжнародної 
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морської організації тощо. Імітуватись можуть події, конкретна діяльність 

людей (ділова нарада, обговорення плану, проведення бесіди тощо) та 

обстановка, умови, в яких відбувається подія чи здійснюється діяльність 

(кабінет капітана, зал засідань тощо). Сценарій імітаційної гри, крім сюжету 

події, містить опис структури та призначення імітованих процесів та об'єктів. 

Операційні ігри. Вони допомагають відпрацьовувати виконання 

конкретних специфічних операцій, наприклад методики написання твору, 

вирішення завдань, ведення пропаганди та агітації. В операційних іграх 

моделюється відповідний робочий процес. Ігри цього типу проводяться в 

умовах, що імітують реальні. 

Виконання ролей. У цих іграх відпрацьовуються тактика поведінки, дій, 

виконання функцій та обов'язків конкретної особи. Для проведення ігор із 

виконанням ролі розробляється модель-п'єса ситуації, між здобувачами 

розподіляються ролі з «обов'язковим змістом». 

«Діловий театр». У ньому розігрується будь-яка ситуація, поведінка 

людини у цій обстановці. Тут здобувач повинен мобілізувати весь свій досвід, 

знання, навички, зуміти вжитися в образ певної особи, зрозуміти її дії, оцінити 

обстановку та знайти правильну лінію поведінки. Основне завдання методу 

інсценування - навчити майбутнього фахівця орієнтуватися в різних 

обставинах, давати об'єктивну оцінку своїй поведінці, враховувати можливості 

інших людей, встановлювати з ними контакти, впливати на їх інтереси, потреби 

та діяльність, не вдаючись до формальних атрибутів влади, до наказу. [1, c. 

128].   

Для методу інсценування складається сценарій, де описуються конкретна 

ситуація, функції та обов'язки дійових осіб, їх завдання. 

Психодрама та соціодрама. Вони дуже близькі до виконання ролей та 

ділового театру. Це теж театр, але вже соціально-психологічний, у якому 

відпрацьовується вміння відчувати ситуацію у колективі, оцінювати та 

змінювати стан іншої людини, вміння увійти з нею у продуктивний контакт. 



   VI Міжнародна науково-практична конференція 
Інноваційні підходи до розвитку компетентнісних якостей фахівців  в умовах професійного становлення  

 

341 
 

Кожен із розглянутих методів навчання має свої особливості, які необхідно 

враховувати під час їх застосування. Для розвитку та формування 

комунікативної компетентності здобувачів ДI НУ «ОМА»   найраціональніше 

використовувати інтегрований підхід. Це поєднання методів навчання. Кожен 

метод має свої переваги та обмеження. Якщо грамотно комбінувати та 

застосовувати методи, то можливо більш ефективно сформувати високий рівень 

емпатії, уміння вести себе у конфліктній ситуації, навички самопрезентації та 

публічного виступу, навички активного слухання, уміння аргументувати свою 

точку зору, професійної взаємодії тощо. 
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Анотація: У статті охарактеризовано поняття сленгу, виділено його 

характерні ознаки, проаналізовано використання запозичених з англійської 

мови сленгізмів на морських форумах та в чатах в Інтернет-мережі. 
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Характерною рисою мовного процесу нашого часу можна назвати активне 

утворення та широке вживання сленгізмів. Сленг постійно поповнюється 

лексичними одиницями та набуває нових лінгвістичних рис, потребуючи 

фіксації та аналізу. У морській сфері є багато сленгізмів, запозичених з 

англійської мови. Англійська мова – міжнародна мова спілкування, тому кожен 

моряк, який буде виходити у міжнародні рейси, повинен досконало володіти 

нею. Тому комунікативна та лінгвістична компетентності з англійської мови є 

пріоритетними складовими формування професійних якостей сучасного 

фахівця. 

Лексичний склад будь-якої мови містить велику кількість сленгових 

утворень, що відповідають певним соціальним та професійним групам людей. 

Жаргонізми (сленгові слова) посідають важливе місце у культурі мовлення, їх 

можна віднести до лексично-стилістичних утворень. Такі слова притаманні 

розмовній мові людей, які пов’язані певною спільністю інтересів.  

У нашому дослідженні ми розглядаємо морський сленг, який є результатом 

запозичень з англійської мови, яка є міжнародною мовою спілкування моряків 

різних національностей. Ми проаналізували російськомовні чати моряків на 

сайтах http://morehod.ru/forum/ та https://odessacrewing.kamrbb.ru/ і виокремили 

декілька груп сленгізмів. 

У перекладі з англійської мови сленг означає: мова соціально чи 

професійно відособленої групи в протилежність літературній мові; варіант 

розмовної мови (в тому числі експресивно забарвлені елементи мови), що не 

співпадають з нормою літературної мови  [2, с. 197].  Основною ознакою сленгу 

є його опозиція до лексики літературної мови. Друга ознака – це групове 

маркування слів: сленгова одиниця у свідомості носія мови несе на собі 

відбиток певної субкультури та співвідноситься з певною соціальною групою. 

http://morehod.ru/forum/
https://odessacrewing.kamrbb.ru/
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В лінгвістиці немає єдиного і всеосяжного визначення сленгу. В.О. 

Чеховський називає сленг «мовною грою, що допомагає особистості заявити 

про себе у власному мікросоціумі та водночас відокремитись разом з ним від 

решти суспільства» [1]. Найбільш визнаним вважають визначення англійця Е. 

Партріджа (E. Partridge) у його праці «Сленг сьогодні й учора» («Slang Today 

and Yesterday»). За спостереженням мовознавця, «слово slang, найімовірніше, 

співвідноситься з дієсловом tosling – toutter (англ. висловлювати словами)» [3, 

с. 9]. На сучасному етапі його тлумачать як мову соціально-професійних груп, 

оскільки для нього характерний особливий склад слів і мовних виразів, 

відмінний від загальновживаної мови; один із різновидів соціальних діалектів, 

що відрізняється від загальновживаної мови використанням специфічної 

експресивно забарвленої лексики, синонімічної до слів загального вжитку, 

фразеології, іноді й особливостями вимови [3, с. 44]. Саме тому сленг можна 

визначити як набір особливих слів або нових значень уже існуючих слів, що 

використовуються в різних соціальних групах (професійних, вікових, 

субкультурних). 

На сайтах для моряків в чатах нами знайдені такі групи сленгізмів, які є 

результатом запозичення з англійської мови: 

1. Велика частина сленгізмів пов’язана з професійною термінологією, це 

назви посад і професій та терміни працевлаштування:  фиттер, чиф, овнер, 

супер та інші: Собеседование проходил по скайпу с супером  - бриттом (super – 

начальник). Нашел овнера, но не могу ни имейл найти,  ни телефон, хочу 

узнать, ждут меня или нет (owner – власник). Отработал там 2 контракта, 

со мной от них были дед и чиф (chief – старпом). Сам я штудировал VIQ по lpg 

и предварительно они прощупали, насколько я готов общаться с технишином 

(technician – технік, електромеханік).  Как там с промоушенами? (promotion – 

просування по службі.) Скинь апликаху (application - заява)и узнаешь. Наверное, 
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им с опытом моряки не нужны, первые пару вопросов про наличие экпириенса 

(experience - досвід), видимо, убедили их, что с меня много не срубить. 

2. Назви видів діяльності на судні: веттинг, оверхол та інші: Подготовка 

машины и машинной команды к внешним инспекциям (веттингам)(vetting – 

зовнішня інспекція). Полный оверхол на РСС проводили (overhall - ремонт 

двигуна). 

3. Назви видів судів та обладнання: костер, дедвейт та інші: А это мой 

последний костер спускается вниз по Дунаю.Так сложилось, что последние 

четыре года я работал на судах с бомж пакетом, без ECDIS вообще. Давно не 

работал с экдис. Там как раз поднимаются актуальные вопросы и темы 

касательно Экдиса. (ECDIS – электронна мапа). Смотрел через эквазис... ни 

одного судна у них нет по ходу... кто то может дать названия судов?(Equasis 

– інформаційна система). Есть ли у них шатл танкера или фпсо?(shuttle tanker, 

FSPO – судно та  плавуча установка для добичі та зберігання нафти). 

Говорят, мы вам дедвейт поднимем и в море отправим (deadweight – баласт). 

4. Назви компаній: Когда был в Риге, заходил к ним, работают с 

интерориентом танкера. Работают со Scorpio Ship Management, это 

ответвление от Interorient (Одеський крюінг). 

5. Привітання та прощання: хай, хєллоу та інші: Короче, велком  совок 

(welcome -  ласкаво просимо). 

6. Вирази оцінки та вигуки: супер,крейзи,фифти-фифти та інші: Текучка 

небольшая, экипажи хорошие, если мастером или старпомом, то вообще гуд 

(good – добре). 

7. Cлова, транскрибовані з англійської мови: плиз, инглиш та інші: А 

вообще учите инглиш. Судя по нику – доктор (English, nick). 
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8. Дієслова з російськими суфіксами: кликнуть (click), юзить (use), 

постить (post), чатиться (chat) та інші. 

Деякі слова морського сленгу походять від англійських абревіатур, 

наприклад, скорочення DP (dynamic positioning system – система динамічного 

позиціонування). 

Тогда я только получил дипи Адванс и по совету инструктора с дипи 

курсов пришел к ним в поисках работы. Сами понимаете, как тогда было 

трудно найти работу с дипи адвансом. В общем, объяснил ему, что ищу 

работу на дипи пароходе, чтобы добить себе на фулл (advance/ full – разные 

уровни курсов). Но зато вы наберёте необходимый вам дипи тайм (DP time). 

Запозичення-англіцизми в морській сфері мають свої особливості та 

широко використовуються як у формальному, так і неформальному 

спілкуванні. Частина англіцизмів входить до сленгу в мовленні моряків. Вони 

виконують номінативну, оцінну, соціально-маркируючу та інші функції та 

акцентують увагу на необхідності  вивчення англійської мови в професійному 

аспекті.  
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РОЛЬ ГУМАНІТАРНОЇ ОСВІТИ У ФОРМУВАННІ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНИХ ФАХІВЦІВ МОРСЬКОЇ ГАЛУЗІ. 

Ярмоленко М. І. - доктор історичних наук, професор кафедри 

гуманітарних дисциплін, Дунайський інститут Національного університету 

«Одеська морська академія», Ізмаїл, Україна. 

 

Інтеграція України у світове морське співтовариство обумовлює 

необхідність впровадження у процес підготовки майбутніх фахівців морської 

галузі такого змісту освіти, який би відповідав сучасним вимогам. На 

сьогоднішній день ці вимоги досить ґрунтовно і конкретно представлені у 

Міжнародній Конвенції зі стандартів підготовки, дипломування моряків і 

несення вахти (далі – ПДМНВ) й однойменного Кодексу (ПДМНВ-95) [1]. 

Серед досить широкого переліку сфер компетентностей у цих документах 

містяться вимоги щодо знань, умінь і навичок, які формуються в майбутніх 

фахівців морської галузі під час вивчення дисциплін гуманітарного 

спрямування. Йдеться про знання принципів, методів і особливостей 

управління персоналом на судні та його підготовки; знання відповідних 

міжнародних морських конвенцій та рекомендацій, а також національного 

законодавства; знання методів ефективного управління ресурсами та вміння їх 

застосовувати; уміння здійснювати ефективну комунікацію, підтримувати серед 

членів суднової команди атмосферу взаєморозуміння, доброзичливості, 

взаємодопомоги, дотримання загальнолюдських відносин і громадянських 

норм; володіння іноземною (англійською) мовою тощо. Крім цих 

компетентностей майбутні фахівці мають володіти сформованими ціннісними 

орієнтаціями, високим рівнем загальної, комунікативної та професійної 

культури та бути цілісною особистістю з лідерським потенціалом.  
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  Гуманітарну освіту сьогодні науковцями визначено як сукупність знань у 

сфері суспільних наук і пов'язаних з ними практичних умінь і навичок. Її 

забезпечують дисципліни гуманітарного циклу, зокрема, історія філософія, 

культурологія, соціологія, психологія, педагогіка, політологія, іноземні мови. 

Ці дисципліни мають об’єктивний змістовий потенціал, що впливає на 

формування всебічно розвиненої, високодуховної, гармонійної особистості. 

Результатом гуманітарної освіти є ключові компетентності, які, відповідно до 

Рекомендації 2006/962/ЄС Європейського Парламенту та Ради Європейського 

союзу вважають однаково важливими, «оскільки кожна з них допомагає 

успішному життю в суспільстві, що будується на знаннях» [2]. Згідно 

Європейського Парламенту та Ради ЄС  всі ці компетенції необхідні для 

особистої реалізації та розвитку, активного громадянського життя, соціальної 

єдності та можливості працевлаштування. А саме йдеться про спілкування 

рідною мовою; спілкування іноземними мовами; знання математики та загальні 

знання у сфері науки і техніки; навички роботи з цифровими носіями; навчання 

заради здобуття знань; соціальні та громадянські навички; ініціативність та 

практичність; обізнаність та самовираження у сфері історії і культури рідної 

країни, культури будь якої  країни світу.  

Що стосується розвитку ключових компетентностей 

конкурентоспроможних фахівців морської галузі, то у Законі України «Про 

вищу освіту» зазначено, що метою вищої освіти «є здобуття особою високого 

рівня наукових та/або творчих мистецьких, професійних і загальних 

компетентностей, необхідних для діяльності за певною спеціальністю чи в 

певній галузі знань» [3]. Здобуття вищої освіти здобувається на основі повної 

загальної середньої освіти, яка у свою чергу вбачає за мету «всебічний 

розвиток, виховання і соціалізацію особистості, яка здатна до життя в 

суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до 

самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого 
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вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та 

громадянської активності» [4].  

Гуманітарна компонента освіти має важливе значення під час підготовки 

майбутніх фахівців морської галузі. Це пов’язано з тим, що у вимогах 

Міжнародної Конвенції зі стандартів підготовки, дипломування моряків і 

несення вахти й однойменного Кодексу наголошується на необхідності 

підготовки фахівців морського транспорту з високим рівнем сформованості як 

професійних знань і практичних навичок, так і гуманітарних знань. Серед 

переліку компетентностей у цих документах містяться вимоги щодо знань, 

умінь і навичок, які формуються в майбутніх фахівців морської галузі під час 

вивчення дисциплін гуманітарного спрямування. Йдеться про знання 

принципів, методів і особливостей управління персоналом на судні та його 

підготовки; знання відповідних міжнародних морських конвенцій та 

рекомендацій, а також національного законодавства; знання методів 

ефективного управління ресурсами та вміння їх застосовувати; уміння 

здійснювати ефективну комунікацію, підтримувати серед членів суднової 

команди атмосферу взаєморозуміння та доброзичливості, дотримання 

загальнолюдських відносин і громадянських норм; володіння іноземною 

(англійською) мовою тощо. Крім цих компетентностей майбутні фахівці мають 

володіти сформованими ціннісними орієнтаціями, високим рівнем загальної, 

комунікативної та професійної культури та бути цілісною особистістю з 

лідерським потенціалом. 

  Отже, під час професійної підготовки фахівців морської галузі у морських 

закладах вищої освіти вивчення дисциплін гуманітарного спрямування має на 

меті розвиток здатності до подальшої самоосвіти, до вільного володіння 

державною та іноземними мовами, а також формування і розвиток низки 

компетентностей: екологічної, інформаційно-комунікаційної, громадянської, 

соціальної, культурної, а також інших компетентностей, передбачених 

стандартами освіти. Крім цього у фахівців морської галузі під час навчання у 
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морських закладах вищої освіти формують готовність до навчання впродовж 

життя, толерантне ставлення до ідей демократії, справедливості, рівності, прав 

людини, добробуту та здорового способу життя, а також усвідомлення рівності 

у правах і можливостях представників різних національностей. Остання 

компетентність є надзвичайно важливою для фахівців морської галузі, адже їм 

доводиться часто працювати у багатонаціональних екіпажах у складі суднової 

команди.  

      Виходячи з вище зазначеного, ми можемо зробити висновок, що 

результатом гуманітарної освіти є ключові компетентності, які, відповідно до 

рекомендацій Європейського Парламенту та Ради ЄС, необхідні для особистої 

реалізації та розвитку, активного громадянського життя, соціальної єдності та 

можливості працевлаштування у будь яких екіпажах майбутніх фахівців 

морської галузі.  
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УДК. 629.123 

ЗАСТОСУВАННЯ ВИМОГ ЄВРОРЕГЛАМЕНТУ 1257/2013 ДО 

ПЕРЕЛІКУ НЕБЕЗПЕЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ПРИ УТИЛІЗАЦІЇ СУДЕН 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_975#Text
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Мазур Т.М. -  старший викладач кафедри Дунайського інституту 

Національного університету  

 “Одеська морська академія”, Ізмаїл, Україна 

 

31 грудня 2018 р. набув чинності Регламент Європейського Парламенту і 

Ради Європейського Союзу 1257/2013 від 20 листопада 2013 р. про утилізацію 

суден. Мета Регламенту полягає в підвищенні рівня безпеки, охорони здоров'я 

людини і морського середовища на усій території Європейського Союзу 

упродовж усього життєвого циклу суден, і, зокрема, забезпечення екологічно 

раціонального управління небезпечними відходами від утилізації. Регламент 

має на меті забезпечення швидкої ратифікації Гонконзької міжнародної 

конвенції про безпечну і екологічно раціональну утилізацію судів("Гонконзька 

конвенція") на території Європейського союзу і третіх країн шляхом 

застосування пропорційних механізмів контролю відносно суден і підприємств 

по утилізації суден. 

Регламент застосований до суден, що експлуатуються під прапором 

держав-членів ЄС, а також до суден, що експлуатуються під прапором третіх 

країн і заходять в порти або встають на якірну стоянку якої-небудь держави-

члена ЄС. Відповідно до цього Регламенту на судні має бути Перелік 

небезпечних матеріалів – ПНМ (Inventory of Hazardous Materials - IHM), для 

надання інформації про небезпечні матеріали, що фактично знаходяться на 

судні, з метою захисту здоров'я і забезпечення безпеки, а також відвертання 

забруднення довкілля на підприємствах по утилізації судів. Він повинен 

складатися на основі стандартної форми, приведеної в резолюції ІМО 

MEPC.269(68). 

У звіті про перевірку небезпечних матеріалів (Hazardous Material) 

міститься інформація про виявлення таких матеріалів на борту судна при 

проведенні візуальних перевірок, відбору зразків і результатів лабораторних 
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аналізів з вказівкою місць розташування і виду матеріалу, як вказано на мал.1, 

2. 

 

Мал. 1. Розташування небезпечного матеріалу в машинному відділенні 
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Мал. 2. Розташування флуоресцентних ламп на судні 

Для належного обслуговування на етапі експлуатації судна необхідно 

оновлювати (інвентаризувати) Частину I Переліку небезпечних матеріалів 

впродовж усього терміну експлуатації судна, відбиваючи нові установки, що 

містять небезпечні матеріали, перераховані в Додатках до ПНМ, і відповідні 

зміни конструкції і устаткування судна, з урахуванням вимог Міжнародної 

морської організації (ІМО).  

Інвентаризація ПНМ вважається стандартом "кращої практики", а її 

переваги широко визнані в галузі, адже вона:  

- допомагає ідентифікувати усі небезпечні речовини, що знаходяться на 

судні, включаючи ртуть, фарби з вмістом свинцю, хром VI або поліхлоровані 

дифеніли (ПХД). 

- сприяє створенню безпечних робочих місць для співробітників.  

- гарантує, що судно може безпечно утилізувати з мінімальним ризиком 

для людей і довкілля.  

- забезпечує відповідність судна чинним і майбутнім нормам, таким як 

SOLAS - 74 і MARPOL 73/78.  

- надає інструменти для подальших дій, сприяючих безпеці, зручності 

експлуатації і довговічності судів.  

- забезпечує більш високу вартість при перепродажі судна.  

- демонструє відповідальне відношення компанії і формує її позитивний 

екологічний імідж. 

Перелік небезпечних матеріалів дає уявлення про наявність таких на борту 

судна, зводячи до мінімуму риски для здоров'я співробітників і довкілля. У звіті 

не лише вказано, які небезпечні матеріали є присутніми на судні, але також 

визначена їх кількість і властивості. Наприклад, ПHM визначає наявність ПХД, 

ртуті(з'єднань), азбесту, радіоактивних речовин і хрома- VI. Звіт ПHM є 

оновлюваним, що означає, що документ зрештою охоплює увесь життєвий цикл 

судна. При зміні прапора, судновласника або продажі  чи утилізації судна і так 
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далі, новому судновласникові повинна передаватися остання версія Переліку і 

додаткова інформація до нього (декларації MD/SDoC, журнал по обліку 

небезпечних матеріалів) і, надалі, він повинен продовжувати вести їх, для 

пред'явлення їх надалі інспекторові при інспекції держави прапора або порту. 
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УДК 378 

Формування іншомовної комунікативної компетентності фахівців з 

навігації і управління морськими суднами: навчально-методичне 

забезпечення 

Швецова І.В., – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри англійської 

мови у судноводінні Херсонської державної морської академії, Ізмаїл, Україна 

Розвиток міжнародного співробітництва, удосконалення технологій 

визначають перед системою морської освіти певні завдання, зокрема 

https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/KnowledgeCentre/IndexofIMOResolutions/MEPCDocuments/MEPC.269(68).pdf
https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/KnowledgeCentre/IndexofIMOResolutions/MEPCDocuments/MEPC.269(68).pdf
http://rise.odessa.ua/texts/MEPC223_64.php3
https://ibicon.ru/ihm
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забезпечити професійну підготовку фахівців з навігації і управління морськими 

суднами, здатних до іншомовного спілкування з іноземними представниками.  

Теоретичні засади формування іншомовної комунікативної компетентності 

у закладах вищої освіти представлені у науково-дослідницьких матеріалах, 

разом з тим дослідження стосовно організації зазначеної компетентності у 

закладах підготовки морських фахівців недостатньо розроблені. Актуальність 

дослідження визначається важливістю подальшого узагальнення теоретичних 

положень та розробкою навчально-методичного забезпечення для формування 

іншомовної комунікативної компетентності фахівців з навігації і управління 

морськими суднами. 

Орієнтуючись на те, що результатом навчання здобувача освіти є здатність 

продемонструвати професійні компетенції, при виконанні практичних завдань, 

навчання має бути засноване на засвоєнні цих умінь. 

Таким чином, першочерговим кроком у методичній діяльності викладачів 

кафедри англійської мови в судноводінні було оновлення робочих навчальних 

програм з урахуванням визначених базових комунікативних компетентностей 

відповідно до курсу морської англійської мови ( морська англійська мова; 

англійська мова ( за професійним спрямуванням) або ділова  англійська мова, 

для рівня магістр). 

Для прикладу, у навчальному курсі «While Ashore» до одного з п’яти 

модулів були визначені певні уміння: демонстрація умінь: описує дизайн, 

вантаж та вантажне обладнання судна, що перевозить генеральні вантажі, 

описує дизайн, вантаж та вантажне обладнання контейнеровоза та підсумкова 

компетенція: характеризує судна, що перевозять штучні вантажі стосовно їх 

дизайну, вантажу та вантажного обладнання. (1. describe a bulker in terms of her 

design,  cargo and cargo handling equipment, 2. describe a tanker in terms of her 

design, cargo and cargo handling equipment. Essential Competency: characterize 

bulk cargo carriers focusing on their design, cargo and cargo handling equipment). 
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Для імплементації роботи щодо формуванням іншомовної комунікативної 

компетентності важливим було розробити електронні курси та удосконалити 

існуючу навчально-методичну базу, відповідно до кожного семестру навчання, 

що на сучасному етапі є досить важливим завданням. Колективом викладачів 

кафедри англійської мови в судноводінні Херсонської державної морської 

академії було розроблено навчально-методичне забезпечення ( посібники та 

електронні курси) відповідно до заздалегідь визначених базових вимог. 

Головними з яких є: 

 відповідність сучасним вимогам у галузі судноводіння, 

 відповідність змісту навчальних модулів настановам Конвенції ПДНВ,  

 відповідність змісту рекомендаціям Модельному курсу 3.17 “Maritime 

English”, 

 послідовність навчального матеріалу, яка відображає структуру 

навчального заняття за моделлю РРР (для 1-2 курсів) або ЕАSА (для 3-4 курсів), 

 відповідність визначеним умінням і компетенціям завданням для 

розвитку і перевірки продуктивних умінь що оцінюються – Writing / Speaking. 

 використання кейсів, уривків з відповідних конвенцій, кодексів, морських 

публікацій та SMCP, які стосуються теми у кожному розділі. 

До кожного змістовного модулю були розроблені тематичні словники 

(Word List) які складаються з активної тематичної лексики і необхідної 

пасивної лексики. 

Враховуючи, що важливим аспектом у професійній підготовці фахівців є 

розвиток критичного мислення, що дає можливість активізувати здобувачів 

освіти та мотивувати до вивчення морської англійської мови, складовою курсу 

є розвиток умінь екстенсивного читання на основі текстів про екстремальні 

ситуації у морі. Це Sea Stories для курсу загальної морської мови, Maritime 

Accident Reports для спеціалізованої морської мови [1]. До текстів додаються 

завдання, які сприяють перевірці розуміння тексту, його критичного 

осмислення і пошуку ефективних шляхів розв’язання ситуації. 
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Як навчальний посібник так і електронний курс завершується переліком 

запитань (Check Your Competency), для допомоги студентам у підготовці до 

перевірки їхніх усних комунікативних компетенцій з відповідної теми. Для 

прикладу, у навчальному курсі «While Ashore», для перевірки компетенції щодо 

модулю Module Bulk cargo carriers запропоновано наступні питання (Check 

Your Competency): 1. What are the main properties of edible bulk and non-edible 

bulk cargoes? 2. What design features are peculiar to bulk carriers? 3. What parts of a 

hold do you know? What are their functions? 4. What hatch covers design features 

are peculiar to bulk carriers? 5. What cargo handling equipment is used for 

loading/unloading solid bulk cargoes? 6. What are the main properties of liquid bulk 

cargoes? 7. What types of tankers are there? 8. What design features are peculiar to 

tankers? 9. What cargo handling equipment is used for loading/unloading liquid 

cargoes?) 

Розробка системи оцінювання комунікативних компетентностей 

здобувачів освіти є важливим елементом навчального курсу. По завершенню 

вивчення кожного модулю на електронних сторінках курсу передбачені тестові 

завдання (Stop&Check Test), що дозволяють перевірити знання лексики і 

граматики, пов’язаних з тематичним модулем, і уміння читати і розуміти 

тематичні тексти, тобто переважно рецептивні уміння. Сформованість 

іншомовної комунікативної компетенції включає продуктивні уміння – 

говорити в ситуації, що імітує можливу професійну реальність, що оцінюються 

у ході опитування викладачем по завершенню курсу. На етапі узагальнення 

вивченого матеріалу і проведення підсумкового контролю (Oral Competency 

Check), використовується VR-TECH, що надає можливість здобувачеві оцінити 

об'єм отриманих знань та визначення того, чи достатньо інформації для 

виконання професійно орієнтованих завдань [2]. 

Висновки. У підсумку зазначимо, з метою удосконалення навчально-

методичного забезпечення щодо формування іншомовної комунікативної 

компетентності фахівців з навігації і управління морськими суднами було: 
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оновлено робочі навчальні програми з урахуванням визначених 

комунікативних компетентностей для навчання морської англійської мови, 

розроблено навчальні посібники та електронні курси (що дозволяють 

застосовувати змішане навчання, а на сучасному етапі і «неформальне 

навчання») на основі компетентнісного підходу; удосконалено систему 

оцінювання компетентностей. 
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УДК 656.6 

ВВЕДЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ  У МОРСЬКУ ТА ВІЙСЬКОВО-

МОРСЬКУ  ТЕРМІНОЛОГІЮ 

Червоний О.Д. - капітан дальнього плавання , асистент кафедри навігації і 

управління морськими суднами Дунайського інституту 

Національного університету “Одеська морська академія”, Ізмаїл, Україна 

    На фоні існуючих обставин коли наша країна зазнала напад іншої 

країни та нам прийшлося використовувати допомогу від інших країн, і усі ці 

країни здебільшого де спілкуються англійською мовою. Отже у цей дуже 
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тяжкий та важливий момент дуже актуально стає питання спілкування та 

використання англійської мови. Тому формування майбутніх фахівців 

морського транспорту на сучасному етапі ще більш доторкається до знання 

специфічної морської термінології стає дуже важливо і тому сучасне завдання 

сьогоднішнього дня як можна більш зблизити іноземну (у даному випадку 

англійську) з українською морською термінологією, але в цій роботі 

остановимся на  знанні фахівцями іноземних мов та можливість достойно та 

достатньо повноцінно і професійною мовою спілкуватись з іноземними 

колегами  щоб досконало і впевнено підтвердити свою здатність бути 

офіцером транспортного засобу, чи аби у якому статусі та впевнено та гідно 

працювати  у міжнародним екіпаже та також спілкуватися з колегами 

виконуючи разом одну справу у часи міжнародних спільних дій чи 

операцій.   Це те що ми називаємо комунікативна та лінгвістична 

компетентність, це те що зараз потрібне використовувати кожному фахівцю 

щоб показати і доказати його можливість виконувати всі свої обов’язки як 

грамотний будь то судноводій чи механік судна.  

Введення англійських слів як специфічні технічні терміни у українську 

мову буде сприяти  виконанню прийнятого рішення щодо розроблення 

військово-морського термінологічного словника   та полегшенню розуміння 

між членами екіпажу різних національностей коли наші фахівці працюють на 

суднах   у міжнародним екіпаже. Над виробництвом цього словника почали 

працювати деякі заклади. І всі ми зараз понімаємо як не вистачає цього 

словника у нашої тяжкої дійсності. 

У документі Міністерства Оборони України, організація яка виступає 

заказником цього словника говориться – даний словник буде розрахований на 

викладачів, аспірантів, магістрантів, курсантів, студентів, а також для всіх 

інших хто вивчає військово-морську (морську) справу і бажає досягти в ній 

успіху.  
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Україна – морська держава, історія нашої країни завжди була міцно 

пов’язана з морем. Для кожного зрозуміло що моря та річки не тільки 

поділяють землі та держави коли ми бачимо це як кордони між країнами, але і 

єднають людей які проживають чи працюють у цій морській галузі. Тому 

спілкування, справжнє розуміння   захист її національних інтересів, 

територіальної цілісності та суверенітету держави нерозривно пов’язані з 

морем. Військово-Морські Сили є й будуть основним інструментом захисту 

держави на морі та з морського напрямку. 

Отже усі бачать необхідність такого словника. І якщо прийшов час 

зробити цей словник так на мою думку треба його зробити і зробити на довгі 

роки та щоб не прийшлося переробляти декілька разів, та головне щоб цим 

словником було зручно користуватись і ці морські терміни назавжди входили 

у словниковий запас українського моряка. Кажучи переробляти я в ніякому 

разі не супротив того щоб час от часу доповнювати цей документ   Отже ми 

бачимо на всіх рівнях на необхідність цього словника, тому хочу привести 

декілька суттєвих зразків. У англійський мові є таке слово наприклад – 

altering, яке використовується у  морський термінології  як змінення курсу 

судна. Хоча ми усі знаємо у англійський мові також є та усі  використовують 

слово change, яке переводиться як змінення, але англійці ніколи не 

використовують це слово коли мова йде про зміну напрямку рухання ( курса) 

судна. Чи ось такий інший зразок – англійсько слово steering,  у англійський 

мові є багато слів які можна перевести як управління, керування судном або 

якимось іншим засобом. Але усім буде одразу ж зрозуміло що мова йде про 

керування судном коли використовуємо слово steer. Хочу сказати не 

обов'язково в українську мову вводити всі до одного англійськи морські слова, 

але деякі мають повний сенс. Тим більше в український мові вже є декілька 

слів які прийшли у нашу мову з англійськими коренями. Я маю на увазі слово 

rotation, яке вже довгий час існує у український мові,  та яке ми дуже часто 

чуємо особливо зараз, у цей складний час. Таким чином стає питання – якщо 
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ми починаємо створювати український морський словник, то на мою думку 

якраз зараз ми маємо сенс увести у цій словник деякі англійськи дійсно 

морські слова.  

Отже як висновок цієї так би мовити статті це – починаючи створювати цей 

важливий та дуже потрібний вузько спеціальний словник суттєво для фахівців 

морської галузі требо врахувати і цю можливість.  

 

ЗДОБУВАЧІ ОСВІТИ 

UDC: 378.147 

INTRODUCTION OF INTERNET TECHNOLOGIES IN THE 

FORMATION OF FOREIGN LANGUAGE COMPETENCE OF THE 

FUTURE MANAGER 

Velikov I. I.- the 3-d yrar cadet, EPP «Management of maritime and river transport», 

Danube Institute of the National University «Odessa Maritime Academy», Izmail, 

Ukraine 

The subject of the research are pedagogical technologies of professional training 

of future managers for a foreign language business communication. The relevance of 

the study is determined by the requirements of society to the quality of professional 

education in management, the needs of higher education institutions in scientifically 

and methodologically sound materials for an effective educational process and the 

relevance of addressing these issues. The aim of modernization in the field of 

education in the world is to achieve a new quality of the educational process that 

would meet the new socio-economic conditions. There are certain conditions for 

optimizing the educational process which we associate with effective pedagogical 

technologies and factors that influence on the formation of motivation for 

professional training of future managers of higher educational institutions of Ukraine. 

Innovative pedagogical technologies open new opportunities to ensure the 
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educational process of acquiring foreign language professionally-oriented 

communicative competences. Improving the process of professional training of future 

managers for a foreign language business communication, a variety of methods and 

techniques of teaching a foreign language business communication, strengthening 

interdisciplinary links allow to create conditions on the basis of which students have 

personal and professional interest in work. In conclusion that is to say that the 

prospects for the introduction of innovative technologies in the training of future 

managers are substantiated. 

Modern information technologies allow to create a single information 

environment, the physical basis of which is integrated computer networks and 

communication systems which allows us to monitor and coordinate both 

technological processes and business activities of any organization. Information 

products are placed in distributed databases. Access to information products is 

through a computer network and is governed by the rules and regulations of the 

organization [1]. In addition, information technology provides dynamic coordination 

through the use of modern means of communication and software for computer 

networks. An information computer network can be organically connected to the 

global computer network INTERNET [3]. 

Nowadays, most of the technological developments in the field of information 

technology are used to solve operational management problems. Recent 

developments indicate an increase in opportunities to improve information 

technology in the following key areas: a significant increase in technology efficiency; 

simplifying access to and expanding the potential of software and the widespread use 

of «open technologies»; creating a user-friendly interface; significant improvement of 

the quality and functions of information technologies and reduction of their cost. 

The use of spreadsheets, for example, is particularly useful in matters of 

financial control. Expert systems create favorable conditions for the automation of 

credit rating, as well as the learning process in the field of finance. Teleconferencing 

facilitates communication between managers who can be geographically remote, thus 
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saving costs and speeding up decision-making. Demonstration hall systems which are 

equipped with databases and video communication, facilitate planning and control 

[2]. 

The use of modern means of communication and information processing in the 

daily work of managers can significantly reduce the cost of routine and inefficient 

work and increase the effectiveness of business negotiations. The use of management 

information systems provides an opportunity to consider the problems of organization 

management in an interconnected complex and raise the efficiency of managers to a 

qualitatively new level. The transfer of information arrays is important in the 

automation of management. The transmission of large information flows over long 

distances is carried out by means of cable radio relay and satellite communication 

lines. 

The activities of employees in the field of management (accountants, specialists 

of the credit and banking system, planners, etc.) are now focused on the use of 

advanced information technology. The specialist needs convenient tools to ensure 

professional activity in a specific field, which is determined by the technology used 

and the division of responsibilities between management staff. The orientation and 

implementation of management functions requires a radical change, both the 

management technology itself and the technical means of information processing, 

among which the main place is occupied by personal computers. They are 

increasingly evolving from systems of automatic processing of input information into 

a means of gaining experience of managers, analysis, evaluation and development of 

the most effective economic decisions. 

Automated workstation can be defined as a set of information and software 

resources that provide the end user with data processing and automation of 

management functions in a particular subject area. 

Such workstations are characterized by strict inclusion in the software product 

of functional and supporting technologies, which allows the use of low-skilled 

professionals, as its actions are declarative rather than procedural and deep 
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knowledge in the subject area is not required, as they are laid down by software 

developers [ 4]. 

In terms of the implementation of the management process, the purpose of the 

workstation is to strengthen the integration of management functions, and each more 

or less «intelligent» workplace should provide multifunctional work. 

Creation of workstations on the basis of personal computers provides: 

simplicity, convenience of work and the friendly interface of computers in relation to 

the user; ease of adaptation to specific user functions; compact placement and low 

requirements for operating conditions; high reliability and survivability; relatively 

simple maintenance organization. 

The capabilities of the created workstations largely depend on the technical and 

operational characteristics of the computers on which they are deployed. In this 

regard, at the stage of designing automated workplaces, the requirements for the basic 

parameters of technical means of information processing and output, a set of 

components, network interfaces, economic parameters of devices, etc. are clearly 

formulated. 

Information support of the workstation should be focused on a specific subject 

area. Document processing should provide for the structuring of information that 

would allow for professional manipulation of various structures, convenient and fast 

adjustment of data. 

The technical support of the workstation must guarantee the high reliability of 

technical means, the organization of user-friendly modes of operation, the ability to 

process the required amount of data at a given time. 

The software, first of all, should be focused on the professional level of the user, 

combined with his functional needs, qualifications and specialization. 

Recently, there has been a trend towards the creation of universal automated 

workstations that serve several subject areas. The search for rational ways of design 

is carried out in the following areas: development of standard design solutions, which 

are recorded in application packages, solutions of economic problems with 
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subsequent binding to specific conditions of implementation and operation, 

development of automated control systems. 
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In the course of communication, there may arise problems connected with 

information perception – the so-called communication barriers. U.R. Kumbakonam 

defines communication barriers as “anything that prevents us from receiving and 

understanding the messages others use to convey their information, ideas, and 

thoughts” [2, p.74]. I.A.S. Buarqoub states that “language barriers are the root causes 
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of many problems or obstacles in health care, aviation, maritime, business, and 

education” [1]. They negatively influence the effectiveness of professional 

communication of maritime managers as well. That is why an important element of 

communicative competence, especially a foreign language one, is the ability to single 

out and eliminate communicative barriers.  

Communication barriers can be understood as obstacles that hinder contact 

between interlocutors and impede understanding and assimilation of messages in the 

process of communication.  They can be of different types. Socio-psychological 

communicative barriers arise when due to certain differences (professional, political, 

cultural) between interlocutors they interpret the same concepts differently.  

Individual psychological peculiarities of the interlocutors (extreme emotionality, 

lack of tolerant perception of information that causes anxiety) result in psychological 

barriers.  

Linguistic or foreign language communicative barriers arise when the level of 

foreign language proficiency is insufficient. Among the components of linguistic 

communicative barriers we can distinguish phonetic (related to physiological features 

of the human language apparatus), semantic (which occurs if the interlocutors do not 

know the translation of some words and word combinations), and stylistic (in the case 

of using in speech stylistic devices). 

Since the maritime manager’s profession requires communication with 

representatives of not only local but also foreign organizations, it is important for 

maritime cadets during the years of study at the maritime academy to learn how to 

overcome communication barriers. The ability to find an approach to different 

people, establish social relations, and conduct efficient professional relationships with 

co-workers is the key to a successful career in the maritime industry.  

The foreign language communicative barriers of cadets-future maritime 

managers are evident at the lessons of the English language for specific purposes. 

As a method of conducting the study, a questionnaire was used. Eleven second-

year cadets of the specialty “Maritime Management” answered the question “What 



   VI Міжнародна науково-практична конференція 
Інноваційні підходи до розвитку компетентнісних якостей фахівців  в умовах професійного становлення  

 

366 
 

communicative barriers do you usually experience at the lessons of the English 

language for specific purposes?” They had to choose between three variants of the 

answers and could choose more than one variant: 

1. The inability to express your thoughts in English due to a lack of 

speaking practice. 

2. Fear of making grammatical or lexical mistakes. 

3. Fear of speaking in public. 

 

Diagram 1. What communicative barriers do you usually experience at the 

lessons of the English language for specific purposes? 

The results of the questionnaire made it possible to conclude that the greatest 

communicative barrier for the respondents is the fear of making grammatical or 

lexical mistakes while speaking (11 out of 11, which is 100%). The inability to 

express their thoughts in English, due to lack of speaking practice, is also a problem 

for the cadets-future maritime managers (9 out of 11, i.e. 82%). None of the 

respondents has a fear of public speaking (0 out of 11 – 0%). This is a very good 

sign, which means that the future managers of the maritime industry do not suffer 

from insecurity. 
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However, the existing foreign language communicative barriers mean that it is 

necessary to develop skills in oral communication in English. This can be done 

through discussions (the so-called round table talks) and making up dialogues on 

professional topics (including business meetings, phone calls, etc.).  
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Each language is special in its own way and each needs its own approach to 

learning. Translation is now trite, simple, but if it were not for it, we would not be 

able to study languages at the global level. The birth of translation, as a special type 

of human activity, is rooted in antiquity, even in pre-literate times, when the first 

contacts began between multilingual tribes. How translation developed in those 

distant times, we can only guess. The necessity of professional translators, the 

increase in the importance of translation activities, can be attributed to the time of the 

origin of early states in the Ancient East and the establishment of various kinds of 

relations between them (trade, political, etc.). For example. Rome at an early stage of 
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its formation was strongly influenced by Greek culture, and the bulk of the 

translations were carried out from the Greek language. Knowledge of the Greek 

language was evidence of education and high social status, and diplomatic contacts 

with Greece were carried out through translation, which was carried out by influential 

citizens of Rome. The very first of the well-known conclusions concerning 

translation issues were made in ancient Rome. At the same time, the first evaluations 

of translations began to appear. For example, Mark Thulius Cicero (106-43BC) 

believed that a literal translation is a sign of linguistic poverty and helplessness of the 

translator. He said that it is necessary to convey not the form, but the meaning of the 

content. 

Translation has its pros and cons. Of the pluses, I can highlight the following 

advantages: why spend minutes trying to understand or explain a word when you can 

look up the translation of a word in a few seconds. Back translation can also be very 

helpful. First, make a list of useful suggestions - exactly those that you need during 

the conversation. You can find them in the dialogue scripts in English. or example, 

"What kind of oil do you want?", "We can bunker you just at this berth", "What 

requirements should this diesel oil meet?” Then translate these phrases into your 

native language. Then cover up the English sentences with something, read your 

translations and try to translate them back into English. 

For students, I can recommend the practice of English with the following 

exercises: 

 Paste the text into Google translator, see what result it gives in English, and try 

to correct all the mistakes made (a mechanical translator will inevitably make 

mistakes). 

 Watch films in English with subtitles in your native language; you may find 

and correct a mistake in translation. 

 It is also effective to translate the lyrics of your favorite songs. It can also be 

fun, because by understanding the meaning of the song and knowing the lyrics, you 

can already sing it yourself, following the rhythm! 
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Every day, we just spend a lot of time communicating digitally, whether it's 

regular SMS, tweets or email. And now you need to start doing it all in English! 

Alternatively, you can start speaking English with friends or relatives who are also 

learning the language. You will surely enjoy the opportunity to learn with and from 

each other. Again, in this case, you can honestly talk to each other about mistakes and 

ask questions without too much embarrassment.  I also recommend changing the 

interface language of your phone to English. 

Find or make stickers with new words and their translation, stick them in a 

convenient place and repeat every day. If you do these translation exercises regularly, 

you will notice how your English level grows in a short period of time! 

The most effective way to organize activities in the practical lesson of foreign 

language is a business professional game, which allows you to involve in the process 

of learning a foreign language model of future translation activities of students. The 

most typical situations of professional communication include exchanges of views, 

conversations, discussions of formal and informal nature, to participate in which 

students should be able to request information, speak to the audience with a message, 

discuss. In addition, in the integrated classes "Translation + foreign language" they 

act as translators in the described situations, they develop skills to identify and 

overcome language difficulties in reproducing a particular aspect of the original 

language (for example, clichés in marine engineering text, scientific and technical 

terminology, precision information, impersonal verb forms, etc.) in the language of 

translation, as well as to understand and convey a wide range of concepts expressing 

apology, gratitude, appreciation, etc. n. The professional game, which involves 

"translators", can involve all students in a group with varying degrees of 

participation, depending on their psychological characteristics and learning abilities. 

The latter determine, among other things, the use of technical means in teaching 

listening and interpretation techniques. In an integrated lesson, translation is a means 

of verifying what is heard/ read and a type of speech activity that forms skills of 

direct professional orientation.  
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The ability to translate orally implies knowledge of the most frequent translation 

equivalents and automated skills of their use. Only the knowledge of translation 

equivalents without the automaticity of their use is insufficient for the translator, 

because he does not have enough time to remember the equivalents. Fluctuations and 

pauses in the translation interfere with the adequate perception of the translated text, 

disrupting communication between partners. Thorough memorization of language 

units and models in speech and translation exercises allows you to simultaneously 

train speech and translation skills. In exercises with a professional orientation, the 

teacher draws students' attention to important types of work in mediation: diagnosis 

and prevention of phonetic, grammatical, lexical errors in the reproduction of 

Ukrainian texts in English, translation analysis of exercises, reasonable choice of 

equivalents, etc.  

Integrated learning of translation and foreign language has different forms of 

implementation. Combined and generalizing lessons aimed at activating and testing 

different types of speech activity are subject to complex projects. Individual English 

lessons can become integrated not only with the subjects of the translation cycle, but 

also with linguistics, comparative grammar, lexicology, stylistics and a practical 

course in a second foreign language. 
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Modern conditions of society development, expansion of international contacts 

of specialists in various fields of professional activity require not only systematic 

improvement of professional, scientific, but also language culture, skills and abilities 

to adapt to new relations, readiness for dialogue and assimilation in intercultural 

space. 

Issues related of basic competencies, professional and scientific competencies  

of future specialists, professional communicative competence are considered in 

the scientific works of such scientists as O. Gonchar [3], I. Bim, O. Vikhansky,  

N. Gershunsky, V. Glumakov, N. Goncharova [2], D. Demchenko, V. Doniy,  

Y. Yemelyanova, I. Yermakov, I. Zimnya, G. Ibragimova, G. Kitaygorodskaya,  

A. Koval, N. Komissarova, N. Kuzmina, V. Lyashenko, A. Markova [4], R. 

Milrud, L. Muratov, L. Palamar. 

Most scholars believe that communicative component is the important part of 

professional competence, which has its own specifics in each activity. 

 According to the interpretation of V. Yagupov and V. Svistun, competence is 

the preparation for a certain professional activity and the presence of professionally 

important qualities of a specialist that contribute to this activity [7]. 

According to N. Stetsenko, the term "communicative competence" does not  

exist new in the pedagogical literature, but there is no unambiguous 

interpretation of this concept today. Generally, communicative competence is seen as 

the ability to establish and maintain the necessary contacts with people. The 

composition of communicative competence includes a certain set of knowledge, skills 
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and abilities that ensure the effective implementation of the communicative process 

[6]. 

The National Qualifications Framework of Ukraine noted that competence –  

is the ability of a person to perform a certain type of activity, which is expressed 

through knowledge, understanding, skills, values, other personal qualities, and the 

result of training is competence (knowledge, understanding, skills, values, other 

personal qualities), which acquires and able demonstrate a person after graduation 

[5]. 

We have formulated that the professional competence of a specialist is a set 

of  skills and abilities acquired by a person during training in an educational 

institution and practical training. The communicative competence of the future 

specialist is an ability to effective communication, which consists in the ability to 

exchange information, achieve mutual understanding, understand the needs of the 

interlocutor, understand his feelings and psychological states. 

Professional competence means the willingness and ability of the employee to 

on the basis of consciously acquired knowledge, skills, experience, all their 

internal resources to independently analyze and practically solve significant 

professional problems. Possession of professional knowledge and skills, as well as a 

high level 

general and communicative culture is the key to the success of a specialist in any 

field. Therefore, an important aspect in the educational process of higher education is 

also the formation of communicative competence as an integral part of 

communicative culture and, accordingly, the professional characteristics of the 

individual [1]. 

We have identified 3 main components of communicative competence future 

of  the future specialist:  

- linguistic competence (provides a system of knowledge and skills to 

communicate in typical situations of educational and labor spheres of 

communication); 
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- socio-cultural competence (set of knowledge of cultural features of the people 

whose language is studied; language and speech material necessary for the disclosure 

of socio-cultural information, realities, free and stable phrases, forms of speech 

etiquette); 

- professional competence (knowledge of foreign professional vocabulary and 

terminology). 

The key to communicative competence of future professionals is successful 

personal development of the individual, his developmental and conscious 

interpersonal experience, which is organically related to the forms of interpersonal 

behavior and abilities of the specialist. 

Thus, the formation of communicative competence as a component  professional 

competence ensures the effectiveness of training a young specialist, namely - his 

competitiveness. 
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The merchant fleet is global and international nowadays. The future seafarers 

should be competitive and well qualified in order to apply for appropriate positions 

aboard the ship. The knowledge of the English language and sufficient 

communicative skills are compulsory for this purpose. The learning of English as a 

working language of the international marine field is a constant process. The cadets 

should master the language and improve their knowledge by all possible ways. One 

of them is the way of student generated activities.  

Student generated content is produced by the cadets often for sharing with peers 

and/or a wider audience on the Internet or for the self learning, as distinct from 

instructor/ teacher-supplied content such as course notes and textbooks. It is arguable 

that the main benefits to be gained from student-generated content lie in the processes 

of content creation and knowledge construction, as opposed to the end products 

themselves. 
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But how does it work and how can we use it? There are some examples of 

student generated activities; one of them is the generation of questions by the cadets. 

The questions can concern the given topic as a text or video. the task is to watch and 

my questions for the group mates. One more example is about a penny. In a famous 

decades-old study, adults were asked to draw a U.S. penny without any aids. 

Although they were confident that they knew what a penny looked like, their 

performance on the test was “remarkably poor.” And when shown pennies with 

slightly different characteristics, such as misplaced text or with Lincoln’s portrait 

facing the wrong direction, few were able to identify the inaccuracies. 

It’s a maddening quirk of human memory: We’re often convinced that we know 

something, but upon closer examination, it’s just an illusion. And this, of course, is 

no surprise to teachers, who often encounter students who overestimate how well 

they know a topic. Understanding how people learn and reliably commit things to 

memory is what prompted psychology professor Mirjam Ebersbach and her 

colleagues at the University of Kassel to study how students prepare for an exam, and 

what strategies yielded the optimal improvements in student learning. 

In a recent study, Ebersbach and her research team randomly assigned 82 

university students to one of three groups. In the restudy group, students simply 

revisited and restudied the material from a lesson in their psychology course. In the 

testing group, students studied the material and then took a short 10-question quiz. In 

the last group, students studied the same material and then created their own probing 

questions. 

One week later, all of the students took a test on the material. Students in the 

restudy group scored an average of 42 percent on the test, while students in the 

testing and generating questions groups both scored 56 percent—an improvement of 

14 percentage points, or the equivalent of a full letter grade. 

“Question generation promotes a deeper elaboration of the learning content,” 

Ebersbach told Edutopia. “One has to reflect what one has learned and how an 

appropriate knowledge question can be inferred from this knowledge.” 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0010028579900136
https://doi.org/10.1002/acp.3639
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 That is, the main task is to create content, and not memorize it, so we involve 

the cadet in active participation. 

 Looking at the activities created by the students, we see that this approach 

improves and simplifies the processing of information for us. This improves the 

learning process as we build knowledge rather than focusing on the end result. 

How can we implement this method? 

1. Instructions for students. To get the best results, it's important to explain why 

the cadets are asked to create content and provide detailed instructions. 

2. The cadets’ written learning outcomes, classroom notes. This could be 

another approach to student generated content in traditional or online courses. Cadets 

can create learning objectives for each topic or task. Then they can proceed to peer- 

or self assessment as a part of this process. 

3. Student quiz questions. One way in which the cadets can generate content is 

that they participate in the development of ratings by writing questions for the quiz. 

With students writing questions for the quiz, they can increase the course questions 

bank, which reduces the likelihood of cheating. In addition, it could include learners 

in a way that improves their learning experience. 

The student generated activities is the opportunities to give the cadets choice to 

create own learning environment and cultivate or foster career-ready skills such as 

communication, team-work, decision-making, and collaboration which are of urgent 

need for the international merchant marine fleet. 
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1. https://www.edutopia.org/article/using-student-generated-questions-

promote-deeper-thinking 
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Сьогодні швидкий розвиток нових технологій, необхідність 

якнайшвидшого визнання останніх досягнень науки приділяється особливої 

уваги науково-технічному перекладу. Технічний переклад – це вид 

інформаційної діяльності, що використовується для обміну науково-технічною 

інформацією між людьми, які розмовляють різними мовами. На мою думку, 

однією з основних відмінностей мови технічної літератури від інших різновидів 

є значна кількість термінів, наочність матеріалу. Адекватний переклад змушує 

перекладача відмовитися від перекладу окремих слів, іноді цілих фраз, щоб 

створити новий текст з еквівалентним значенням і ідентичною функцією. 

Таким чином, елементна відповідність перекладу оригіналу не може 

забезпечити необхідну точність перекладу, оскільки це призводить лише до 

збільшення помилок перекладу. Його потрібно відтворити, а не скопіювати. [1, 

с.1]. 

Процес перекладу – це не просто обмін одиницями однієї мови одиницями 

іншої мови, це складний процес з певними труднощами, які повинен подолати 

фахівець, щоб правильно перекладати тексти документів. 

При перекладі наукових термінів неправильно підбираються українські 

відповідники загальновживаних російських лексем, перекладаються дослівно 
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усталені фрази, продовжується постійне дублювання одних і тих самих 

помилок у текстах, науковці викликають тремтіння в стандарті мови. У 

сучасних науково-технічних і фахових текстах широко використовуються не 

властиві українській мові синтаксичні конструкції, деякі з яких звикли до 

тривалого впливу російської мови [2].Процес перекладу – це не лише заміна 

одиниць однієї мови одиницями іншої мови, це складний процес з низкою 

труднощів, які необхідно подолати фахівцю для того, щоб правильно 

перекласти тексти документів. 

Під час перекладу наукових термінів неправильно добирають українські 

еквіваленти загальновживаних лексем російської мови, перекладають дослівно 

усталені словосполуки, а постійне тиражування одних і тих же помилок у 

наукових текстах зумовлює розхитування мовної норми. У сучасних науково-

технічних та фахових текстах широко вживають синтаксичні конструкції, не 

властиві українській мові, частина яких узвичаїлась під багаторічним впливом 

російської мови [2].  

Морська термінологія відноситься здебільшого до вузькогалузевої 

термінології. Вона є досить різноманітною та потребує певної кваліфікації для 

повного розуміння тих чи інших термінів.  Морський термін – слово чи 

усталене словосполучення, яке співвідноситься з певним поняттям морської 

справи. Морська терміносистема почала формуватися в англійській мові досить 

давно і на шляху свого становлення зазнала впливу багатьох інших мов: 

грецької, французької, голландської, скандинавських.  

Українська морська термінологічна система також пройшла досить довгий 

і важкий шлях розвитку – від термінологізації спільнослов’янських та народних 

загальновживаних слів, також зазнала значного впливу інших мов, зокрема 

російської, грецької, латини, англійської. Морські терміни складають систему, 

яка відображає класифікацію речей і явищ, які ними позначаються [3.c.77]. 

Усі «морські матеріали» відрізняються від будь-яких інших матеріалів 

насиченістю спеціальною лексикою, широким використанням термінології, 
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стійких словосполучень, характерних тільки для «морської» сфери спілкування, 

великою кількістю номенклатури спеціальних скорочень і умовних позначень, 

що використовуються тільки в морських матеріалах, а з точки зору синтаксису 

– широким використанням клішованих конструкцій (особливо в документації), 

невеликою кількістю часових дієслівних форм, стислою формою 

висловлювання, використанням всередині одного речення численних 

паралельних конструкцій, виражених інфінітивними і прикметниковими 

зворотами. Все це пов’язане з певним функціональним навантаженням, що 

характеризує сферу спілкування: стислість, чіткість і конкретність 

формулювань, точність і ясність викладу, що забезпечує логічну послідовність 

та структурність викладу, чітке відмежування однієї думки від іншої, легкість 

сприйняття переданої інформації. Зокрема, дуже велике значення має точність 

перекладу, оскільки перекладений матеріал може служити основою для 

прийняття важливих рішень. 

Основу «морської підмови» як підсистеми мови, яка обслуговує сферу 

професійної комунікації, становить морська лексика, що включає у себе 

терміни, абревіатури і ситуаційні кліше. Морським терміном може бути будь-

яка лексична одиниця мови, якщо вона набуває термінологічної функції. У 

такій підмові терміни функціонують у тісному взаємозв’язку один з одним і 

утворюють термінологічну систему.  

Морська термінологія представлена простими однокореневими термінами, 

похідними або афіксальними термінами, складними термінами, 

термінологічними сполученнями та абревіатурами. Одним зі способів 

формування морської термінології є запозичення, що поділяються на терміни, 

перекладені через: транскрипцію (наприклад: (від грец. Ακουστική) → 

акустика);  транслітерацію (наприклад: (від грец. η Αβάνα) – Гавана); 

калькування (наприклад: (від грец. η κιβωτιαγωγά)  – контейнеровоз); еквівалент 

(наприклад: (від грец. το δεξαμενόπλοιο) – танкер); описовий переклад 

(наприклад: (від грец. η επάνδρωση) – укомплектування судна командою. 
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Під час перекладання науково-технічних текстів з російської мови на 

українську виникають труднощі у тих випадках, коли у російській мові для 

кількох понять існує один багатозначний термін (слово), а в українській мові 

йому відповідає не один термін (слово), а декілька. Щоб уникнути таких 

помилок, слід уточнювати значення подібних слів у словниках, а також 

звертати особливу увагу на контекст, в якому знаходяться ці слова. Наприклад, 

російський термін «ёмкость» перекладається українською мовою, як ємність, 

місткість, посудина. Термін «ємність» вживається у фізиці на позначення 

величини, що характеризує нагромадження заряду, наприклад, ємність 

акумулятора, в обчислювальній техніці – на позначення характеристики 

запам’ятовувального пристрою, носія даних, каналу зв’язку, наприклад, 

ємність у байтах, ємність дисплея. Термін «місткість» у математиці позначає 

характеристику математичних об’єктів, наприклад, місткість множини, 

місткість області. Крім того, він також вживається у значенні показника, що 

характеризує споживання або вміст ресурсів, наприклад, місткість барабана, 

фільтра. Під словом «посудина» розуміють місткість – виріб, призначений 

для вміщування чого-небудь, наприклад, гідропосудина [2]. 

Щодо морської термінології, то вона має певний набір загальних 

властивостей, які не залежать від будь-якої мови, які характеризують цей розділ 

мови загалом. Основними характеристиками є такі, як системність, наявність 

дефініції, відсутність експресії, стилістична нейтральність. Основні реалії всіх 

мов схожі, морська термінологія, як і будь-яка спеціальна термінологія, 

великою мірою уніфікована. Проте у будь-якій країні є свої національні 

особливості, викликані насамперед географічними та історичними чинниками й 

відображені у відповідній термінології. Особливу важливість подібні реалії і 

поняття набувають у випадку, коли визначити їх термінологічні відповідності в 

різних мовах практично неможливо. 

Отже, під час перекладу морської термінології важливо адекватно 

відтворити терміни цієї галузі, спираючись на теоретичний та практичний 
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доробок дослідників у цій галузі. Слід зазначити, що знання теорії перекладу 

взагалі допомагає переконатися у тому, що  рішення є об’єктивним для 

складання основи міжмовної еквівалентності. Тому у плані суто 

термінологічного дослідження перед майбутніми дослідниками постає ціла 

низка ще не вирішених питань та не дослідженого матеріалу. Їх вирішення є 

дуже важливим у наш час, коли гостро стає необхідність у адекватному 

перекладі термінів не тільки цієї галузі, а і спеціальної лексики загалом. 
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Специфіка майбутньої професії, а також умови навчання у морських 

закладах вищої освіти висувають особливі вимоги до соціально-психологічних 
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якостей сучасних здобувачів вищої освіти, і адаптація до цих умов стає 

запорукою продовження навчання та професійного становлення здобувачів. 

Говорячи про специфіку навчання, можна виділити кілька найважливіших 

факторів: 

 проживання в екіпажі (морському гуртожитку), де діяльність здобувачів 

суворо регламентована, упорядкована та розписана з точністю до хвилини; 

 ізоляція від звичних соціальних контактів - позбавлення можливості 

постійного спілкування з батьками та друзями; 

 вимушена необхідність взаємодії один з одним при вирішенні 

повсякденних питань та при виконанні службових завдань, що 

супроводжується необхідністю протистояння психологічному тиску, як з боку 

командирів, так і з боку неформальних лідерів;  

 сенсорна та емоційна депривація в умовах багатомісячних 

відряджень та перебування у відкритому морському просторі. 

Ці специфічні чинники життєдіяльності починають виявлятися 

серед здобувачів лише на рівні ЗВО, є актуальними і стають атрибутами 

повсякденного життя та професії у спеціалістів. Саме тому вже у ЗВО 

морського профілю дуже важливим стає формування комунікативних 

компетенцій, профілактика виникнення комунікативних бар'єрів та конфліктів. 

В даний час безліч досліджень присвячено проблемам комунікативних 

ресурсів у різних сферах життєдіяльності людини, наприклад, таких, як 

педагогіка, медицина, менеджмент. Так, у дослідженнях Т.М. Щербакової та 

Р.X. Малкарової розглядається потенціал комунікативного ресурсу як 

акмеологічного фактора професійного розвитку та вказується, що 

компонентами комунікативного ресурсу є такі особистісні особливості як: 

емпатія, готовність до співпраці, самоконтроль, стиль спілкування [1, c. 36]. 

Але, незважаючи на широкий спектр теоретичних досліджень, стосовно 

здобувачів ЗВО комунікативні бар'єри досліджені поверхнево. У зв'язку з цим 

особливе значення набуває вивчення сутності, змісту та причин виникнення 
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комунікативних бар'єрів та змістотворення у міжособистісному спілкуванні 

здобувачів ЗВО та виявлення можливостей їх подолання у процесі формування 

комунікативних компетенцій. 

Цілком правильно вказують у своїй статті І.В. Абакумова та Є.А. Дзюба, 

що «задовго до появи концепцій сенсу, освіта розумілося як процес, що 

забезпечує оволодіння учнем знаннями, вміннями та навичками. У цьому 

полягав «сенс» освіти. Знання, вміння та навички є способами орієнтації 

людини в умовах її довкілля» [2, c. 25]. Сьогодні недостатньо забезпечувати 

здобувачів профільних ЗВО лише знаннями, необхідно формувати компетенції, 

задіючи особистісно-смислову сферу. 

Одним зі способів формування комунікативної компетенції у здобувачів 

вищої освіти ДI НУ «ОМА» є тренінг, який вважається ефективною методикою 

навчання. Розглянемо структуру можливого тренінгу  у ДI НУ «ОМА» 

детальніше. 

Програма комунікативного тренінгу поділена на три частини. Перша 

частина – когнітивна – про суть комунікативної ситуації. Друга частина – ігрова 

– за темою ситуації, із застосуванням «проблемної» технології. Третя частина – 

перевірна – за тестами, що відстежують сформованість комунікативної 

навички. 

Здобувачам  ДI НУ  «ОМА» можна запропонувати 4 сценарії конфліктних 

ситуацій англійською мовою. Приклад одного зі сценаріїв представлено нижче: 

Під час швартовних операцій матрос відмовився виконувати наказ другого 

помічника. На своє виправдання він сказав, що ця частина швартовних операцій 

не входить до його обов'язків. У відповідь другий помічник злісно крикнув 

матросу, що все доповість капітану. 

 особистісний конфлікт; 

 технічний конфлікт; 

 конфлікт інтересів; 

 конфлікт цінностей. 
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Далі викладач може запропонувати здобувачам згадати будь-який 

конфлікт, який траплявся з ними під час проходження практики та описати його 

англійською мовою. Після чого, кожен здобувач зможе розкласти конфлікт за 

сценарієм розвитку, зазначивши його структурні компоненти за кроками:   

Крок 1 - Незгода; 

Крок 2 - Персоналізація; 

Крок 3 - Проблема зростає; 

Крок 4 - Діалог зникає; 

Крок 5 - Ворожнеча/неприйняття; 

Крок 6 – Відкрита війна; 

Крок 7 - Поляризація (поділ та фронтальне протиставлення). 

Далі від здобувачів потребуються відповіді на ряд питань за темою 

тренінгу (проводиться англійською мовою). Приклад одного з таких 

представлено нижче: 

Існують чотири типи конфліктів: технічні конфлікти; конфлікти інтересів; 

конфлікти цінності; особистісні конфлікти. Яке з таких тверджень найкраще 

характеризує технічні конфлікти? 

1) Благодатний ґрунт для цього конфлікту - обмежені ресурси, такі як 

гроші, робота, простір, матеріали та час. 

2) Цей конфлікт про самосвідомість, почуття власної гідності, вірності, 

відданій довірі, відмові. 

3) Цей конфлікт часто про різні, а часом і протилежні погляди на предмети 

етики та моралі. 

4) В основі цього конфлікту конкретна мета, засоби, методи, структура чи 

завдання діяльності спеціаліста.  

Отже, тренінг як спосіб формування комунікативної компетенції може 

бути ефективним для здобувачів ДI НУ  «ОМА»  не лише через те, що дозволяє 

у формі дій та реальних ситуацій вивчати мову, а й тому що дає можливість 

поєднувати підготовку з дисципліни «Англійська мова за професійним 
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спрямуванням» з іншими, наприклад, з психологією, як було вказано у 

наведених прикладах. 
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Модернізація вищої освіти пов'язана з підвищенням якості підготовки 

професійно-компетентної особистості, конкурентоспроможного фахівця, який 

усвідомлює особисту та суспільну значущість своєї професійної діяльності. З 

огляду на це, можна стверджувати, що професійна компетентність менеджерів 

у галузі морського та річкового транспорту є результатом формування 

загальнокультурних і професійних компетентностей, найбільш затребуваними з 

яких є: інформаційна, іншомовна, сервісно-технологічна, які формуються через 
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реалізацію дисциплін освітньої та вибіркової компоненти на основі 

інтегративного підходу. 

Проблема формування професійної компетентності майбутніх фахівців, її 

поліаспектність відображена у дослідженнях учених, зокрема: С. 

Гончаренка, Д. Гоменюка, В. Желяскова, І. Зязюна, В. Кременя, Н. Ничкало, О. 

Сухомлинської, О. Тимофєєвої та ін. Класиками наукових досліджень у 

зарубіжній науковій літературі, щодо проблем реалізації компетентнісного 

підходу з підготовки майбутніх фахівців є наукові роботи В. Адольфа, Дж. 

Равена, В. Хутмахера. 

Науковий доробок проаналізованих праць учених підкреслює значний 

інтерес як зарубіжних, так і вітчизняних науковців до проблеми формування 

професійної компетентності майбутніх менеджерів у галузі морського та 

річкового транспорту. 

З метою визначення якісної методики проведення діагностики стану 

сформованості професійної компетентності майбутніх менеджерів у галузі 

морського та річкового транспорту із застосуванням цифрових технологій 

уточнено сутність феноменів «компетентність», «професійна компетентність» 

та конкретизуємо компоненти професійної компетентності майбутніх 

менеджерів у галузі морського та річкового транспорту. 

Зазначимо, що поняття «компетентність» визначається, як «динамічна 

комбінація знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, 

інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно 

соціалізуватися, провадити професійну діяльність». 

Проаналізувавши різні підходи до розуміння поняття «професійна 

компетентність», ми визначили основні змістові характеристики 

компетентності, а саме: соціокультурні, професійні та індивідуально-

особистісні, що є значущими для професійної діяльності майбутнього фахівця у 

галузі морського та річкового транспорту. 

Розкриємо зміст кожної з них: 
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‒ соціокультурна компетентність – це інтегративна властивість 

майбутнього фахівця, теоретична й практична готовність вирішувати 

професійні завдання на підставі ґрунтовних знань і сформованих умінь 

соціокультурної спрямованості, позитивного ставлення до соціокультурної 

діяльності, усвідомлення необхідності враховувати культурний контекст у 

професійній діяльності; 

‒ професійні компетентності: знання, уміння, навички виконання 

професійних завдань різної складності, підготовленість до діяльності.  

Професійні компетенції охоплюють базові професійні знання. Якщо 

розглядати в контексті професійної діяльності майбутніх менеджерів у галузі 

морського та річкового транспорту, то це якісно набутті знання та практичні 

навички в області менеджменту організацій, що відповідають міжнародному 

рівню професійної освіти; індивідуально-особистісні компетентності 

визначають ставлення майбутнього фахівця до професійної діяльності, 

індивідуальні риси, що забезпечують стиль діяльності, нетрадиційний підхід до 

виконання поставлених завдань у практичній діяльності майбутнього 

менеджера. Особистісні компетентності передбачають визначення майбутнім 

менеджером індивідуального стилю організації професійної діяльності, а також 

вимогливість, повагу до себе та адекватну самооцінку [4]. 

Комунікативна компетенція розглядається науковцями як у широкому, так 

і у вузькому значеннях: у широкому вона складається з мовної, мовленнєвої, 

соціокультурної, соціолінгвістичної, дискурсивної та стратегічної компетенцій; 

у вузькому як практичне опанування здобувачами освіти мовленнєвими 

вміннями на рівні, достатньому для здійснення іншомовного спілкування в 

чотирьох видах мовленнєвої діяльності: аудіюванні, говорінні, читанні, письмі 

в типових ситуаціях [4]. 

Ефективність формування комунікативної компетенції зумовлена низкою 

психологічних і педагогічних факторів, які можна визначити як суттєві 

обставини, що впливають на успішність розвитку спілкування у майбутніх 
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спеціалістів. Фактори успішності базуються на структурі навчальної діяльності, 

яка надає змогу ідентифікувати їх з її структурними компонентами створення 

умов для розвитку внутрішньої мотивації до спілкування, удосконалення 

навчально-виховного процесу за рахунок включення студентів в процес 

обговорення конкретних ситуацій, виходячи з їхньої фахової діяльності. 

Концепція формування іншомовної компетентності інтегрує теоретико-

методологічну та технологічно-методичну парадигми. Базовими підходами до 

формування іншомовної компетентності майбутніх фахівців у галузі 

менеджменту визначено компетентнісний, системний, синергетичний, 

технологічний та інші, мета яких полягає у поетапному, систематичному і 

системному формуванні у здобувачів освіти усіх інваріантних компонентів 

іншомовної компетентності [1]. 

Цілі формування іншомовної компетентності майбутніх фахівців в галузі 

менеджменту охоплюють: практичні досягнення – оволодіння здобувачами 

освіти іноземною мовою як засобом комунікації в усній і письмовій формі в 

соціально-побутовій, соціально-культурній та професійній сферах на основі 

здобутих знань про будову іноземної мови, її систему, особливості 

функціонування певних мовних моделей та структур, сформованих 

мовленнєвих, навчальних, когнітивних умінь і навичок; розвивальні досягнення 

– подальший розвиток комунікативних здібностей здобувача, його пам’яті, 

логічного, асоціативного мислення, вольових якостей, пов’язаних з 

досягненням успіху в навчальній діяльності; загальноосвітні досягнення – 

збагачення духовного світу здобувача, розширення його кругозору, кола його 

знань про культуру і традиції країни, мова якої вивчається [3]. 

У процесі формування у здобувачів освіти умінь і навичок говоріння, 

письма, аудіювання та читання задіяна велика кількість психофізіологічних 

механізмів. За Л. Виготським, проміжною ланкою між думкою та її зовнішньою 

мовленнєвою формою  є внутрішнє мовлення, яке має будову, відмінну від 

думки та зовнішнього мовлення. За А. Лурією, внутрішнє мовлення – механізм, 
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що перетворює внутрішні суб’єктивні смисли в систему зовнішніх розгорнутих 

значень. Щоб сформувати уміння і навички іншомовної комунікації, здобувачі 

освіти повинні оволодіти основними моделями мовленнєвих структур. За Н. 

Хомським, існує щонайменш два рівні організації мовленнєвого 

висловлювання, в основі яких лежать глибинні граматичні структури мови, які 

формують поверхневі граматичні структури шляхом трансформацій. З цього 

випливає, що здобувачі освіти повинні оволодіти глибинними структурами, які 

ґрунтуються на обмеженій кількості правил їх побудови. 

Таким чином, можливо досягти значно більших успіхів у навчанні 

здобувачів іншомовної комунікації, якщо ґрунтувати положення концепції 

формування іншомовної компетентності майбутніх менеджерів морської галузі 

з урахуванням необхідності формування у здобувача освіти знання глибинних 

граматичних структур, розуміння потенційних відношень лексичних одиниць, 

знання лексичних і синтаксичних правил, на основі яких будуються синонімічні 

перетворення глибинних синтаксичних структур висловлювань, умінь 

застосування основних типів лексичних функцій і формулювання думки 

іноземною мовою із залученням механізму внутрішнього мовлення. 

Формування іншомовної компетентності здобувача освіти має відбуватися 

поступово, шляхом накопичення відповідних знань і навичок визначеного рівня 

[1]. 

Ураховуючи структуру мовної підготовки здобувача освіти, завданням 

першого етапу є формування мовної компетенції на початковому рівні, що 

охоплює засвоєння базового лексико-граматичного матеріалу іноземної мови на 

основі системно-комунікативного методу для повсякденного спілкування з 

іншомовними носіями. 

Іншомовна комунікативна компетентність здобувача освіти – це його 

здатність здійснювати комунікативну мовленнєву поведінку згідно із 

завданнями конкретних ситуацій іншомовного  спілкування, у навчанні 

відтворюється переважно зовнішня, знакова подібність, а не цілісний зміст 
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професійної діяльності, пов’язаної з використанням іноземної мови. Успішність 

професійної діяльності у багатьох випадках залежить від рівня іншомовної 

комунікативної компетентності фахівця. Надійність та ефективність їх роботи 

залежить від того, наскільки адекватно й глибоко у загальній структурі 

предметно-технологічної компетентності інтегровано іншомовну мовленнєву 

компоненту. 
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УДК 378.147: [81’271:656.61]-----№3 

КОМУНІКАТИВНИЙ МЕТОД ЯК ФОРМА ФОРМУВАННЯ 

КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ЗДОБУВАЧА ДI НУ «ОМА» 

Рябов Є.В. - здобувач 1 курсу ОПП “ Навігація i управління морськими 

суднами”  Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська 

академія», Ізмаїл, Україна 

Розробка нових вітчизняних стандартів вищої освіти, створення 

уніфікованих міжнародних професійних стандартів на основі компетентнісного 

підходу та актуальних освітніх програм, що базуються на відображенні якісних 

результатів освітнього та виробничого процесів шляхом визначення 

компетенцій, на думку вчених, забезпечить їх сумісність із європейськими 

освітніми та кваліфікаційними системами, освіти до запитів економіки та 

ринків праці, а цим забезпечить і зміцнення позицій вищої освіти України у 

загальноєвропейському освітньому та дослідному просторі. 

Одним із напрямів наукового пошуку є вдосконалення структури та змісту 

професійно орієнтованої підготовки у ЗВО  . Рівень розробленості змісту 

професійно орієнтованої підготовки здобувачів вищої освіти морської галузі є 

досить високим. Проте концепція професійно-орієнтованої підготовки 

майбутніх фахівців морського профілю, що реалізується в даний час, не повною 

мірою відповідає сучасним вимогам до майбутньої професійної комунікації, що 

пред'являються державним і міжнародним освітнім стандартом і ринком праці. 

Все це визначає актуальність пошуку оптимальних шляхів удосконалення 

професійної компетентності майбутніх фахівців морської галузі. 

Аналіз наукової літератури, присвяченої питанням формування 

компетентності, дозволяє говорити про те, що однією з ключових компетенцій, 

якими повинен мати випускник морського ЗВО, є комунікативна 

компетентність. Під нею розуміють здатність майбутнього 

спеціаліста   виступати як активний суб'єкт спілкування у своїй професійній 
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діяльності. Це вміння спілкуватися з різними людьми, переконувати їх у 

справедливості своїх ідей, відстоювати свою професійну позицію, мати 

комунікативні вміння, знати основні закономірності сприйняття та розуміння 

людини людиною, а також вміти сприймати іншу людину як особистість, вміти 

слухати її та адекватно реагувати, впливати на інших людей, створювати умови 

їхнього самовираження, вміти вирішувати конфлікти, регулювати свій стан, 

володіти як вербальними засобами спілкування, так і невербальними (поза, 

міміка, жести, рухи). 

Дані якості та вміння, трансформуючись під впливом особистісних 

особливостей та досвіду спілкування у реальних ситуаціях, становлять ту 

частину професійної компетентності та майстерності спеціаліста, яка може бути 

названа його комунікативною компетентністю. 

Традиційний американський підхід продемонстрував важливість 

індивідуальних особливостей та використання поведінкових компетенцій для 

оцінки «кращої роботи». Британський підхід підтвердив цінність 

функціональних компетенцій та його використання для робочого місця. Підхід, 

прийнятий у Франції та Німеччині, демонструє потенціал багатовимірної та 

більш аналітичної концепції компетенцій. Крім того, як стверджують вчені, є 

ознаки конвергенції у національних підходах до компетенцій, не тільки в 

Європі, а й між європейськими та американськими моделями [1, c. 36]. Тобто 

йдеться про переваги багатовимірних моделей компетенцій перед 

одновимірними.  

Використання комунікативної методики – об'єктивна потреба, 

продиктована закономірностями будь-якого навчання як такого. Як відомо, все, 

чому навчається людина, вона набуває для того, щоб використати у майбутній 

діяльності. Відомо також, що використання знань, навичок, умінь ґрунтується 

на перенесенні, а перенесення залежить, насамперед, наскільки адекватні 

умови навчання тим умовам, у яких ці знання, навички, уміння передбачається 

використати. 
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Це визначає сутність комунікативного спілкування у тому, що навчання є 

моделлю процесу спілкування. І тут комунікативність розглядається не як 

методичний принцип, навіть провідний, а як методологічний, який визначає, з 

одного боку, методичні принципи навчання, з другого - вибір загальнонаукових 

методів пізнання, вихідних для побудови процесу навчання. 

Усе це, звісно, значить, що процес навчання будується як копія процесу 

спілкування. Понад те, у процесі спілкування є параметри, моделювати які з 

погляду навчання не має сенсу. 

Дотримання зазначених характеристик дозволяє назвати освітній процес 

комунікативним [2, c. 41]: 

1) Комунікативність передбачає не «навчання іноземної мови», а 

«іншомовну освіту». Метою іншомовної освіти є сама людина. А змістом освіти 

є культура, у разі - іншомовна. Культура, яка має чотири аспекти: пізнавальний 

(знання про мову та культуру країни), розвиваючий (здібності), виховний 

(моральність) та навчальний (оволодіння вмінням спілкуватися). 

2) Процес комунікативної іншомовної освіти (заняття) будується як модель 

реального спілкування, але організується так, щоб здобувач мав можливість сам 

пізнавати та розвиватися, освоювати іншомовну культуру, а не піддавався б 

навчанню. 

3) Комунікативність означає наявність у здобувача особистісного сенсу 

його участі в освітньому процесі, у оволодінні іншомовною культурою з метою 

становлення його як індивідуальності, як суб'єкта рідної культури та як 

учасника майбутнього діалогу культур. 

4) Комунікативність – це мотивованість будь-якої дії здобувача, вчинення 

його із внутрішнього спонукання, а не зовнішнього стимулювання. 

5) Комунікативність – це мовленнєва активність, тобто, постійна 

включеність у процес вирішення завдань реального спілкування. 
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6) Комунікативність – це зв'язок спілкування з усіма іншими видами 

діяльності здобувача – суспільною, спортивною, художньою тощо. 

7) Комунікативність – це спілкування у ситуаціях, які розуміються не як 

обставини, а як система взаємовідносин між викладачем та здобувачами. 

8) Комунікативність - це функціональність, що означає, що будь-яка дія 

курсанта, скажімо, при оволодінні словами або граматичним явищем 

проводиться за наявності у курсанта та при усвідомленні ним мовної функції. 

9) Комунікативність - це постійна новизна і евристичність, коли 

виключається довільне заучування та відтворення вивченого, коли одна фраза 

не повинна повторюватися в тому ж вигляді навіть двічі чи двічі читатися 

(слухатися) той самий текст з тією ж метою, але коли забезпечується постійна 

варіативність усіх вправ, матеріалів та умов. 

10) Комунікативність – це змістовність всіх матеріалів, їх комунікативна 

цінність і автентичність. 

11) Комунікативність - це проблемна організація матеріалу не так звана 

тематична, а проблемна організація матеріалу. 

Кожна із зазначених характеристик – не добре побажання, а обов'язкова 

умова. 

У процесі вивчення іноземної мови особливі труднощі викликає 

вироблення розмовної мови, причому в умовах різних форм навчання, які 

безпосередньо пов'язані зі специфікою контингенту. 

Навчальні програми можуть бути спрямовані на різні рівні володіння 

англійською мовою залежно від конкретних умов та комунікативних потреб 

здобувачів . Всі ці обставини вимагають від викладача великої творчої роботи 

щодо вибору найбільш підходящих з існуючих навчальних засобів та створення 

додаткових навчальних матеріалів, насамперед вправ. Строго певної моделі 

навчання розмовної мови немає, викладач створює цю модель самостійно 

залежно від мети, змісту та умов навчання і навіть від власного педагогічного 

досвіду та методичної майстерності. 
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Усі аспекти навчання іноземної мови (фонетика, граматика, читання, 

аудіювання) сходяться на одній точці – використання набутих навичок у 

процесі комунікації.  

Отже, відповідно до комунікативної спрямованості навчання будується 

навчальний процес у ДI НУ «ОМА». Велику увагу приділяють створенню 

комунікативної атмосфери. Роль викладача якісно змінюється: він стає 

стратегом, який реалізує концепцію підручників та доповнює їх 

комунікативними матеріалами. Велике значення має поведінка викладача, який 

організовує іншомовне спілкування, дає час на роздуми, не вимагаючи 

моментальної відповіді, здійснює гнучку корекцію помилок тощо. Для успішної 

реалізації ідей комунікативного методу потрібна відповідна матеріальна база та 

технічне оснащення. 

Згідно з комунікативним методом, навчання варіюється в залежності від 

рівня здобувачів  ДI НУ «ОМА»  . Насамперед, навчальний процес орієнтується 

на зміст, який допомагає орієнтуватися у світі чужої культури, розвиває 

власний світ бачення різних культур. Здобувачi виступають як активні 

партнери зі спілкування, їх спонукають до усвідомленого та самостійного 

використання мовних засобів. Заняття мають соціальний характер, фронтальна 

робота замінюється на партнерську, індивідуальну та групову. 

Робота за комунікативним методом, активне використання підручників та 

посібників з комунікативної спрямованості у процесі дає позитивні результати 

при навчанні англійської мови як іноземної у здобувачів  ДI НУ «ОМА» 
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