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ПЕРЕДМОВА 

 

Необхідність дослідження і поліпшення якості й ефективності 

неперервної професійної підготовки майбутніх судноводіїв у вищих 

морських навчальних закладах зумовлена низкою чинників. 

По-перше, у сучасному глобалізованому світі водний транспорт 

завдяки своїм перевагам (низька собівартість, висока провізна і 

пропускна здатність, можливість міжконтинентального сполучення, 

необмежена сфера застосування тощо) забезпечує близько 70 % 

міжнародного товарообігу, а в острівних державах – Великобританії, 

Японії і Австралії – майже 100 %. 

По-друге, нині в світовому судноплавстві сформувався 

міжнародний ринок праці, на якому в умовах жорсткої конкуренції 

Україна займає позицію провідної морської держави, оскільки за 

даними статистики входить до першої десятки країн за кількістю 

морських офіцерів, а також є однією з найбільших країн-

постачальників робочої сили на світовий ринок праці моряків. 

Характерними ознаками вітчизняних фахівців морської галузі 

вважається високий професіоналізм, витривалість, комунікабельність. 

По-третє, працевлаштування у вітчизняних і зарубіжних 

судноплавних компаніях осіб командного складу екіпажу суден, серед 

яких майбутні судноводії, які пройшли підготовку за спеціалізацією 

«Навігація і управління морськими суднами» (відповідає спеціалізації 

«Судноводіння», пост. КМУ від 29.04.2015 р. № 266), є не лише 

престижним, але й економічно вигідним для України. Знання та 

навички, здобуті під час навчання забезпечують їм можливість 

керувати будь-якими сучасними суднами. 

По-четверте, міжнародні нормативно-правові документи 

(Міжнародна конвенція про підготовку, дипломування моряків і 
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несення вахти (далі – Міжнародна конвенція ПДМНВ 78/95), 

«Конвенція про працю в морському судноплавстві») вимагають, щоб 

заклади освіти та судноплавні компанії здійснювали контроль за 

стандартами підготовки членів екіпажів суден, контролювали та 

аналізували якість засвоєння ними знань і навичок, забезпечували 

організацію курсів перепідготовки і підвищення кваліфікації тощо. 

Манільські поправки (2010) до Кодексу з підготовки і дипломування 

моряків та несення вахти передбачають, що ефективність процесів 

підготовки моряків може бути оцінена лише на підставі навичок, умінь 

та компетентності, які демонструє фахівець морського транспорту під 

час його роботи на судні. 

Про важливість підготовки майбутніх бакалаврів судноводіїв до 

професійної діяльності наголошується і у вітчизняних нормативно-

правових документах. Зокрема в Законах України «Про освіту», «Про 

вищу освіту», Указі Президента України «Про національну стратегію 

розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» визначено 

необхідність побудови професійної освіти на принципах 

компетентністного підходу та забезпечення доступності й 

безперервності освіти впродовж життя, доведення її до рівня 

європейської та світової якості. Відомчі юридичні акти, зокрема 

«Кодекс торговельного мореплавства України», деякі постанови 

кабінету Міністрів України, зокрема «Положення про звання осіб 

командного складу морських суден та порядок їх присвоєння», «Про 

вдосконалення державного нагляду за станом підготовки та 

дипломування моряків», накази Міністерства інфраструктури України, 

Міністерства транспорту та зв’язку, а також освітньо-професійні 

програми визначають необхідність впровадження сучасних освітніх 

технологій, що мають на меті забезпечення високого рівня підготовки 
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майбутніх судноводіїв до професійної діяльності. Ці документи 

вимагають від них оволодіння сучасними методами та формами 

організації праці на суднах, засвоєння професійних вмінь і навичок 

роботи в реальних умовах професійної діяльності, вміти приймати 

самостійні рішення, розв'язувати проблеми й працювати в команді, 

бути готовим до перевантажень, стресових ситуацій і вміти швидко з 

них виходити, тобто оволодіти всіма необхідними компетентністями, 

які передбачені Міжнародною конвенцією ПДМНВ 78/95. 

Разом з тим, традиційна система підготовки майбутніх 

судноводіїв до професійної діяльності потребує суттєвого оновлення, 

оскільки у зв’язку з появою нових викликів, вимог і загроз у сфері 

судноплавства в сучасних умовах потребують ретельного аналізу 

результати навчання – знання, уміння, навички, способи мислення, 

ціннісні орієнтації, професійно-важливі властивості фахівців з навігації 

й управління суднами, які вони спроможні продемонструвати після 

завершення навчання у вищих морських навчальних закладах. 

Потребують перегляду також зміст професійної підготовки майбутніх 

судноводіїв, а також форми, методи і прийоми формування готовності 

до професійної діяльності.  

Важливі аспекти неперервної професійної підготовки майбутніх 

фахівців річкового та морського транспорту неодноразово привертали 

увагу науковців. Зокрема К. Ткаченко представляє дослідження 

проблем системи підготовки фахівців водного та морського транспорту, 

С. Волошинов обґрунтовує особливості застосування системного 

підходу до алгоритмічної підготовки судноводіїв в умовах 

інформаційно-комунікаційного середовища, Л. Герганов представляє 

концептуальні засади професійного навчання кваліфікованих 

робітників морського профілю на виробництві, О. Дягилева 
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обґрунтовує ідеї підготовки науково-педагогічних працівників ВНЗ 

морського профілю в контексті розвитку науково-дослідницького 

середовища, М. Мусоріна досліджує формування технічної 

компетентності майбутніх фахівців судноводіння у процесі навчання 

технічних дисциплін, А. Погодаєва наводить результати аналізу 

професійної підготовки фахівців морського профілю з точки зору 

компетентнісного підходу. Крім цього різноманітні аспекти проблеми 

підготовки майбутніх фахівців у вищих морських навчальних закладах 

на засадах компетентнісної парадигми розкривалися у працях 

С. Єгорової, В. Кліндухової та О. Ляшко, О. Тимофєєвої, О. Фролової. 

Особливості використання інформаційно-комунікаційних технології у 

підготовці майбутніх судноводіїв знайшли своє відображення у 

публікаціях О. Безбаха, С. Волошинова, В. Смелікової та М. Шермана. 

Проблема ступеневої підготовки майбутніх фахівців морської галузі 

розглядається у працях Р. Шевченка (удосконалення ступеневої 

підготовки майбутніх фахівців морської освіти) і В. Чернявського 

(теоретичні і методичні засади навчання фізики майбутніх фахівців 

морського та річкового транспорту). 

Однак комплексного дослідження з питань розроблення, 

обґрунтування та удосконалення системи неперервної підготовки 

майбутніх судноводіїв до професійної діяльності на основі положень 

системного, діяльнісного, компетентнісного, контекстного, 

аксіологічного, акмеологічного та технологічного підходів на сьогодні 

немає: не обґрунтовано концепцію та не розроблено систему 

неперервної професійної підготовки майбутніх судноводіїв у вищих 

морських навчальних закладах. Потребують обґрунтування педагогічні 

умови формування професійної готовності майбутніх судноводіїв у 

процесі фахової підготовки у вищих морських навчальних закладах й 



9 

 

відповідної технології. Важливим для вирішення проблеми 

дослідження є також розроблення структурної моделі цього процесу, 

уточнення критеріїв і показників оцінювання сформованості 

професійної готовності майбутніх судноводіїв до професійної 

діяльності, а також обґрунтування цілісного науково-методичного 

забезпечення підготовки майбутніх судноводіїв на бакалаврському і 

магістерському рівнях вищої освіти з урахуванням вітчизняних і 

зарубіжних освітніх тенденцій підготовки фахівців річкового та 

морського транспорту. 

Посилюють актуальність теми і результати аналізу професійної 

підготовки майбутніх судноводіїв. Дані пілотного дослідження свідчать 

про те, що курсанти (студенти) отримують недостатній обсяг 

теоретичних знань та не набувають достатнього рівня вмінь і навичок – 

основи професійної компетентності. Сучасна система підготовки 

фахівців річкового та морського транспорту не повною мірою 

відповідає сучасним вимогам ринку праці, не забезпечує балансу 

потреб і пропозицій. Крім цього спостерігається зниження якості 

науково-педагогічного потенціалу, має місце повільне оновлення 

науково-методичної бази, застосування застарілих методів управління. 

Ці недоліки призводять до зниження якості освітніх послуг, зменшення 

зв’язків з ринком праці, послаблення мотивації курсантів (студентів) до 

навчання, зменшення конкурентоздатності вітчизняних вищих 

морських навчальних закладів і їхніх випускників. 

Крім того, результати аналізу професійної підготовки майбутніх 

судноводіїв до професійної діяльності дозволяють стверджувати про 

наявність низки суперечностей: 

між реальним станом професійної готовності випускників 

морських закладів вищої освіти – майбутніх вахтових помічників 
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капітана, старших помічників капітана і капітанів і сучасними 

вимогами морського і річкового флоту України, потребами світового 

комерційного мореплавства щодо якості підготовки судноводіїв; 

між зростаючими вимогами міжнародних і національних 

стандартів якості до професійної компетентності фахівців з навігації й 

управління морськими суднами та недостатнім рівнем відповідного 

науково-методичного забезпечення їхньої професійної підготовки;  

між обмеженими дидактичними можливостями навчально-

матеріальної бази професійної підготовки курсантів у вищих морських 

навчальних закладах і швидким темпам оновлення техніки і засобів 

управління суднами;  

між вимогами міжнародних стандартів до професійної 

компетентності фахівців у галузі навігації й управління морськими 

суднами та недостатньою розробленістю об’єктивних критеріїв 

оцінювання навчальних досягнень студентів під час професійної 

підготовки у вищих навчальних закладах морського профілю. 

Необхідність подолання зазначених суперечностей, а також 

недостатня теоретична розробленість і практичне значення розв’язання 

проблеми удосконалення фахової підготовки майбутніх фахівців з 

навігації й управління суднами зумовили підготовку та видання цієї 

монографії. 

Автором у монографії реалізовано низку завдань, якими 

передбачено з’ясувати стан розробленості проблеми дослідження у 

педагогічній теорії та практиці, визначити сутність і зміст базових 

понять; на основі компаративного аналізу визначити особливості, 

організаційно-педагогічні і дидактичні засади професійної підготовки 

судноводіїв у країнах з розвиненою морською освітою; визначити 

сутність, уточнити та охарактеризувати структуру і зміст професійної 
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готовності майбутніх судноводіїв до професійної діяльності; визначити 

критерії та показники професійної готовності майбутніх судноводіїв до 

професійної діяльності, охарактеризувати рівні її сформованості; 

обґрунтувати концепцію формування готовності майбутніх фахівців 

річкового і морського транспорту до професійної діяльності; розробити 

систему неперервної професійної підготовки майбутніх судноводіїв у 

вищих морських навчальних закладах та створити її структурну 

модель; обґрунтувати педагогічні умови та розробити технологію 

формування готовності майбутніх фахівців річкового і морського 

транспорту до професійної діяльності в системі неперервної 

професійної підготовки; експериментально перевірити дієвість системи 

неперервної професійної підготовки майбутніх судноводіїв, 

результативність педагогічних умов і технології формування готовності 

майбутніх фахівців річкового і морського транспорту до професійної 

діяльності. 

Основні ідеї, що були викладені в монографії, впродовж 2014–

2019 років пройшли широку апробацію на міжнародних, 

всеукраїнських та міжвузівських наукових конференціях. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ 

СУДНОВОДІЇВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

 

1.1 Характеристика базових понять дослідження 

 

Розгляд проблеми дослідження вважаємо за доцільне розпочати, у 

першу чергу, з визначення ключових понять. Одним з них є назва 

професії – судноводій, що походить від слова «судно» – «узагальнене 

морське поняття, яке застосовується до усіх видів плавучих засобів, 

включаючи кораблі, вітрильники, пароплави і теплоходи, а також 

неводовитісняючі плавучі засоби і гідролітаки, що використовуються 

або можуть бути використаними як засоби пересування по воді» [235]. 

За класифікацією Регістру судноплавства України (державного 

підприємства в галузі морського і річкового транспорту, основний вид 

діяльності якого пов’язаний із забезпеченням безпеки судноплавства) 

«суднами вважаються самохідні або несамохідні плавучі споруди, що 

використовується в цілях судноплавства, у тому числі судна змішаного 

(річка-море) плавання, пороми, вонботи, днопоглиблювальні й 

дноочисні снаряди, плавучі крани, населені підводні апарати і 

глибоководні водолазні комплекси, плавучі бурові установки тощо» 

[366]. 

У Великому тлумачному словнику сучасної української мови 

слово «судно» тлумачиться як «будь-який військовий або транспортний 

засіб, що може пересуватися поверхнею води і під нею (військові, 

цивільні, морські та річкові кораблі, пароплави, вітрильники, катери, 

човни)» [49, с. 1411]. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%85%D1%96%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%BE%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
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Залежно від типу водних просторів, де експлуатуються судна, 

можна виділити морські судна, річкові судна (призначені для 

судноплавства річками, озерами, каналами) без права виходу в море, 

судна змішаного типу «ріка-море» – призначені для судноплавства 

внутрішніми водними шляхами (річками, озерами, каналами) з правом 

виходу в море. 

Для морського флоту характерна велика різноманітність суден. 

Морські судна діляться на види (типи) залежно від району плавання, 

розмірів, способу руху, роду суднового рушія, призначення та за 

іншими ознаками. 

Так, наприклад, за районом плавання морські судна поділяються 

на судна необмеженого району плавання та судна з обмеженим 

районом плавання. За способом руху розрізняються самохідні та 

несамохідні судна (наприклад, баржі). Гребні, вітрильні та моторні 

судна – це класифікація суден за родом суднового рушія. Залежно від 

архітектурно-конструктивного типу розрізняються одно- та 

багатокорпусні, одно- та багато палубні судна [287]. 

Отже, судноводієм можна вважати фахівця з кораблеводіння, 

основним завданням якого є безпечне ведення судна необхідним 

маршрутом. Серед основних функціональних обов’язків, що виконують 

судноводії, можна назвати керівництво експлуатацією судном, 

організацію управлінням рухом водного транспорту, організацію 

технічного обслуговування і ремонту суднових енергетичних установок 

і механізмів, забезпечення безпеки плавання, обробки та розміщення 

вантажу; аналіз ефективності роботи судна; запобігання забрудненню 

навколишнього середовища тощо. Крім знання лоції і технічних засобів 

судноводіння, такий фахівець повинен володіти основами морехідної 

астрономії і метеорології. Оскільки судноводій має справу з технікою, і 
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відповідає за безпеку людей і вантажів на борту, він повинен володіти 

розвиненим технічним мисленням, здатністю здійснювати швидкі 

розрахунки, бути фізично і психічно здоровим, володіти ідеальним 

окоміром. Кваліфікований судноводій повинен не тільки знати 

маневрові властивості судна в теорії, а й вміти управляти ними, робити 

прогнози щодо курсу руху з урахуванням вплив вітру і течій [414].  

Крім цього потрібно враховувати, що судноводій є керівником і 

представником командного складу різного типу суден. Фахівець, що 

закінчив заклад вищої освіти за спеціалізацією «Судноводіння» або 

«Навігація і управління морськими суднами» може працювати 

помічником капітана, старшим помічником капітана, капітаном-

механіком, штурманом-помічником механіка пасажирських і 

вантажних суден змішаного ріка-море плавання, швидкісних суден на 

підводних крилах і под., а також капітаном. Під час управління судном 

інженер-судноводій веде активний пошук сигналів навігаційної 

обстановки. Одночасно контролює і управляє роботою машинного 

відділення. Виробляє наладку, поточне обслуговування та ремонт 

суднової техніки. 

Для того, щоб отримати професію «Судноводій малотоннажного 

судна», необхідно виконати такі вимоги: мати стаж плавання матросом 

1 класу (відноситься до категорії «Робітники», передбачає повну 

загальну середню освіту та професійно-технічну освіту, стаж роботи на 

суднах за професією матроса 2 класу – не менше 9 місяців, а також 

скласти екзаменаційні випробування за вимогами щодо компетентності 

згідно з Кодексом з підготовки і дипломування моряків та несення 

вахти (ПДМНВ) [276] на право одержання свідоцтва про кваліфікацію 

та інших документів) не менше 1 року, у тому числі виконуючи 

обов’язки з несення вахти на містку під наглядом капітана або 
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вахтового помічника капітана не менше 6 місяців. Строк підготовки з 

професії «Судноводій малотоннажного судна» складає 20 тижнів. 

Слухачі, які опанували курс підвищення кваліфікації й успішно 

пройшли кваліфікаційну атестацію отримують свідоцтво про 

підвищення робітничої кваліфікації державного зразка.  

Заклади професійної (професійно-технічної) освіти (коледжі, 

ПТУ) здійснюють підготовку фахівців за спеціальністю 5.07010401 

«Судноводіння на морських шляхах» з освітньо-кваліфікаційним 

рівнем «Молодший спеціаліст» у галузі знань 0701 «Транспорт і 

транспортна інфраструктура», напрям підготовки 6.070104 «Морський 

та річковий транспорт». Підготовка фахівців за цією спеціальністю 

здійснюють такі навчальні заклади і центри: Морехідний коледж 

технічного флоту Національного університету «Одеська морська 

академія», Морехідне училище імені О. І. Марінеска Національного 

університету «Одеська морська академія», Морський коледж 

Херсонської державної морської академії, Державний вищий 

навчальний заклад «Одеське морехідне училище рибної промисловості 

імені Олексія Соляника», Державний вищий навчальний заклад 

«Херсонське морехідне училище рибної промисловості», Київський 

коледж морського і річкового флоту, Професійно-технічне училище 

«Миколаївська морехідна школа», Київське вище професійне училище 

водного транспорту, Дунайський навчально-консультаційний пункт у 

м. Кілії Одеської області, Миколаївський навчально-консультаційні 

центр підвищення кваліфікації і перепідготовки фахівців водного 

транспорту, Ізмаїльський навчально-консультаційні центр підвищення 

кваліфікації і перепідготовки фахівців водного транспорту. Випускник 

отримує освітній рівень молодшого спеціаліста і спеціальність 

«Судноводіння на морських шляхах». 
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Робочі дипломи, що підтверджують кваліфікацію випускників 

спеціальності «Судноводіння на морських шляхах», відповідно до 

вимог Міжнародної конвенції з підготовки і дипломування моряків, 

мають міжнародне визнання й дозволяють працювати штурманами як 

на спеціалізованих суднах, так і на морських суднах загального 

призначення без обмежень розмірів суден і району плавання. 

У вищих морських навчальних закладах (морських закладах вищої 

освіти) України, зокрема Національному університеті «Одеська 

морська академія», Азовському морському інституті Національного 

університету «Одеська морська академія», Дунайському інституті 

Національного університету «Одеська морська академія», Херсонській 

державній морській академії, Київському інституті водного транспорту 

імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного здійснюється 

підготовка фахівців – майбутніх судноводіїв за спеціальністю 271 

«Річковий та морський транспорт» за першим (бакалаврським) та 

другим (магістерським) рівнями вищої освіти галузі знань 27 

«Транспорт». Відповідно до вимог Міжнародної Конвенції ПДМНВ 

1978 року (з поправками) [295], Закону України «Про приєднання 

України до Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування 

моряків та несення вахти 1978 року» [361], частини шостої статті 10, 

підпункту 16 частини першої статті 13 Закону України «Про вищу 

освіту» [353], з урахуванням Методичних рекомендацій щодо 

розроблення стандартів вищої освіти, затверджених наказом 

Міністерства освіти і науки України від 01.06.2016 р. № 600 (в редакції 

наказу Міністерства освіти і науки України від 21.12.2017 р. № 1648) 

[354] Міністерство освіти і науки видало Наказ від 13.11.2018 № 1239 

«Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 271 

«Річковий та морський транспорт» для першого (бакалаврського) рівня 
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вищої освіти» [359]. Відповідно до цього наказу, метою навчання у 

вищих морських навчальних закладах України є набуття здобувачами 

вищої освіти знань, розумінь, умінь та інших компетентностей, 

необхідних для зайняття посад осіб командного складу морських та 

річкових суден (за спеціалізаціями); роботи на підприємствах, в 

установах та організаціях, що забезпечують експлуатацію флоту, 

управління рухом суден та безпеку судноплавства; продовження 

навчання на другому рівні вищої освіти. Після завершення навчання на 

бакалаврському рівні вищої освіти випускники мають сформовані 

компетентності, необхідні для працевлаштування на суднах та 

підприємствах річкового та морського транспорту на посадах, які 

визначені класифікатором професій ДК 003:2010 та довідником 

кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 67 

«Водний транспорт» [159] та пов’язані із управлінням рухом суден, 

експлуатацією суден та їх систем, управління операціями суден, 

забезпеченням безпеки судноплавства (додаток А). 

Крім цього, у Наказі від 13.11.2018 № 1239 «Про затвердження 

стандарту вищої освіти за спеціальністю 271 «Річковий та морський 

транспорт» [359] зазначено, що спеціалізація «Навігація і управління 

морськими суднами» відповідає: 

– спеціалізації «Судноводіння», за якою здійснювалась 

підготовка в межах спеціальності 271 Річковий та морський транспорт 

за Переліком галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266, до введення 

в дію цього стандарту; 

– напряму підготовки 6.070104 «Морський та річковий 

транспорт» (професійне спрямування «Судноводіння») за Переліком 
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напрямів підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

бакалавра, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 

13 грудня 2006 р. №1719; 

– спеціальності «Судноводіння», зазначеній у Положенні про 

звання осіб командного складу морських суден та порядок їх 

присвоєння, затвердженому наказом Міністерства інфраструктури 

України від 07.08.2013 р. №567 та зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 23.08.2013 р. за №1466/23998 [359]. 

Певне уточнення щодо розуміння сутності професії судноводія 

міститься у Наказі Міністерства інфраструктури України від 

07.10.2014р. №490 «Про затвердження Положення про порядок видачі 

посвідчення судноводія торговельного судна, яке допущено до 

плавання судноплавними річковими внутрішніми водними шляхами». 

Відповідно до цього наказу, судноводієм є особа, яка має Посвідчення 

та має право керувати на внутрішніх водних шляхах суднами 

внутрішнього плавання відповідної групи або категорії [358]. 

Посвідчення судноводія торговельного судна, яке допущено до 

плавання судноплавними річковими внутрішніми водними шляхами 

(ВВШ) України (річки, озера, водосховища, канали, інші водойми за 

межами морських вод, придатні для судноплавства), – документ, який 

засвідчує кваліфікацію судноводія на право керування суднами 

внутрішнього плавання і надає право займати певні посади на суднах та 

земснарядах відповідної групи на внутрішні водні шляхи України. 

Для отримання Посвідчення для плавання на ВВШ України на 

судні певної групи кандидат повинен відповідати таким вимогам: 

бути віком не молодше ніж 18 років – для судноводія та 21 року – 

для капітана; 
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мати відповідну освіту. У разі закінчення морського або 

військово-морського навчального закладу за судноводійською 

спеціальністю та за наявності документа, що підтверджує кваліфікацію 

судноводія, кандидат повинен пройти стажування як стажер судноводія 

на самохідному судні протягом не менше двох місяців під час 

експлуатації судна; 

Для отримання Посвідчення для роботи на суднах, що 

здійснюють плавання на ВВШ України, на певних посадах та групах 

суден кандидатам необхідно мати документ про освіту за 

судноводійською спеціальністю та стаж плавання на суднах певної 

групи. Для отримання Посвідчення помічника капітана суден І групи 

необхідно мати диплом про закінчення вищого навчального закладу.  

Ще одним важливим поняттям, що вживається у дослідженні, є 

«неперервна професійна підготовка». 

У Великому тлумачному словнику сучасної української мови 

слово «підготовка» тлумачиться як «запас знань, навичок, досвід і т. ін., 

набутий у процесі навчання , практичної діяльності [49, с. 952]. 

У Законі України «Про вищу освіту» (№ 1556- VII від 01.07.2014) 

поняття «професійна підготовка» визначається як «здобуття 

кваліфікації за відповідним напрямом підготовки або спеціальністю 

[353]. У цілому з цим визначенням можна погодитися, однак у ньому 

бракує вказівки на системний характер цього процесу. Більш вдалим є 

визначення професійної підготовки, поданого у монографії 

«Освітологія: витоки наукового напряму». У ній автори (В. Огнев’юк, 

С. Сисоєва, Л. Хоружа, І. Соколова, О. Кузьменко, О. Мороз) 

розуміють поняття «професійна підготовка» як «цілісна система із 

великою кількістю пов’язаних між собою компонентів (елементів, 

підсистем), що певним чином впорядковані, характеризуються відносно 
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стійкою цілісною, ієрархічною побудовою, наявністю суб’єкта та 

об’єкта, розгалуженими внутрішніми й зовнішніми зв’язками та 

відносинами» [328, с. 250]. 

Дослідники С. Сисоєва і І. Соколова у виданні, де розглядаються 

проблеми неперервної професійної освіти зазначають, що «професійна 

підготовка майбутнього фахівця – це неперервний і керований процес 

набуття особистістю суб’єктивного досвіду професійної діяльності, що 

дозволяє системно та цілісно сприймати дійсність і діяти на основі 

гуманістичних ціннісних орієнтацій, закладених в сучасних освітніх 

концепціях неперервності, гуманізації освіти і професійної підготовки 

фахівців у вищих навчальних закладах для формування професійної 

компетентності особистості та успішної праці з урахуванням сучасних 

вимог ринку праці» [387, с. 133]. Нам імпонує, що у цьому визначенні 

те, що науковці вказують на неперервний характер професійної 

підготовки. 

Загалом, ідея неперервної освіти стала активно обговорюватися в 

середині ХХ століття. Вже незабаром у 1965 році на форумі ЮНЕСКО 

відомим теоретиком П. Ленграндом була представлена концепція 

неперервної освіти, відповідно до якої «у професійному житті люди 

постійно стикаються з інноваціями, змінами, необхідністю поповнення 

знань, підвищення кваліфікації, розширенням компетенції» [259, с. 86.]. 

Згодом після видання у 1972 році доповіді під керівництвом Е. Фора на 

тему «Вчитися, щоб існувати» було прийнято рішення ЮНЕСКО, 

визнати неперервну освіту як основну концепцію для нововведень або 

реформ освіти в усіх країнах світу [197, с. 72]. Ми поділяємо думку 

Т. Левченко, яка вважає, що в останні роки поширеними стають такі 

словосполучення як «постійне навчання», «освіта впродовж життя», 
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«подальша освіта», «перманентна освіта», «освіта дорослих», «освіта, 

що триває» [259, с. 87]. 

В Енциклопедії освіти неперервна професійна освіта 

визначається як «постійний творчий розвиток і вдосконалення кожної 

людини протягом усього життя шляхом взаємодії між знаннями, що 

здобуті на початкових етапах освіти, і знаннями, здобутими на 

наступних етапах, а також взаємодії між теоретичними і практичними 

знаннями, що підтверджуються компетентністю в подальшому їх 

практичному використанні. Неперервна професійна освіта охоплює 

базову професійну і подальшу освіту й передбачає послідовне 

поєднання навчання і професійно діяльності в освітніх закладах, 

професійне самовдосконалення на різних життєвих етапах [176, с. 582]. 

З урахуванням результатів наукових праць Т. Десятова [150], 

М. Кларіна [223], Л. Лук’янової [267, с. 72-80], Н. Ничкало [312], а 

також з урахуванням вимог нормативно-правових документів, що 

регламентують освіту в Україні [Про освіту, Про вищу освіту] можна 

зробити висновок, що неперервна освіта – це процес, що складається з 

базової (формальної) і подальшої (формальної або неформальної) 

освіти і передбачає послідовне чергування навчання (в системі 

спеціально створених освітніх закладів або центрів) з професійною 

діяльністю або практикою. Процес формування особистості у системі 

неперервної освіти складається з двох основних етапів: 1) базова 

освіта – підготовче навчання та виховання, що хронологічно передує 

діяльності індивіда у професійній сфері; 2) післябазова (післядипломна) 

освіта – подальше навчання та виховання, поєднані з практичною 

діяльністю у сфері суспільного виробництва [420]. Відповідно Закону 

України «Про освіту» йдеться про освіту дорослих – освіту впродовж 

життя. Вона спрямована на реалізацію права на безперервне навчання з 
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урахуванням особистісних потреб, пріоритетів суспільного розвитку та 

потреб економіки. Складниками освіти дорослих є: 

післядипломна освіта; 

професійне навчання працівників; 

курси перепідготовки та/або підвищення кваліфікації; 

безперервний професійний розвиток; 

будь-які інші складники, що передбачені законодавством, 

запропоновані суб’єктом освітньої діяльності або самостійно визначені 

особою [360]. 

У контексті дослідження проблеми професійної підготовки 

майбутніх судноводіїв її неперервний характер полягає також і в тому, 

що вона включає: 

«спеціалізацію – профільну спеціалізовану підготовку з метою 

набуття особою здатності виконувати завдання та обов’язки, що мають 

особливості в межах спеціальності; 

перепідготовку – освіту дорослих, спрямовану на професійне 

навчання з метою оволодіння іншою (іншими) професією (професіями); 

підвищення кваліфікації – набуття особою нових та/або 

вдосконалення раніше набутих компетентностей у межах професійної 

діяльності або галузі знань; 

стажування – набуття особою практичного досвіду виконання 

завдань та обов’язків у певній професійній діяльності або галузі знань» 

[360]. 

Базова освіта майбутніх судноводіїв у ВМНЗ, яка передбачає 

підготовче навчання та виховання, що хронологічно передує діяльності 

індивіда у професійній сфері у контексті неперервного характеру 

професійної підготовки, дозволяє випускникам ВМНЗ обіймати лише 

певні посади. Так, наприклад, за результатами підготовки майбутніх 



23 

 

судноводіїв за спеціальністю 271 «Річковий та морський транспорт» за 

першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти галузі знань 27 

«Транспорт», спеціалізація «Навігація і управління морськими 

суднами» (відповідає спеціалізації «Судноводіння», пост. КМУ від 

29.04.2015 р. № 266) [356] випускники МЗВО можуть обіймати посаду 

помічника капітана. Для того, щоб обіймати інші посади – старшого 

помічника капітана та капітана майбутнім судноводіям потрібно мати 

другий (магістерський) рівень вищої освіти галузі знань 27 

«Транспорт» спеціальності 271 «Річковий та морський транспорт» 

(спеціалізація «Навігація і управління морськими суднами» або 

спеціалізацію «Судноводіння», пост. КМУ від 29.04.2015 р. № 266). 

Разом з тим судноводіям потрібно пройти перепідготовку та 

підвищення кваліфікації у навчально-тренажерних закладах і центрах, 

що функціонують у складі МЗВО та дотримуються вимог Міжнародної 

конвенції про підготовку і дипломування моряків і несення вахти 1978 

року, з поправками, та національних вимог. За результатами 

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації у цих центрах 

судноводіям можуть присвоюватися такі звання: 

капітан далекого плавання, капітан малого плавання, капітан 

прибережного плавання, штурман далекого плавання, штурман, 

судноводій-механік першого класу, судноводій-механік другого класу, 

судноводій-механік третього класу, судноводій малотоннажного судна, 

судноводій-механік малотоннажного судна [357]. 

Порядок і процедуру присвоєння звань регламентує нормативно-

правовий акт – «Положення про звання осіб командного складу 

морських суден та порядок їх присвоєння», що затверджене наказом 

Міністерства інфраструктури України від 07.08.2013 р. №567 та 

зареєстроване в Міністерстві юстиції України 23.08.2013 р. за 
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№1466/23998 [357]. Відповідно до цього документу, особи командного 

складу, зокрема судноводії, яким присвоєно відповідне звання, можуть 

займати такі посади капітана, старшого помічника капітана, другого 

помічника капітана, вахтового помічника капітана, капітана-механіка, 

змінного помічника капітана, шкіпера, помічника шкіпера. 

Так, наприклад, для присвоєння звання особи командного складу 

кандидат має відповідати таким вимогам: 

бути віком не молодше 20 років; 

мати схвалену морську вищу освіту за відповідною спеціальністю 

(напрямом); 

мати чинні свідоцтва про відповідну схвалену обов’язкову 

підготовку, необхідну для присвоєння певного звання; 

у разі підвищення звання та/або повторного підтвердження 

диплома пройти підготовку за програмою післядипломної освіти 

(підвищення кваліфікації) в схваленому морському вищому 

навчальному закладі відповідно; 

мати необхідний документально підтверджений стаж плавання на 

суднах та (у разі необхідності) фаховий виробничий стаж; 

бути придатними до роботи на морських суднах за станом 

здоров’я; 

підтвердити кваліфікацію в Державній кваліфікаційній комісії, 

яка діє відповідно до статті 51 Кодексу торговельного мореплавства 

України у порядку, визначеному Міністерства інфраструктури України 

[357] відповідно до стандартів компетентності, встановлених Кодексом 

з підготовки і дипломування моряків та несення вахти і національними 

вимогами, необхідних для зайняття посади або посад на морських 

суднах відповідно до звання, яке присвоюється. 
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До зайняття посад капітана та інших осіб командного складу 

допускаються особи, які мають відповідні звання, встановлені 

Положенням про звання осіб командного складу морських суден та 

порядок їх присвоєння, що затверджується центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 

політику у сферах морського і річкового транспорту [231]. Присвоєння 

звань засвідчується видачею дипломів або кваліфікаційних свідоцтв 

після успішного складання іспитів у державній кваліфікаційній комісії. 

Якщо екстраполювати ці положення на особливості професійної 

підготовки судноводіїв, то неперервний характер цього процесу може 

виглядати так, як зображено на рис. 1.1. 

Разом з тим, рівень вимог до підготовки судноводіїв може 

мінятися залежно від того, чи видається диплом капітана чи старшого 

помічника капітана або залежно від того, чи застосовні диплом або 

дипломи до суден місткістю 1600 брутто-регістрових тонн і більше або 

до суден місткістю від 200 до 1600 брутто-регістрових тонн. Ці аспекти 

регламентуються Міжнародною конвенцією про підготовку і 

дипломування моряків та несення вахти 1978 року, до якої Україна 

приєдналася у 1 листопада 1996 року (Про приєднання до Конвенції 

про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року. 

Закон № 464/96-ВР від 01.11.96) [361]. 

Так, наприклад, у тексті Міжнародної Конвенції ПДМНВ 

зазначено, якими мінімальними знаннями необхідно володіти 

судноводію для одержання дипломів капітана або старшого помічника 

капітана суден валовою місткістю 200 регістрових тонн і більше [276; 

361], або якими є обов’язкові мінімальні вимоги для дипломування 

вахтових помічників капітана і капітанів суден валовою місткістю 

менше 200 регістрових тонн тощо. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/464/96-%D0%B2%D1%80
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Підготовка майбутніх судноводіїв із освітньо-кваліфікаційним рівнем 

молодшого спеціаліста (молодшого бакалавра)  

за спеціальністю «Судноводіння на морських шляхах» 

Підготовка майбутніх судноводіїв за спеціальністю 271 «Річковий та 

морський транспорт» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти 

галузі знань 27 «Транспорт», спеціалізація «Навігація і управління 

морськими суднами» (відповідає спеціалізації «Судноводіння», пост. КМУ 

від 29.04.2015 р. № 266) 

Фахова передвища освіта 

у закладах професійної 

(професійно-технічної) та фахової 

передвищої освіти 

Вища освіта 

у закладах вищої освіти 

Підготовка майбутніх судноводіїв за спеціальністю 271 «Річковий та морський транспорт» за другим 

(магістерським) рівнем вищої освіти галузі знань 27 «Транспорт», спеціалізація «Навігація і управління 

морськими суднами» (відповідає спеціалізації «Судноводіння», пост. КМУ від 29.04.2015 р. № 266) 

Помічник капітана  

(посада відноситься до категорії «Фахівці») 

Кваліфікаційні вимоги – повна, базова або неповна вища освіта 

(бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією на судні 

– не менше 1 року, або схвалений стаж роботи на судні в складі палубної 

команди – не менше 3 років, у тому числі виконання обов’язків з 

несення вахти на містку під керівництвом капітана або особи 

командного складу вищої кваліфікації – не менше 6 місяців. 

Екзаменаційні випробування за вимогами щодо компетентності згідно з 

Кодексом ПДМНВ на право одержання диплома про посадову 

кваліфікацію. 

Навчально-

тренажерні 

заклади 

підготовки, 

перепідготовки та 

підвищення 

кваліфікації, що 

дотримуються 

вимог 

Міжнародної 

конвенції про 

підготовку і 

дипломування 

моряків і несення 

вахти 1978 року, з 

поправками, та 

національних 

вимог. 

Капітан (посада відноситься до категорії «Керівники»).  Кваліфікаційні вимоги – повна, базова або неповна вища освіта 

відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст, бакалавр або молодший спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі 

управління. Стаж роботи за професією помічника капітана для отримання диплома капітана суден: валовою місткістю 3000 

й більше (з освітньо-кваліфікаційним рівнем – магістр, спеціаліст) або валовою місткістю від 500 до 3000 та менше 500 у 

разі плавання у відкритому морі (з освітньо-кваліфікаційним рівнем – бакалавр) – не менше 3 років або не менше 2 років з 

урахуванням у тому числі 1 року за професією старшого помічника капітана. Екзаменаційні випробування за вимогами до 

компетентності згідно з Кодексом ПДМНВ на право одержання диплома про посадову кваліфікацію. 

Старший помічник капітана  
(посада відноситься до категорії «Фахівці») 

Кваліфікаційні вимоги – повна, базова або неповна вища освіта 

відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр або молодший 

спеціаліст). Стаж роботи за професією помічника капітана для 

отримання диплома старшого помічника капітана суден: валовою 

місткістю 3000 і більше (з освітньо-кваліфікаційним рівнем - спеціаліст), 

валовою місткістю від 500 до 3000 або менше 500 у разі плавання у 

відкритому морі (з освітньо-кваліфікаційним рівнем - бакалавр) – не 

менше 1 року. Екзаменаційні випробування за вимогами щодо 

компетентності згідно з Кодексом ПДМНВ на право одержання диплома 

про посадову кваліфікацію. 

Присвоєння звань 

особам 

командного складу 

Державною 

кваліфікаційною 

комісією, яка діє 

відповідно до 

статті 51 Кодексу 

торговельного 

мореплавства 

України у порядку, 

визначеному 

Міністерством 

інфраструктури 

України 



27 

 

До ключових понять дослідження можна також віднести поняття 

«особа командного складу». Відповідно до Конвенції ПДМНВ такими 

вважаються члени екіпажу, які не є капітаном, але призначені таким 

згідно з національним законом чи правилом або, за їх відсутністю, 

згідно з колективним договором чи звичаєм [295].  

Щодо поняття «капітан», то ним позначено особу, яка командує 

судном [295]. 

«Помічник капітана» (штурман) – це кваліфікована особа 

командного складу, яка несе навігаційну вахту [295]. 

Навігаційна вахта – це особливий вид чергування на суднах 

(кораблях), що передбачає високу пильність і невідлучне перебування 

на чергуванні з метою забезпечення управлінням судном і його 

механізмами, спостереження за обстановкою, підтримання порядку на 

кораблі. 

«Старший помічник капітана» означає особу командного складу, 

яка за посадою йде після капітана і на яку покладається командування 

судном в разі нездатності капітана командувати судном [295]. 

Отже, у підрозділі представлено сутність і характеристику 

базових понять дослідження. Це дозволяє здійснити огляд і 

узагальнення наукових досліджень, предметом яких є неперервна 

професійна підготовка майбутніх судноводіїв. 
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1.2 Шляхи розв’язання проблеми неперервної професійної 

підготовки майбутніх судноводіїв у наукових досліджень 

 

Потреба в удосконаленні системи неперервної професійної 

підготовки майбутніх судноводіїв у вищих морських навчальних 

закладах обумовлена низкою чинників. 

По-перше, це пов’язано з впливом глобалізаційних процесів на 

сучасну судноплавну галузь, ефективність функціонування якої 

залежить від якості підготовки судноводіїв. Свідченням цього є 

прийняття міжнародних стандартів їхньої професійної підготовки, що 

містяться в Міжнародній Конвенції з ПДМНВ, Міжнародному Кодексі 

з управління безпекою та Конвенції про працю в морському 

судноплавстві. Вимоги цих міжнародних документів реалізуються і 

конкретизуються в інших документах міжнародного та національного 

рівня. 

По-друге, необхідність поліпшення якості професійної підготовки 

судноводіїв та приведення її змісту до міжнародних стандартів 

обумовлена впливом мультикультуралізму, інтеркультуралізму, 

міжцивілізаційної взаємодії, та полікультурності, оскільки традиційне 

уявлення, що панувало до кінця ХХ століття про «мононаціональний 

склад екіпажу», нині втрачає свої позиції на світовому рівні. Натомість 

«ідея «мультинаціонального екіпажу» набула широкого 

розповсюдження на міжнародному ринку морської праці. З огляду на 

це ще одним актуальним аспектом підготовки судноводіїв є їхня 

професійна мобільність. 

По-третє, необхідність підготовки майбутніх судноводіїв до 

професійної взаємодії в умовах мультинаціонального екіпажу та 

формування професійної мобільності актуалізує потребу в 
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удосконаленні іншомовної та психологічної підготовки. Сучасні умови 

ринку праці вимагають від випускників морських навчальних закладів 

здатності ефективно працювати в умовах внутрішньої та міжнародної 

конкуренції, здатності поєднувати високий рівень професійної 

компетентності та професійної культури з умінням працювати в 

колективі (судновій команді). З огляду на це особливого значення в 

сучасних умовах набуває іншомовна підготовка майбутніх судноводіїв 

– один з найважливіших компонентів їх професійної діяльності. 

По-четверте, за даними Конференції ООН з торгівлі і розвитку 

(United Nations Conference on Trade and Development – UNCTAD) на 

початку ХХІ століття понад 80 % міжнародної торгівлі товарами 

здійснюється шляхом морських перевезень [524]. Ці 80 % означають, 

що нині відбувається переміщення виробництва з високорозвинених 

країн до країн з низькою собівартістю виробництва продукції, 

формуються нові центри суднобудування, видобуток енергоносіїв 

поступово переходить на морський та океанічний шельфи тощо. Це 

обумовлює посилання уваги світової спільноти та міжнародних 

морських організацій до безпеки судноплавства. Попри сподівання на 

зменшення кількості аварій шляхом удосконалення навігаційних 

засобів навпаки намітилася тенденція до зростання аварійності. Різні 

джерела вказують, що майже 70 % аварій суден виникають по причині 

людського фактору, через помилки персоналу плавскладу. З огляду на 

це ще одним актуальним аспектом підготовки судноводіїв є акцент на 

бездоганне засвоєння ними правил безпечного судноплавства та 

формування здатності діяти в екстремальних умовах. 

По-п’яте, в сучасних умовах спостерігається тотальна 

діджиталізація усіх сфер професійної діяльності, зокрема і 

судноплавства. При цьому, серед характерних ознак, які притаманні 



30 

 

світовому ринку морських перевезень на сучасному етапі доцільно 

виділити «революцію» в інформаційних технологіях і технологіях 

зв’язку, що значно знизили витрати на зв’язок при транспортуванні 

вантажів [351, с. 5]. За даними Національного інституту стратегічних 

досліджень у перспективі розвиток світового судноплавства експерти 

пов’язують з впливом шести найбільш узагальнених груп факторів, 

одним з яких є «розвиток технологій, які на тлі уповільнення темпів 

зростання світового виробництва і торгівлі відіграватимуть провідну 

роль у зростанні обсягів судноплавства» [351, с. 10]. Це вимагає 

внесення суттєвих змін до освітніх програм підготовки судноводіїв з 

метою опанування ними сучасними технологіями автоматизації в 

судноплавстві, включаючи саморозвантажувальні системи, 

комп’ютеризовану навігацію, GPS тощо. 

Отже, система неперервної професійної підготовки майбутніх 

судноводіїв у вищих морських навчальних закладах потребує суттєвого 

удосконалення. Разом з тим, ця проблема неодноразово перебувала у 

полі зору наукової спільноти. Моніторинг досліджень, монографій, 

наукових статей і наукових звітів дозволив виокремити ті з них, які 

певною мірою дотичні до теми неперервної професійної підготовки 

майбутніх судноводіїв у вищих морських навчальних закладах. 

Необхідність узагальнення та аналізу наукових праць, виконаних 

останнім часом викликана потребою з’ясувати, які аспекти проблеми 

дослідження є вирішеними, а які потребують додаткової уваги.  

Загалом, узагальнення доступного для огляду масиву наукових 

публікацій можна умовно поділити на декілька груп. 

До першої можна зарахувати дослідження та публікації, у яких 

науковці розглядають проблему підготовки майбутніх судноводіїв з 

позицій компетентнісного підходу. Це дисертації М. Мусоріної 
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(формування технічної компетентності майбутніх фахівців 

судноводіння у процесі навчання технічних дисциплін) [308] та 

І. Сокола (педагогічні умови формування професійної компетентності 

судноводіїв у процесі вивчення фахових дисциплін) [404]. У 

публікаціях С. Єгорової представлено особливості впровадження засад 

компетентнісного підходу у вищу професійну освіту фахівців 

морського транспорту) [178]. Дослідження В. Кліндухової та О. Ляшко 

присвячено формуванню професійної математичної компетентності 

майбутніх фахівців морської галузі [227]. Формуванню соціокультурноі 

компетенції майбутніх судноводіїв у процесі вивчення професійно 

орієнтованих дисциплін присвячено дослідження О. Фролової [439]. 

Представляють також інтерес публікації О. Попової про особливості 

професійної діяльності майбутніх судноводіїв і сутність їх професійної 

компетентності [348, с. 353–359], Н. Слюсаренко, у якому автор 

пропонує шляхи формування соціокультурної особистості майбутнього 

судноводія на засадах компетентнісного підходу [398, с. 173-181], а 

також дослідження О. Тимофєєвої, присвяченому формуванню 

соціально-комунікативної компетентності майбутніх судноводіїв у 

процесі вивчення гуманітарних дисциплін [423]. 

Результати узагальнення висновків досліджень вчених, які 

згадуються вище, дозволяють зробити певні висновки. 

По-перше, професія судноводія є однією із найбільш престижних 

серед морських спеціальностей. Це мотивує студентів до вибору цієї 

професії. Разом з тим у професійній підготовці майбутніх судноводіїв 

існують не повністю використані резерви. Вони стосуються 

впровадження в освітній процес інноваційних форм і методів навчання, 

використанням сучасних інноваційних засобів, а також своєчасного 

коригування змісту навчання у зв’язку із осучасненням вимог до змісту 
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професійної компетентності судноводіїв, динамікою умов їхньої 

професійної діяльності. 

По-друге, міжнародні нормативно-правові документи визначають 

три рівня професійної підготовки фахівців для морського флоту. До 

першого рівня відноситься рядовий склад (фахівці забезпечення), до 

другого рівня – молодший командний склад (фахівці експлуатації), до 

третього – старший командний состав (фахівці управління). Морські 

заклади вищої освіти забезпечують підготовку командних кадрів 

другого та третього рівнів. 

По-третє, діяльність морських закладів вищої освіти регулюється 

національними нормативно-правовими актами в галузі освіти, 

відомчими нормативними актами, а також міжнародними документами 

(постановами комісії Євросоюзу і Міжнародної морської організації). 

Це означає, що якість професійної підготовки є предметом уваги та 

контролю як з боку держави, так і з боку Міжнародної морської 

організації. 

По-четверте, система компетентностей першого (бакалаврського) 

рівня підготовки спеціальності «Морський та річковий транспорт» 

визначається з урахуванням Рамки кваліфікацій Європейського 

простору вищої освіти для першого циклу вищої освіти, відповідно до 

компетенцій, передбачених розділами А-II/1, В-II/1, А-II/2, В-II/2 

Кодексу ПДНВ з Манільськими поправками 2010 року, та відповідає 6-

му рівню Національної рамки кваліфікацій [178]. 

По-п’яте, у змісті професійної підготовки домінує когнітивний 

компонент – знання, що за даними дослідження І. Сокола складає 

80,8 %, а діяльнісний компонент, що представлений уміннями 

становить лише 19,2 %. Отже, вимоги до якості професійної підготовки 

майбутніх судноводіїв, що містяться у Конвенції з ПДМНВ, 
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Міжнародному Кодексі з управління безпекою та Конвенції про працю 

в морському судноплавстві належного відображення у стандарті освіти 

не знайшли. 

По-шосте, серед основних причин, що впливають на підвищення 

аварійності в судноплавстві, дослідники відзначають брак умінь 

орієнтуватися, аналізувати та приймати вірні рішення в нових складних 

ситуаціях; нездатність ефективно використовувати наявні знання та 

інформацію для розв’язання проблем професійної діяльності; слабкі 

навички планування власних дій в екстремальних ситуаціях тощо. 

По-сьоме, дослідники акцентують увагу на необхідності не лише 

професійної, технічної або математичної підготовки майбутніх 

судноводіїв, а й на важливості їх соціально-комунікативного розвитку. 

При цьому важливе значення мають дисципліни гуманітарного 

характеру.  

Узагальнення результатів досліджень, у яких розглядається 

проблема удосконалення підготовки майбутніх судноводіїв з позицій 

компетентнісного підходу, дозволяє зробити висновок, що серед 

основних шляхів її вирішення науковці пропонують реалізацію 

індивідуальної траєкторії навчання;  структурування змісту дисциплін 

для формування ціннісних орієнтацій майбутніх судноводіїв; 

використання інноваційних методів навчання для розвитку навичок 

професійної взаємодії; використання принципів контекстного навчання 

для розвитку умінь і навичок управлінської діяльності; підготовку 

науково-педагогічного складу до формування професійної мобільності 

майбутніх судноводіїв; активізацію мотивації студентів морських 

навчальних закладів до самонавчання протягом життя; забезпечення 

міждисциплінарних зв’язків технічних та гуманітарних дисциплін; 

використання активних форм, методів та інноваційних засобів 
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навчання, що забезпечують моделювання складних проблемних 

ситуацій професійної діяльності; використання сучасних стимуляторів 

та тренажерних комплексів для якісного засвоєння професійних умінь і 

навичок; формування здатності до роботи в мультинаціональному 

екіпажі морського судна. 

До другої групи досліджень можна віднести наукові праці, у яких 

дослідники пропонують вирішити проблему підготовки майбутніх 

судноводіїв на засадах використання інформаційно-комунікаційних 

технології. Це дисертація С. Волошинова, що присвячена підготовці 

майбутніх судноводіїв з системою візуальної підтримки в умовах 

інформаційно-комунікаційного педагогічного середовища [60], 

В. Смелікової, де вчена досліджує підготовку майбутніх судноводіїв до 

професійно-орієнтованого спілкування засобами кейс-технологій [400], 

а також публікації О. Безбаха, О. Чернікової, М. Шермана, у яких 

автори розглядають актуальні питання формування інформаційної 

культури майбутніх інженерів-судноводіїв та іншомовної професійної 

компетентності майбутніх судноводіїв засобами інформаційно-

комунікаційних технологій. [467–469].  

Результати аналізу публікацій, у яких дослідники пропонують 

вирішити проблему підготовки майбутніх судноводіїв на засадах 

використання інформаційно-комунікаційних технології, дозволяють 

зробити висновок, що завдяки ІКТ пропонується вирішити низку 

суперечностей, що є характерними для професійної підготовки 

майбутніх судноводіїв у сучасних умовах. Йдеться про складність 

своєчасного доступу до актуальних і сучасних джерел навчальної 

інформації, що зумовлений повільним наповненням випереджальним 

змістом традиційних навчальних посібників та методичних розробок, 

врахування у їх змісті актуальних вимог міжнародної спільноти 
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роботодавців; особливості розподілу навчального навантаження 

впродовж навчання у морських закладах вищої освіти, що зумовлені 

проходженням тривалою практики на суднах морського торговельного 

флоту, переважно, інших держав; недостатню кількість аудиторних 

годин для практичних занять і тренінгів; зростання обсягу навчальної, 

технологічної, нормативно-правової, професійної інформації, 

«представленої переважно англійською мовою, яку повинен 

опрацювати, усвідомити та використовувати судноводій в умовах 

ліміту часу», ускладнену професійну комунікацію у складі екіпажу, що 

зумовлена недостатнім рівнем сформованості іншомовної 

комунікаційної компетентності [468, с. 190–193]. 

Результати узагальнення висновків їхніх досліджень і публікацій 

дозволяють стверджувати, що ІКТ, зокрема хмарне середовище, кейс-

технології, засоби дистанційного навчання, інтерактивні гіпертекстові 

навчальні посібники, сучасні засоби візуалізації створюють суттєві 

перспективні можливості для удосконалення професійної підготовки 

майбутніх судноводіїв. Застосування ІКТ сприяє розвитку здатності до 

професійно-орієнтованого спілкування майбутніх судноводіїв, 

самостійного мислення, уміння аналізувати, аргументовано 

висловлювати свою думку як рідною, так і іноземною мовами, 

аналітичних і оціночних навичок, здатності працювати в команді тощо. 

Також застосування ІКТ сприяє формуванню умінь адекватно ставити 

цілі власної інформаційної діяльності та передбачати її наслідки; 

шукати потрібну інформацію з різноманітних джерел, оцінювати її з 

точки зору повноти, актуальності, достовірності, подавати її у 

зрозумілому вигляді та ефективно використовувати; використовувати у 

своїй діяльності сучасні комп’ютерні технології, а також володіти 

основами інформаційної й ергономічної безпеки. 
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Використання в освітньому процесі інформаційно-

комунікаційних технології, серед яких є комунікаційне, системне, 

прикладне та спеціальне програмне забезпечення для навчання 

професійної діяльності, поліпшує, з поміж іншого, формування 

здатності до ефективної комунікації в умовах роботи в 

багатонаціональному та полікультурному екіпажі. Без володіння ІКТ на 

високому рівні досить складно виконувати посадові обов’язки в умовах 

масового впровадження ІКТ в системи життєзабезпечення судна, 

керування ним, управління вантажними та іншими системами. 

До третьої групи можна віднести публікації, у яких дослідники 

вирішують проблему ступеневої підготовки майбутніх фахівців 

морської галузі. Це праці Р. Шевченка про удосконалення ступеневої 

підготовки майбутніх фахівців морської освіти [464, с. 132–136], 

В. Чернявського, де автор представляє теоретичні і методичні засади 

навчання фізики майбутніх фахівців морського та річкового транспорту 

[452], а також публікації М. Шермаха, О. Безбаха з обґрунтуванням 

структури професійної підготовки майбутніх судноводіїв у вищих 

морських навчальних закладах [467, с. 15-19.]. 

Результати узагальнення висновків їхніх досліджень і публікацій 

дозволяють стверджувати, що проблема ступеневої підготовки 

майбутніх судноводіїв у професійній педагогіці вищої школи 

залишається актуальною і мало розробленою. На думку вчених [464, с. 

132–136], в Україні бракує ґрунтовних комплексних досліджень, у яких 

би було системно відображено всі аспекти підготовки майбутніх 

судноводіїв до професійної діяльності, а також можливості навчальних 

дисциплін (їхнього змісту, форм і методів, засобів навчання, навчально-

матеріальної бази, бази практики) щодо формування готовності таких 

фахівців до професійної діяльності в умовах світової глобалізації у 
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сфері морського торговельного флоту. Зокрема Р. Шевченко вказує на 

те, що потребують уточнення питання формування цілей підготовки 

фахівців морського флоту, принципи структурування змісту 

навчальних дисциплін для формування цілісної особистості морського 

фахівця, умови її поетапного розвитку тощо [464, с. 133]. 

Результати аналізу досліджень з проблеми ступеневої підготовки 

майбутніх судноводіїв дозволяють стверджувати, що потребує 

уточнення взаємозв’язок таких понять як «готовність до безперервного 

професійного розвитку», «професійна готовність та підготовленість», 

«професійна компетентність фахівця», «рівні професіоналізму», 

«продовжена професійна освіта» «продовжене професійне навчання» 

(безперервний процес професійного саморозвитку та 

самовдосконалення морських фахівців, завдяки яким розвиток 

професіоналізму та самовдосконалення стають способом життя 

професіонала» [464, с. 134]. Науковці наголошують на важливості 

функціонування професійно-дяльнісного комунікативного середовища 

та ігрового дидактичного середовища, що є засобами, що активізують 

розвиток професійної готовності майбутніх судноводіїв у системі 

продовженої освіти. Ці середовища розглядаються як найбільш 

ефективні засоби розвитку творчого потенціалу майбутніх судноводіїв, 

їх самовдосконалення впродовж усієї професійної діяльності. 

Нам імпонує дослідження В. Чернявського [452], де автор 

виокремлює найбільш важливі завдання впровадження 

компетентнісного підходу в морських закладах вищої освіти на 

сучасному етапі. Йдеться про необхідність розробки галузевих 

стандартів вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший 

спеціаліст», першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів 

вищої освіти на основі компетентнісного підходу, зокрема для 
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спеціальності «Морський та річковий транспорт»; обґрунтування і 

розробку науково-методичного супроводу впровадження 

компетентнісного підходу в освітній процес з метою створення 

соціально-педагогічних умов для розвитку освітньої системи; 

створення компетентнісної моделі та структурно-логічної схеми 

підготовки морських фахівців зі всіх спеціальностей та рівнів з 

урахуванням міждисциплінарних зв’язків навчальних дисциплін різних 

циклів; модернізацію методик навчання навчальних дисциплін усіх 

циклів і системи формування загальних і професійних компетентностей 

з урахуванням переходу від традиційних монологічних методів 

навчання до суб’єкт-суб’єктних [452, с. 101–102].  

Результати аналізу публікацій з проблеми удосконалення системи 

ступеневої підготовки фахівців морської галузі дозволяють 

стверджувати, що потребує подальшого розвитку процес 

стандартизації, комп’ютеризації, гуманізації та гуманітаризації 

освітнього простору, в якому має здійснюватися підготовка морського 

фахівця [255, с. 148–155.]. Л. Кулікова, В. Чернявський, Р. Шевченко 

наголошують на провідній ролі принципу інтеграції фундаментальності 

та професійної спрямованості змісту, форм, методів і засобів навчання 

у методичній системі професійної підготовки майбутніх судноводіїв. 

Важливе значення має також «використання системи професійно 

спрямованих завдань до всіх видів занять, побудова якої спирається на 

виділення елементів знань і компетенцій діяльності морського фахівця» 

[255], удосконалення методики комунікативного навчання англійської 

мови; відбір змісту навчальних дисциплін циклу загальної підготовки 

та їх прив’язка до професійних функцій майбутніх судноводіїв; 

впровадження системи внутрішнього контролю навчальних досягнень 

курсантів, що передбачає трирівневий контроль набутих курсантами 
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компетентностей. Реалізація цих заходів сприятиме відповідності 

змісту підготовки майбутніх судноводіїв вимогам Міжнародної 

морської організації, а також активізації навчально-пізнавальної 

діяльності студентів, посиленню їхньої мотивації до оволодіння 

фаховими компетентностями, розширенню бази фундаментальних та 

фахових знань та розвитку творчого потенціалу особистості 

майбутнього судноводія. 

До четвертої, найбільш чисельної групи можна умовно віднести 

дослідження, у яких вчені розглядають особливості формування 

особистості майбутнього судноводія як професіонала у процесі фахової 

підготовки у закладах вищої освіти. Це дисертації і публікації 

С. Глікман та Н. Сосницької (сутність, структура і особливості 

формування професійних якостей майбутніх судноводіїв) [75–77], 

В. Смелікової (підготовка майбутніх судноводіїв до професійно-

орієнтованого спілкування засобами кейс-технологій) [400], 

С. Смірнова (формування конкурентоздатності майбутніх судноводіїв у 

процесі професійної підготовки у морських закладах вищої освіти) 

[403], М. Бабишеної (формування професійно значущих якостей 

майбутніх суднових офіцерів у процесі вивчення суспільно-

гуманітарних дисциплін) [17; 18]. Вчена Н. Бобришева дослідила 

особливості підготовки майбутніх морських офіцерів до професійної 

діяльності у полікультурному середовищі [36; 37]. У дослідженні 

О. Доброштан представлено авторське бачення організації самостійної 

роботи майбутніх судноводіїв у процесі вивчення вищої математики 

[157, с. 67–72.], а в дисертації М. Кулакової – особливості формування 

готовності до професійної діяльності в майбутніх фахівців у вищих 

морських навчальних закладах) [254]. В дослідженні У. Ляшенко 

обґрунтовано педагогічні умови підготовки майбутніх суднових 
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механіків у процесі вивчення професійно-орієнтованих дисциплін 

[268]. Ціннісні орієнтації та професійно-важливі якості особистості 

судноводія рибопромислового флоту стали предметом уваги 

О. Мітракової [294].  

Результати узагальнення висновків досліджень і публікацій 

науковців, що розглядають особливості формування особистості 

майбутнього судноводія як професіонала у процесі фахової підготовки 

у закладах вищої освіти, дозволяють стверджувати, що професійні 

якості майбутніх судноводіїв – це «комплекс характеристик 

(соціологічні, когнітологічні, психологічні, синергетичні, ноетичні, 

етичні), які мають відповідати вимогам професії «фахівець морського 

транспорту» та сприяти її успішному оволодінню  в умовах дуальності 

професійної діяльності «людина-техніка» та «людина-людина» [76, с. 

45]. Науковці С. Глікман та Н. Сосницька запропонували структуру 

професійних якостей майбутніх судноводіїв, яку в загальному вигляді 

можна представити як в табл. 1.1 

 

Таблиця 1.1 – Структура професійних якостей майбутніх судноводіїв  

(за С. Глікман [76, с. 47] 

Групи 

професійних 

важливих 

якостей 

Підгрупи 

професійних 

важливих якостей 

Професійно важливі властивості 

Соціологічні 

відповідальність 

почуття обов’язку, здатність 

дотримуватися обіцянки, 

відповідальність за власні вчинки, 

обов’язковість 

інтерес до праці 

працелюбність, прагнення до 

ефективності, витривалість, 

працездатність 

Когнітивні 

професіональні ЗУН 

професійні знання, уміння, навички на 

рівні кваліфікаційних вимог в певній 

діяльності 

комунікативні 

здібності 

вміння адаптуватися до нового 

соціального середовища, здатність до 
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рефлексії, вміння оцінювати 

обстановку, здатність до роботи в 

команді, здатність зрозуміти іншу 

точку зору, толерантність 

Психологічні 

вольові якості 

витримка та самовладання, 

стриманість у прояві почуттів, 

терпіння в тривалих та кропітких 

справах, сила волі 

критичність  

розуму (вміння 

приймати рішення) 

рішучість, здібність діяти самостійно, 

своєчасно, сміливо та обґрунтовано в 

незвичайних ситуаціях, вміння йти на 

ризик 

наполегливість 

наполегливість у досягненні мети, 

здібність не відступати від труднощів, 

вміння настояти на своєму 

Синергетичні 

дисциплінованість 

зібраність,  підтягнутість, 

самодисципліна, додержуватися 

режиму  та розпорядку дня 

професійна 

самоорганізація 

відповідно до вимог професійного 

середовища самокритичність та 

самоконтроль 

оперативність 

мисленнєвих процесів 

(швидкість  

мислення) 

вміння швидко, чітко орієнтуватися та 

діяти в мінливих умовах, швидкість 

прийняття рішення та дій 

Ноетичні 

стійкість морально-

духовних і соціально- 

моральних орієнтацій 

вміння швидко, чітко орієнтуватися та 

діяти в мінливих умовах, швидкість 

прийняття рішення та дій 

Етичні 

стійкість морально-

духовних і соціально-

моральних орієнтацій 

совість, справедливість, почуття 

обов’язку, гуманність, визнання 

правових норм 

 

У формуванні професійних якостей майбутніх судноводіїв 

науковці пропонують спиратися на системний, синергетичний, 

особистісно-діяльнісний, компетентнісний та ресурсний методологічні 

підходи, що покликані сприяти реалізації ідей гуманізації, 

демократизації фахової підготовки фахівців морської галузі [76, с. 50]. 

На практиці, на думку вчених, вимоги цих методологічних підходів 

можна реалізувати за допомогою групи освітніх технологій, методів і 

прийомів навчання, заснованих на розв’язанні реальних ситуацій 

професійної діяльності (кейсів), що відображають практичну проблему 
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й активізують певний комплекс засвоєних знань, для спільного аналізу, 

обговорення та вироблення рішень з певного розділу дисципліни [400]. 

Результатом використання цих освітніх технологій має стати високий 

рівень конкурентоздатності майбутнього судноводія – складного 

динамічного утворення, що характеризує рівень його кваліфікації і 

відображає комплекс професійних знань, умінь, навичок, особистісних 

якостей, прагнення до постійною саморозвитку, спрямованих на успіх 

конкурентного суперництва в процесі освоєння вітчизняною за 

міжнародною ринків праці [403, с. 7]. Освітні технології є частиною 

освітнього середовища морського закладу вищої освіти. У контексті 

підготовки майбутніх судноводіїв освітнє середовище є частиною 

соціокультурного простору, де взаємодіють освітні системи, їхні 

елементи, стандарти освіти, освітні форми, методи і засоби, а також 

суб’єкти освітньою процесу. Серед основних функцій освітнє 

середовище передбачає, крім теоретичної і практичної підготовки 

майбутніх судноводіїв, їхній особистісний розвиток, який активізується 

завдяки позитивному суперництву та змагальності [400, с. 15]. 

Ефективність освітнього середовища, на думку вчених, де 

відбувається підготовка майбутніх судноводіїв, буде значно вищою за 

умови впровадження й інших ефективних підходів, зокрема 

технологічного, інтегративного, модульно-рейтингового та 

комунікативного [268]. Так, наприклад, У. Ляшенко, стверджує, що для 

підвищення ефективності формування професійної компетентності 

майбутніх суднових механіків у процесі вивчення професійно-

орієнтованих дисциплін, а також підвищення ефективності процесу їх 

підготовки необхідно запровадження цілісного інтегративного підходу, 

розвиток позитивної мотивації та професійного інтересу майбутніх 

судноводіїв через зміст, форми, способи навчальної діяльності, опора 
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на загальнодидактичні принципи та використання сучасних засобів 

навчання [268]. 

Результати узагальнення висновків досліджень і публікацій 

науковців, що розглядають особливості формування особистості 

майбутнього судноводія дозволяють зробити висновок, що для 

успішної реалізації функцій професії майбутніми судноводіями 

міжнародних рейсів, діяльність яких відбувається у багатомовному 

середовищі, важливе значення має сформованість у них 

соціокультурної компетентності, структуру якої утворюють 

країнознавчі, лінгвокраїнознавчі, соціолінгвістичні знання та 

комунікативні уміння і навички щодо застосування цих знань [266].  

До п’ятої групи можна умовно віднести дослідження, у яких 

вчені розглядають питання підготовки майбутніх судноводіїв у 

професійних (професійно-технічних) закладах вищої освіти та на 

виробництві. Це дослідження Н. Черненко, де автор обґрунтовує 

педагогічні умови реалізації андрагогічного підходу у професійній 

підготовці робітників морського транспорту [447; 448], а також 

дослідження докторського рівня, виконане Л. Гергановим, у якому 

вчений представив теоретичні і методичні засади професійної 

підготовки кваліфікованих робітників морського транспорту на 

виробництві [71]. Ці вчені наголошують, що у системі професійної 

підготовки майбутніх судноводіїв у професійних (професійно-

технічних) закладах вищої освіти мають місце суперечності, зокрема 

«між практикою навчання дорослих, яка набула поширення в усьому 

світі, в якій використовувалися інші, ніж для дітей, підходи до 

організації навчання, і теоретичним осмисленням та обґрунтуванням 

цих підходів; швидкими змінами соціально-економічних умов життя, 

наявністю у ньому кризових явищ і дезорієнтацією в цих умовах 
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дорослих людей та їх неспроможністю адаптуватися до нових життєвих 

ситуацій; зростанням потреби в удосконаленні різних параметрів освіти 

й відсутністю програм, проектів, спрямованих на розвиток професійно 

важливих якостей (ПВЯ) у процесі навчання робітників морського 

транспорту, які б дозволили значно підвищити ефективність їхньої 

підготовки» [448, с. 7]. 

Для вирішення цих суперечностей Н. Черненко пропонує 

забезпечити мотивацію слухачів до формування професійно важливих 

якостей з метою їхнього саморозвитку, самовиховання й 

самовдосконалення; оптимізувати зміст дисциплін професійної 

підготовки та впровадити інноваційні методи і форми, що стимулюють 

пізнавальну активність робітників морського транспорту, а також 

орієнтувати їхню професійну підготовку на врахування вимог 

міжнародних стандартів щодо професійної компетентності [448, с. 9]. 

Загалом необхідно відзначити, що система професійної 

підготовки кваліфікованих робітників морського профілю на 

виробництві, охоплює навчальні та навчально-тренажерні центри, що є 

структурними підрозділами судноплавних компаній. «Професійне 

навчання на виробництві має свої особливості в умовах динамічних 

змін на ринку праці, більш направлене на оволодіння слухачами курсів 

професії морського профілю та адаптації їх до нових соціально-

економічних і виробничих умов» [71, с. 9]. Нинішню систему 

характеризує використання традиційних пояснювально-ілюстративних 

методів навчання, впливом суб’єктивізму в розробленні програм 

професійного навчання та контролю за їх виконанням [71, с. 7]. Проте 

підвищити якість професійної підготовки робітників можна за умови 

використання в навчальному процесі новітніх тренажерних комплексів, 
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що сприяють наближенню умов набуття кваліфікації реальним умова 

сучасного морського судноплавства. 

Отже, неперервна професійна підготовка майбутніх судноводіїв 

упродовж тривалого часу є предметом наукових досліджень. Ці 

дослідження та публікації умовно їх можна поділити на декілька груп.  

Перша група – дослідження та публікації, у яких науковці 

розглядають проблему підготовки майбутніх судноводіїв з позицій 

компетентнісного підходу. 

Друга група – наукові праці, у яких дослідники пропонують 

вирішити проблему підготовки майбутніх судноводіїв на засадах 

використання інформаційно-комунікаційних технології. 

Третя група – публікації, у яких дослідники вирішують проблему 

ступеневої підготовки майбутніх фахівців морської галузі. 

До четвертої, найбільш чисельної групи можна умовно віднести 

дослідження, у яких вчені розглядають особливості формування 

особистості майбутнього судноводія як професіонала у процесі фахової 

підготовки у закладах вищої освіти. 

До п’ятої групи можна умовно віднести дослідження, у яких 

вчені розглядають питання підготовки майбутніх судноводіїв у 

професійних (професійно-технічних) закладах вищої освіти та на 

виробництві. 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

1.3  Професійно-особистісні вимоги до майбутніх судноводіїв 

та особливості їхньої професійної діяльності 

 

Управління сучасним морським судном є одним з найбільш 

складних видів людської діяльності. Крім виконання напружених 

функцій оператора в системі «людина – техніка» судноводій виконує 

обов’язки управлінця (керівника суднового колективу), яка обумовлена 

специфікою функціонування системи «людина-людина». Ускладнюють 

виконання цих функцій специфічні умови професійної діяльності, що 

відбуваються в умовах тривалої часткової соціальної ізоляції [411; 483]. 

Ускладнює виконання професійних функцій судноводіїв технічний 

прогрес в судноплавстві і суднобудуванні. Йдеться про те, що сучасні 

інформаційно-комунікаційні технології фактично ускладнили роботу 

судноводіїв за рахунок суттєвого зростання інформаційних потоків, 

розширення ділових і міжособистісних контактів, зміни їх характеру та 

високої інтенсивності праці суднової команди [467]. Ці чинники, що 

значно посилюють психічне навантаження, негативно позначаються на 

ефективності і безпеці діяльності судноводіїв. З огляду на це суттєво 

посилюються вимоги до психологічних властивостей і рис фахівців, що 

виконують обов’язки судноводіїв, до рівня їх професіоналізму та 

професійно-психологічної підготовленості. Усе це суттєво впливає на 

визначення кінцевої мети та змісту професійної підготовки майбутніх 

судноводіїв. 

Результати аналізу та узагальнення професійних функцій 

судноводіїв дозволяють зробити висновок, що основними з них є 

експлуатація суден та організація управління рухом водного 

транспорту; контроль за технічним обслуговуванням і ремонтом 

суднових енергетичних установок і механізмів; забезпечення безпеки 



47 

 

плавання; контроль за розміщенням вантажу; аналіз ефективності 

роботи судна; контроль запобігання забруднення навколишнього 

середовища. 

Крім знання лоції і технічних засобів, судноводій повинен 

володіти основами морехідної астрономії і метеорології. Виконання 

функцій оператора в системі «людина – техніка» вимагає від 

судноводіїв відповідального ставлення до безпеки людей і вантажів на 

борту, а також розвиненого технічного мислення, здатності проводити 

швидкі математичні розрахунки. Однією з вимог до судноводіїв є 

необхідність бути у відмінній фізичній формі, придатним за станом 

здоров’я до виконання професійних функцій на судні. Особливі вимоги 

ставляться до зору, здатності визначати відстані (володіти окоміром). 

Кваліфікований судноводій повинен знати маневрові властивості суден 

в теорії та вміти управляти ними на практиці, прогнозувати поведінку 

суден з урахуванням вплив вітру і течій. 

Результати аналізу освітньо-професійної програми підготовки 

бакалавра «Судноводіння» галузі знань «27 Транспорт» спеціальності 

«271 Річковий та морський транспорт» спеціалізації «Судноводіння» 

дозволяють зробити висновок, що майбутні судноводії мають володіти 

інтегральною компетентністю, що полягає у здатності «розв’язувати 

складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері 

судноплавства та суднової інженерії, що передбачає застосування 

теорій і методів наук про устрій судна, навігацію, механічну та 

електричну інженерії, експлуатацію засобів транспорту,  управління 

ресурсами» [359]. 

Щодо загальних компетентностей, то їх перелік досить широкий і 

охоплює різні сфери – від суто професійної та управлінської до 

соціальної та комунікативної. 
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Перш за все судноводії повинні володіти здатністю планувати та 

управляти часом. Йдеться про «тайм-менеджмент» – вміння ефективно 

управляти та контролювати своїм особистим та робочим часом, 

здатність сортувати, що є головним і потребує вирішення в першу 

чергу, а що – другорядним, вирішення якого можна перенести [5]. Це 

не лише відокремлені навички самоорганізації, а стиль усвідомленого 

життя, коли людина оптимізує свої звички та ресурси так, щоб встигати 

робити не просто більше, а найважливіше й відчувати при цьому 

задоволення від життя [5]. 

Професія судноводія вимагає від фахівця володіти англійською 

мовою у письмовій та усній формі, у тому числі при виконанні 

професійних обов’язків. В умовах роботи у змішаних екіпажах 

майбутні судноводії мають оволодіти вмінням спілкування англійською 

мовою з іноземними колегами для вирішення професійних питань як на 

борту суден, так і з представниками адміністрації порту, екологічних 

інспекцій, екіпажами інших іноземних суден під час швартування або 

бункерування суден, під час лоцманської проводки, при оформленні 

суднової документації, при вивченні технічної документації, при заході 

до іноземного порту, при проведенні ремонтних робіт та при 

проведенні спільних пошуково-рятувальних операцій на морі, тощо 

[504] Йдеться не лише про загальне уявлення про специфіку 

спілкування на судні, яке забезпечує необхідну комунікативну 

спроможність у сферах професійного спілкування в усній та письмовій 

формах, а й про вміння спілкуватися у професійно-орієнтованих 

ситуаціях, сприймати мову на слух та відповідно реагувати, читати 

тексти професійного спрямування, використовувати оригінальну 

технічну літературу, вміти писати, застосовувати здобуті знання при 

проходженні співбесіди в крюїнгових компаніях та при складанні тестів 
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професійного спрямування. Володіння англійською мовою сприяє 

розвитку творчого мислення, а отже підвищує здатність судноводія 

успішно діяти під час виконання професійних обов’язків у різних 

ситуаціях, що вимагають високого рівня професійної компетентності. 

Важливе значення володіння англійською мовою має для забезпечення 

безпеки судноплавства, оскільки переміщення суден у умовах 

інтенсивного морського руху вимагають від судноводіїв знання 

Міжнародних Правил Попередження Зіткнень Суден у морі (МППЗС) 

[210, с. 91-95]. 

Особливе значення для успішної професійної діяльності 

судноводіїв мають навички використання інформаційних і 

комунікаційних технологій. Нині на світовому морському 

транспортному ринку зростає обсяг інформаційного обслуговування 

всіх учасників транспортно-логістичних ланцюжків, посилюються 

тенденції використання WEB-додатків, які забезпечують швидку і 

ефективну інформаційну платформу для інформаційного 

обслуговування морських суден. Використання інформаційних 

технологій в морських портах пронизує практично всі аспекти роботи 

портів і відповідних логістичних рішень [221, с. 130–137; 306; 410]. 

Так, наприклад, морські порти використовують системи автоматичного 

судноводіння транспортних засобів AGV (Automated Guided Vehiels) 

для оптимізації обробки вантажів і контейнерів. Автоматична 

ідентифікаційна система (англ. Automatic Identification System, AIS) у 

судноплавстві слугує для ідентифікації суден, їх габаритів, курсу та 

інших даних з використанням радіохвиль діапазону дуже високих 

частот УКХ. AIS забезпечує автоматичний обмін даними, необхідними 

для уникнення зіткнень між суднами та ідентифікації судна береговими 

системами спостереження за рухом суден. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE
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Важливість володіння навичками використання інформаційних і 

комунікаційних технологій судноводіями обумовлена також 

необхідністю забезпечення безпеки судноплавства. Прикладом може 

слугувати спеціалізована інформаційна система GEGIS, яка розроблена 

для підтримки та забезпечення безаварійного перевезення небезпечних 

вантажів [160]. 

Судноводії повинні володіти також уміннями виявляти, ставити 

та вирішувати проблеми. Сутність цього уміння полягає у здатності до 

нестандартного розв’язання завдань, самостійності міркувань та 

умовиводів, навичок інтелектуального пошуку, залучення 

нестандартних смислів, в тому числі й з інших предметних галузей. 

Сформованість умінь виявляти, ставити та вирішувати проблеми 

передбачає також наявність таких професійно-важливих рис як 

кмітливість, оперативність і динамічність інтелектуальної реакції, 

стресостійкість у ситуаціях, що потребують активізації і напруження 

мисленєвих процесів. 

Важливою загальною компетентністю судноводія є здатність 

приймати та реалізовувати обґрунтовані управлінські рішення в межах 

прийнятного ризику. Необхідно зазначити, що процедура прийняття 

рішення капітаном судна або його помічником передбачає низку 

рішень та дій, що забезпечують вибір ним для своєї команди в 

конкретний момент, у конкретний час і у конкретному місці найбільш 

доцільного та правильного рішення з декількох альтернативних 

варіантів. Прийняття рішень становить основний зміст діяльності 

судноводія, це вміння яке розвивається з досвідом. Результати аналізу 

наукових досліджень [314; 347.; 343; 437] дозволяють стверджувати, 

що прийняття рішення – це психологічний процес, що має інтуїтивний 

(заснований на судженнях) або раціональний характер. На процес 
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прийняття рішення, наприклад помічником капітана або капітаном, 

впливає низка чинників, основними з яких є обмеженість чи 

достатність інформації, якою володіє судноводій стосовно певного 

питання; наявність ризику, оскільки завжди існує ймовірність 

прийняття рішення, яке негативно позначиться на результатах 

професійної діяльності або безпеці судна; часові межі; середовище, у 

якому приймається рішення; умови, що забезпечують ефективність 

комунікації в процесі прийняття рішення; професійно-важливі 

властивості, особистісні риси та поведінка керівника; рівень підтримки 

керівника колективом тощо [314; 347.; 343; 437]. 

Надзвичайно важливою для майбутнього судноводія є здатність 

працювати в команді, організовувати роботу колективу, у тому числі, в 

складних і критичних умовах [359]. Ця здатність передбачає володіння 

вмінням долати комунікаційні напруження та конфліктні ситуації, 

забезпечувати прихильність співробітників, виявляти доречну 

поступливість, розподіляти зусилля з/між колегами, працювати на 

спільний результат 

З урахуванням результатів аналізу наукових праць, зокрема 

В. Петюх, К. Чакалової [336, с 28-33] та ін. можна стверджувати, що 

здатність працювати в команді, означає, що судноводій має володіти 

такими компетенціями: 

розуміти структуру, соціально-психологічний і моральний клімат 

команди, а також її культуру (корпоративну, професійну, організаційну, 

неформальну тощо); 

виконувати свою роботу в загальному ритмі команди, 

пристосовувася до нього; 

підтримувати товариські приязні відносини з усіма членами 

команди; 
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чітко, логічно і аргументовано висловлювати свої думки;  

з урахуванням вагомих аргументів бути спроможним переконати 

більшість членів суднової команди у правильності прийнятого ним 

рішення; 

визнавати допущені ним помилки, виправляти їх, сповідувати 

демократичний стиль управління, надавати можливість іншим членам 

команди висловити свою думку, приймати її до подальшого 

обговорення при розгляді проблеми; 

розуміти емоції інших людей і їх зміст; 

тримати всі свої амбіції під контролем, а деколи і реалізувати свої 

амбіції шляхом досягнення командних цілей; 

допомагати колегам у вирішенні проблем; 

вміти контролювати свої емоції; 

об’єктивно оцінювати інших членів команди, повністю 

абстрагувавшись від особистих симпатій/антипатій; 

уникати і не створювати конфліктних ситуацій; 

виражати позитивні очікування від роботи команди та довіряє 

колегам. 

Здатність організовувати роботу колективу та суднової команди 

передбачає наявність у капітана або його помічника таких умінь: 

формувати склад команди з урахуванням цілей її 

функціонування; 

володіти методами добору членів команди, знати регламент 

діяльності команди тощо;  

формувати структуру команди;  

використовувати різні стилі управління командою;  

активізувати роботу членів команди;  

визначати власний тип менеджменту керівника;  
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використовувати конкретні форми та методи особистої роботи 

для формування і розвитку відповідальності, комунікабельності й 

ініціативності членів команди;  

розробляти та приймати управлінські рішення;  

формувати сприятливий соціально-психологічний клімат у 

команді;  

оцінювати результати діяльності команди;  

визначити основні точки напруженості та рівноваги в колективі;  

розробляти стратегії діяльності групи, адаптованої до її 

специфіки; планувати діяльність команди. 

Здатність судноводія працювати в команді безпосередньо 

пов’язана із здатністю спілкуватися з представниками різних 

професійних груп (представниками інших видів економічної діяльності, 

пасажирами, партнерами, представниками адміністрації портів, 

керівництвом інших суден, службовцями митної і прикордонної служб 

тощо), що передбачає вміння переконливо викласти власну думку або 

позицію, володіння публічним мовлення, засобами та стратегіями 

інтелектуальної полеміки. 

Професійна діяльність судноводіїв вимагає також наявність 

вміння долати комунікаційні проблеми та конфліктні ситуації, 

забезпечувати прихильність членів суднової команди, виявляти 

доцільну поступливість, розподіляти зусилля з/між колегами, 

працювати на спільний результат тощо. Крім цього важливими є 

навички міжособистісної взаємодії судноводіїв. Вони передбачають 

професійну і психологічну готовність до співробітництва як з колегами, 

так і керівництвом і членами суднової команди задля ефективного 

виконання професійних функцій і поставлених завдань, а також 

готовність надавати допомогу і підтримку в різних ситуаціях соціально-
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комунікативної взаємодії. Тип взаємодії (суперництво або 

співробітництво) визначають міжособистісні відносини, які 

розвиваються під впливом умов життєдіяльності та емоційна 

забарвленість [66, с. 16-19]. 

Традиційно види взаємодії поділяють на дві групи – 

співробітництво і суперництво. В основу цієї класифікації покладено 

дихотомічний поділ видів взаємодій. Перший вид передбачає 

організацію спільної діяльності, прагнення забезпечити її успішність, 

узгодженість, ефективність. Синонімами до співробітництва можуть 

бути такі поняття як «кооперація», «пристосування», «асоціація» [388, 

с. 156-161]. 

Щодо суперництва, яке ще також позначають поняттями 

«конкуренція», «опозиція», «конфлікт», «дисоціація», то при такому 

типі взаємодії створюються перепони на шляху до порозуміння. їх 

[472]. 

Заслуговує також на увагу тривимірна модель взаємодії, що 

поширена у зарубіжній соціальній психології [490]. У ній представлено 

такі біполярні конструкти: 

домінантність – підпорядкованість (перевага – підпорядкованість, 

паритетність – нерівність);  

доброзичливість – непривітність (позитивність – негативність);  

стриманість – експресивність [388, с. 156-161] 

Коли йдеться про вимоги професійної діяльності до особистості 

судноводія, то мається на увазі його здатність до конструктивної 

взаємодії, яка виявляється у таких проявах: 

об’єктивне сприйняття навколишньої дійсності;  

позитивна спрямованість взаємодії, а також наміри стосовно 

колег, ставлення до членів команди;  
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повага, довіра, відкритість для спілкування; 

прагнення до конструктивного співробітництва;  

налаштованість на продуктивність і результативність співпраці;  

готовність передбачати наслідки своїх вчинків, нести за них 

відповідальність;  

ціннісне ставлення до атмосфери емоційного комфорту в 

судновій команді, адекватна психічна реакція на переживання;  

прагнення до взаємовідносин на засадах толерантності, 

прийняття культурних, духовних цінностей;  

прагнення до особистісного та професійного зростання та 

самореалізації;  

створення умов для саморозвитку усіх членів суднової команди 

[499]. 

Не можна обійти увагою таку важливу загальну компетентність 

судноводія як здатність мотивувати людей до спільної мети. На думку 

вчених, для ефективної мотивації членів суднової команди, 

судноводію, який по суті є керівником, необхідно визначити потреби 

членів екіпажу, і забезпечити найкращий спосіб задоволення їх 

професійних потреб. Оскільки розуміння мотивів і потреб членів 

суднової команди сприяє ефективній організації професійної 

діяльності, тому здатність капітана судна (або його помічника) 

мотивувати підлеглих до спільної мети має поєднувати знання 

інтелектуальних, фізіологічних й психологічних процесів, що в 

конкретних ситуаціях професійної взаємодії визначають, наскільки 

рішуче можуть діяти члени суднової команди і в якому напрямі 

потрібно зосередити їхню енергію.  

Здатність судноводія мотивувати членів екіпажу до спільної мети 

передбачає володіння ними основними теоріями мотивації, зокрема 
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теорією очікувань, теорією справедливості, а також моделлю мотивації 

Портера-Лоулера [418]. Для того, щоб мотивувати підлеглих до 

професійної діяльності, необхідно вміти визначати, які потреби 

спонукають їх до ефективної праці. При цьому необхідно враховувати, 

що ці потреби з часом змінюються і неможливо розраховувати на те, 

що мотивація, яка спрацювала один раз, буде ефективно працювати 

завжди. 

Теорія очікування розглядає мотивацію як очікування того, що 

зусилля принесуть бажані результати; як очікування того, що зусилля 

принесуть бажану винагороду; як очікувану ціну винагороди. Йдеться 

про те, що якщо люди відчувають, що прямого зв’язку між затраченими 

зусиллями і досягнутим результатом немає, то, згідно з теорією 

очкувань мотивація слабшає. Також необхідно врахувати, якщо 

цінність винагороди невелика для працівника, то мотивація до роботи 

також буде слабнути [418]. 

Теорія справедливості визначає, що працівникам необхідно 

пояснювати, що колега, який отримує більше за аналогічну роботу, 

наприклад, має більше досвіду, що дозволяє працювати продуктивніше. 

Ще один спосіб підтримки справедливості – збереження в таємниці сум 

виплат працівникам. 

Згідно з теорією Портера-Лоулера результати, досягнуті 

працівниками, залежать від затрачених зусиль, здібностей і 

характеристик рис людини, а також від усвідомлення нею своєї ролі в 

процесі праці [418]. 

Здатність судноводія мотивувати членів екіпажу залежить також 

від уміння визначати мікроклімат в судновій команді та ступінь її 

злагодженості, рівень конфліктності. Це обумовлює певні вимоги до 

професійно значимих властивостей капітана судна або його помічника, 
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серед яких треба відмітити особливий склад розуму – рівня 

мисленнєвої діяльності, вищої пізнавальної здатності людини, що 

пов’язана з об’ємом робочої пам’яті, здатністю до прогнозування, 

уважністю, спостережливістю, допитливістю, стресостійкістю тощо. 

Професійна діяльність вимагає від судноводія особливої психологічної 

підготовки, що полягає у набутті здатності тривалий час перебувати у 

відокремленому колективі, уникати конфліктів, знаходити спільну мову 

з усіма членами суднової команди [75, с. 129]. 

Серед соціально-особистісних компетентностей, якими має 

володіти судноводій, вчені виокремлюють здатність до критики і 

самокритики (ця здатність передбачає наявність вміння самостійно 

аналізувати причини і наслідки своїх власних дій і робити 

аргументовані висновки, здатність до взаємодії в команді (вміння 

формувати професійні відносини з членами екіпажу судна на основі 

субординації, взаємоповаги, відповідного стилю спілкування, індексу 

дистанції, професійно значущих рис характеру), міжособистісні 

навички і вміння (вміння і навички встановлювати надійну комунікацію 

з членами екіпажу судна на основі емпатії, соціального сприйняття, 

ассертивности, оптимізму, гнучкості мислення, толерантності до 

стресів і под.), а також здатність працювати в міжнародному 

середовищі (толерантне і шанобливе ставлення до традицій і звичок 

представників інших культур, національностей, вміння і навички 

спілкування англійською мовою, вміння орієнтуватися в специфіці 

професійної комунікації, шанобливе ставлення до членів колективу – 

представників інших національностей) [77, с. 134-138]. Посилення 

впливу глобалізаційних процесів на сучасну судноплавну галузь 

актуалізує необхідність поліпшення якості професійної підготовки 

судноводіїв та приведення її змісту до міжнародних стандартів, у змісті 
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яких містяться положення мультикультуралізму, інтеркультуралізму, 

міжцивілізаційної взаємодії та полікультурності. Це повязано з тим, що 

традиційне уявлення про «мононаціональний склад екіпажу» нині вже 

не є актуальним у світовому морському судноплавстві. Ідея 

«мультинаціонального екіпажу» ґрунтується на теорії 

мультикультуралізму – явищі суспільного життя, що передбачає мирне 

співіснування різних культур та етносів у межах одного суспільства 

[333]. З огляду на це одним із результатів сучасної професійної 

підготовки майбутніх судноводіїв є сформована у них здатність 

дотримуватися принципів мультикультурності. 

Важливою компетентністю, представленою у професійно-

освітній програмі судноводія є здатність працювати автономно. 

Автономність і відповідальність – це здатність самостійно виконувати 

завдання, розв’язувати задачі і проблеми, а також відповідати за 

результати своєї діяльності [292]. Щодо відповідальності, то професія 

судноводія передбачає відповідальність за виконання правил і 

положень, спрямованих на забезпечення безпеки судноплавства, 

збереження вантажу, що перевозиться, а також безпеку пасажирів. Крім 

цього, на судноводіях лежить відповідальність щодо захисту інтересів 

судновласника і фрахтувальника. Вони, як правило, є різними 

юридичними особами, їх інтереси не завжди збігаються. Тому у 

спірних ситуаціях судноводій має чітко розуміти правові наслідки 

порушень, що можуть мати місце у разі нехтування безпекою судна на 

користь судновласника або фрахтувальника. 

Важливим аспектом відповідальності судноводія є дотримання 

ним правил і обов’язків захисту навколишнього середовища. У 

Міжнародній конвенції про підготовку і дипломування моряків та 

несення вахти 1978 року зазначено, що «капітан і вахтовий помічник 
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капітана повинні чітко уявляти собі серйозні наслідки як 

експлуатаційного, так і аварійного забруднення морського середовища 

та вживати всіх можливих заходів попередження для запобігання 

такому забрудненню, особливо в тих випадках, де це передбачено 

відповідними міжнародними і портовими правилами [295]. 

Результати узагальнення опитування капітанів суден та їхніх 

помічників (всього опитано 38 осіб) дозволяють стверджувати, що 

ефективне виконання обов’язків судноводія пов’язане з наявністю 

відмінного зору, точного окоміру, швидкої реакції, здатності приймати 

швидкі рішення, добре розвиненого оперативного мислення, здатності 

до тривалого зосередження уваги, емоційно-вольової стійкості, 

здатності до швидкого переключення уваги, фізичної і психічної 

витривалості, стресостійкості. Робоче місце судноводія – рульова рубка 

– приміщення на кораблі, що є головним постом управління судном. 

Вона оснащена приладами керування кораблем (штурвал рульового 

управління, вимикачі підрулюючих пристроїв); приладами, що 

здійснюють контроль за виконанням тих чи інших маневрів (тахометр, 

індикатори лага, курсовказівник); прилади орієнтування судна і 

спостереження за обстановкою (компас, екран радіолокатора, покажчик 

ехолота); приладами стану корабля (опадомір, кренометр, індикатори 

пожежної сигналізації); засобами зв’язку [305 ]. Робота в рульовій рубці 

біля пульта управління характеризується малою руховою активністю і 

підвищеною напругою. Це також висуває певні вимоги до професійної 

здатності судноводія. Під час управління судном капітан-судноводій 

здійснює активний пошук сигналів навігаційної обстановки:  

маяків, що встановлювані на березі або в безпосередній 

близькості від нього, наприклад на прибережних островах;  
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морських або плавучих маяках, встановлених на кораблях 

(використовуються далеко від берегової лінії і при входах в порт як 

лоцманська станція);  

пізнавальних – слугують знаками біля входу в порт, або в тому 

місці де судна міняють курс, а також для позначення небезпечних 

ділянок; 

створних маяків – для вказівки суднам входу в гавань або порт; 

плавучих бакенів і буїв, які допомагають вибирати правильний 

шлях.  

Одночасно капітан судна отримує велику кількість сигналів про 

роботу машинного відділення, яким керує на відстані за допомогою 

електричних, гідравлічних та інших автоматичних приладів. З огляду 

на це робота судноводія пов’язана з постійним станом підвищеної 

готовності до швидких, оперативних дій. Капітан судна або його 

помічник можуть не бачити безпосередньо, як працюють механізми і 

агрегати в машинному відділенні, але вони контролюють їх роботу за 

показниками приборів і приладів. На пульт управління під час руху 

судна може надходити досить значна кількість різноманітних сигналів 

(інколи десятки або навіть сотні даних). Це у свою чергу вимагає 

швидкої інтерпретації, тлумачення та розшифрування і, при за потреби, 

прийняття правильних і своєчасних управлінських рішень. 

З огляду на особливий характер діяльності судноводіїв існують 

також медичні протипоказання для представників цієї професії. 

Йдеться про порушення координації рухів, нервові і психічні 

захворювання, поганий зір і слух та алергічні захворювання. 

Крім загальних вимог, медичних показань та протипоказань до 

професії судноводія існують також до вимоги до рівня їх професійної 

підготовки. Станом на сьогодні, вони сконцентровані в освітньо-

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%8F%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82
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професійних програмах. У наказі МОН України від 13.11.2018 № 1239 

«Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 271 

«Річковий та морський транспорт» зазначено, що спеціалізація 

«Навігація і управління морськими суднами» [359] передбачає 

опанування освітньої програми на основі повної загальної середньої 

освіти обсягом 240 кредитів ЄКТС. Щодо ступеня молодшого 

бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста), то 

заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати не більше ніж 

60 кредитів ЄКТС, отриманих в межах попередньої освітньої програми 

підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста). 

У наказі МОН України від 13.11.2018 № 1239 «Про затвердження 

стандарту вищої освіти за спеціальністю 271 «Річковий та морський 

транспорт» зазначено, що для «спеціалізацій «Навігація і управління 

морськими суднами», «Управління судновими технічними системами і 

комплексами» та «Експлуатація суднового електрообладнання і засобів 

автоматики», які передбачають присвоєння випускникам звань осіб 

командного складу морських суден відповідно до вимог Міжнародної 

конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 

року, з поправками та національних вимог щодо підготовки моряків, 

вступати на освітні програми на основі ступеня молодшого бакалавра 

(освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста) можуть 

особи, які здобули ступінь молодшого бакалавра (освітньо-

кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста) за спеціальністю 271 

Річковий та морський транспорт із відповідною спеціалізацією або за 

відповідними спеціальностями і спеціалізаціями згідно з Переліком 

спеціальностей, за якими здійснювалась підготовка фахівців у вищих 

навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого 

спеціаліста, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 20 
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червня 2007 року № 839, та Переліком напрямів та спеціальностей, за 

якими здійснювалась підготовка фахівців у вищих навчальних закладах 

за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями, затвердженим 

постановою Кабінету Міністрів України 24 травня 1997 року № 507. 

Прийом на освітні програми на основі ступеня молодшого бакалавра 

(освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста) за 

зазначеними спеціалізаціями випускників інших спеціальностей та 

спеціалізацій не допускається» [359]. 

Оскільки у підрозділі йдеться про особливості професійної 

діяльності та професійно-особистісні вимоги до майбутніх судноводіїв, 

важливим буде навести зміст спеціальних (фахових) компетентностей 

майбутніх фахівців спеціалізації «Навігація і управління морськими 

суднами». Для цього проведемо узагальнення вимог наказу МОН 

України від 13.11.2018 № 1239 «Про затвердження стандарту вищої 

освіти за спеціальністю 271 «Річковий та морський транспорт». У 

цьому документі зазначено, що майбутні судноводії по завершенню 

ЗВО повинні володіти спеціальними (фаховими) компетентностями 

(здатностями, уміннями і знаннями), зокрема: 

– використовувати концептуальні знання та критичне розуміння 

основних законів, теорій, принципів, методів і понять навігації та 

управління морськими суднами для вирішення професійних завдань; 

– здійснювати планування і навігаційну проробку рейсу; 

– здійснювати судноводіння в будь-яких умовах із застосуванням 

відповідних методів для отримання точного визначення 

місцезнаходження та оптимального використання всіх наявних 

навігаційних даних для здійснення плавання; 

– забезпечувати організацію та дотримання процедур несення 

безпечної навігаційної вахти; 
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– проводити необхідні дії під час отримання сигналу лиха на 

морі. Здатність координувати пошуково-рятувальні операції; 

– використовувати радіолокатор та засоби автоматизованої 

радіолокаційної прокладки для забезпечення безпеки плавання; 

– забезпечувати безпечне плавання шляхом використання 

електронних картографічних навігаційно-інформаційних систем; 

– аналізувати прогноз погоди та океанографічні умови для вибору 

безпечного шляху судна; 

– маневрувати та управляти судном у будь-яких умовах; 

– забезпечувати експлуатацію систем дистанційного управління 

руховою установкою та системами й службами машинного відділення; 

– планувати та забезпечувати безпечне завантаження, 

розміщення, кріплення, догляд під час рейсу та розвантаження 

вантажів, у тому числі небезпечних; 

– здійснювати контроль за посадкою, остійністю та 

напруженнями корпусу, забезпечувати підтримку судна в морехідному 

стані; 

– оцінювати виявлені дефекти та пошкодження вантажних 

приміщень, люкових закриттів і баластних танків та вживати відповідні 

заходи; 

– передавати та отримувати інформацію з використанням 

підсистеми і обладнання глобального морського зв’язку, забезпечувати 

радіозв’язок у всіх випадках; 

– розв’язувати складні непередбачувані задачі і проблеми у сфері 

судноводіння; 

– обґрунтовувати власну точку зору та висновки, 

використовуючи основні теорії та концепції у сфері судноводіння; 
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– аналізувати та прогнозувати процеси та стан навігаційного 

обладнання в умовах неповної або обмеженої інформації. 

Отже, у підрозділі представлено особливості професійної 

діяльності та професійно-особистісні вимоги до майбутніх судноводіїв. 

Вони є важливим компонентом науково-теоретичних основ підготовки 

бакалаврів судноводіїв до професійної діяльності. Урахування цих 

вимог, а також подальший аналіз відповідності стану підготовки 

майбутніх судноводіїв цим вимогам сприятиме обґрунтуванню 

концептуальних засад розроблення авторської системи неперервної 

професійної підготовки майбутніх судноводіїв у вищих морських 

навчальних закладах. 
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РОЗДІЛ 2 

ІСТОРИЧНИЙ І ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПІДГОТОВКИ 

СУДНОВОДІЇВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

2.1 Ретроспективні засади вітчизняного досвіду підготовки 

фахівців морського профілю в Україні 

 

Підготовка фахівців морських спеціальностей в історичному 

вимірі завжди займала провідне місце як у військовому аспекті, так і 

під час доленосних подій в історії України. І. Тенюх зазначає, що «за 

вихід до моря боролися ще з древніх часів, і ця боротьба спонукала 

розвиток мореплавства і військового флоту. З тих пір флот став 

виступати не лише військовим а й військово-дипломатичним 

інструментом держави, що і визначало його роль і місце в системі 

оборони тих часів. Розвиток і зміцнення міжнародного авторитету 

княжої України-Руси у значній мірі стали можливими завдяки 

наявності потужного військового флоту, при допомозі якого успішно 

вирішувалися найскладніші питання міжнародних відносин тих часів» 

[419]. З цією думкою важко не погодитися, адже море і морський флот 

завжди були засобами комунікації зі світом, економічного розвитку 

приморських держав, торгівлі, а також шляхом агресій. Зокрема для 

України, оскільки саме Чорноморський регіон упродовж тривалого 

часу був джерелом небезпеки. Завдяки цьому геополітичному чиннику 

утворилася колиска козацького флоту – Запорожська Січ [419]. 

Необхідність дослідження історичних засад підготовки фахівців 

морського профілю в Україні обумовлена низкою чинників. 

По-перше, упродовж радянської доби відбулося спотворення 

морської історії України як науки, оскільки у вітчизняній військовій 
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історіографії, особливо від початку ХІХ століття, російськими і 

радянськими вченими нав’язувалася думка про домінуючу роль 

«російської зброї» та росіян у перемогах і героїчних звершеннях 

військової історії імперії.  

По-друге, сучасні історики (М. Мамчак [419], М. Кабачинський 

[215; 216], І. Рябуха [249; 377], А. Ляшкевич [269; 270], О. Чорний [457; 

457] та ін.) вказують на факт історичної колонізації військової історії 

України та особливо її морської компоненти. Упродовж розвитку 

морської галузі в України чорноморський флот подавався російськими 

та радянськими істориками як виключно російське явище. 

По-третє, посилення суверенітету та незалежності України в 

останнє десятиліття, сучасна складна воєнно-політична ситуація у 

східних і південних областях України вимагають «переосмислення 

історико-педагогічних фактів і подій, які мають вагоме значення для 

об’єктивного відтворення історії розвитку морської освіти» [270, с. 26].  

По-четверте, результати дослідження діяльності закладів 

морської освіти в Україні суттєво доповнює розуміння історичного 

досвіду підготовки майбутніх фахівців для морської галузі, сприяє 

кращому розумінню подій, явищ і процесів, що мали місце у минулому. 

Саме тому з’ясування особливостей функціонування системи морської 

освіти у ретроспективі сприятиме пошуку корисного досвіду для 

удосконалення організаційно-педагогічних засад розвитку національної 

системи морської освіти. 

По-п’яте, необхідність дослідження історичних засад підготовки 

фахівців морського профілю в Україні обумовлена її недостатнім 

висвітленням у публікаціях сучасної історико-педагогічної науки та 

неоднозначністю поглядів щодо значення подій на півдні України у 

контексті розвитку морської освіти [270, с. 26].  
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Дослідження історичних засад підготовки фахівців морського 

профілю в Україні доцільно розпочати із визначення періодизації цього 

процесу. Для цього здійснено узагальнення публікацій учених 

О. Задорожньої [399, с. 368–373], О. Клепікової [224, с. 50-54], 

А. Ляшкевич [269], М. Мамчака [275], М. Кабачинського [215; 216], 

І. Рябухи [377, с. 121-129], Н. Слюсаренко [399, с. 368–373], О. Чорного 

[456, с. 189–194], В. Щербини [478, с. 72-78]. У працях цих вчених 

зустрічаємо окремі посилання на часові межі періодів історії 

морехідної освіти. 

Так, наприклад, О. Чорний виокремлює три етапи розвитку 

морехідної освіти і навчальних закладів морського профілю, зокрема 

дореволюційний, радянський та пострадянський [457, с. 3]. 

А. Ляшкевич у дослідженні теоретичних і практичних аспектів 

морської освіти півдня України у період з 30-тих років ХІХ до початку 

ХХІ століття зважаючи на значну тривалість обраного часового 

проміжку (близько 180 років) виокремлює три суттєво різні періоди: 

імперський, що тривав від 1830 року до 1917 р., коли розвиток 

морської освіти висвітлювався авторами Російської імперії;  

радянський, що охоплював період від 1917 до 1991 року, коли 

розвиток морської освіти досліджували науковці СРСР; 

незалежний, який починається від 1991 року і триває до нині, 

коли проблема набула українсько орієнтованого пріоритету [269]. 

Оскільки історія розвитку морської освіти пов’язана з історією 

мореплавства, варто взяти до уваги думку О. Безлуцької [291], яка 

пропонує періодизацію, що охоплює часові межі від зародження 

мореплавства до його сучасного стану, зокрема: 

мореплавство в стародавні часи (зародження мореплавства; 

мореплавство народів Середземномор’я; мореплавство в Східних 
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країнах; плавання полінезійців; початок судноплавства на території 

України). У свою чергу, розвиток мореплавства у давнину можна 

поділити на три періоди:  

І період – від зародження мореплавства до появи вітрил; 

ІІ період – від появи вітрила до перших узбережних рейсів в 

межах одного морського басейну; 

ІІІ період – від узбережних каботажних рейсів до перших довгих 

морських походів і приходу науки на службу мореплавству. 

мореплавство у період раннього і розвинутого середньовіччя 

(розвиток мореплавства у неєвропейських народів; мореплавство в 

Середньовічній Європі; морські подорожі слов’ян); 

мореплавство пізнього середньовіччя та нового часу (великі 

географічні відкриття; мореплавство в епоху Просвітництва; морські 

подорожі та географічні відкриття XIX ст. – початку ХХ ст.; розвиток 

морської торгівлі; технічне удосконалення флоту; поява нових класів 

кораблів; розвиток мореплавства на українських землях); 

мореплавство у ХХ – ХХІ століттях (Мореплавство у роки 

Першої світової війни; міжвоєнний період розвитку морської галузі; 

мореплавство у роки Другої світової війни; розвиток мореплавства у 

другій половині ХХ століття; сучасне мореплавство) [291]. 

Заслуговує на увагу також періодизація історії мореплавства в 

Україні М. Мамчака, який вперше систематизує історію Українського 

флоту і привертає увагу до маловідомих і не відомих раніше сторінок 

морської історії України, представляє не завжди однозначну історію 

створення Військово-Морських сил ЗС України, хронологію розподілу 

Чорноморського флоту колишнього СРСР і морських походів 

національного флоту [419]. Дослідник пропонує таку періодизацію: 

– флот древньої України; 
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– флот княжої України-Руси; 

– національний флот в часи монголо-татарської і литовської доби; 

– козацький флот України; 

– флот Української Народної Республіки; 

– Червоний флот Радянської України; 

– Військово-Морські сили Збройних Сил України. 

Проте зазначена періодизація не може бути застосована по 

відношенню до історії морської освіти України, оскільки підготовка 

фахівців для флоту древньої України, флоту княжої України-Руси та 

національного флоту в часи монголо-татарської і литовської доби 

суттєво відрізнялася від усталеного розуміння класичної морської 

освіти. Перші згадки про становлення морської освіти припадає на 

кінець ХV ст., коли для протидії нападам війська Оттоманської Порти 

«з води» було започатковано будівництво козацьких суден і човнів для 

першої козацької флотилії. З огляду на це, перший період в історії 

морської освіти України можна назвати козацьким (від кінця ХV до 

останньої чверті ХVІІІ ст.), коли після офіційного розриву 

Кримського ханства з Великим князівством Литовським і 

спустошливих нападів Кримської орди на Україну впродовж 1480–

1482 рр. на історичній і військово-політичній арені з’явилося 

Українське козацтво [275]. М. Мамчак зазначає, що козаки були 

універсальними воїнами, що готові воювати як на суходолі, так і на 

морі. З огляду на це, їхня підготовка мала практичну спрямованість і 

передбачала фізичне загартування, розвиток витривалості та сили духу 

[275]. Козацька система військово-фізичної підготовки дозволяла 

відпрацьовувати у молоді високу фахову майстерність, формувати 

новий тип вояка – універсального, витривалого, готового до швидкої 
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зміни обстановки, до відсічі ворогу часто у нерівному бою на суші та 

на воді [422]. 

Історики зазначають, що у 1754 на Січі була відкрита вища 

спеціальна школа. Заголом на Запоріжжі напередодні зруйнування Січі 

на землях Війська Запорозького існувало близько 44 початкових шкіл. 

У деяких з них готували полкову старшину, тлумачів, військових 

канцеляристів для паланок. У Запорозьких козацьких школах панував 

національний дух, а навчання велося українською мовою. Для розвитку 

бойових навичок, військової майстерності молодих вояків для було 

запроваджено курс військової і фізичної підготовки. Вона, як правило, 

проводилася в умовах, що наближені до реальних бойових ситуацій під 

опікою досвідчених у боях козаків. Молоді воїни вчилися володіти 

зброєю, вивчали тактику, загартовувати дух і тіло, набували 

майстерності у діях на суші і на морі. Для цього використовувалися 

різні «козацькі забави», ігри та змагання за певними правилами 

(наприклад, козаки билися наповненими соломою мішками, стоячи чи 

сидячи на колоді, брали участь у рукопашних двобіях і у фехтуванні із 

зав’язаними очима), під час яких козаки випробовували себе різними 

фізичним вправами та навантаженням, розвивали у себе спритність, 

сміливість, рішучість, впевненість у власних силах, волю до перемоги 

та ініціативність. Дуже часто для мотивації задля здобуття перемоги 

призначалася певна нагорода. Що стосується підготовки до дій на морі 

або на річках, то у січових школах Війська Запорозького вчили також 

плавати, веслувати, переховуватись від ворога під водою та добре 

маскуватися. Так, наприклад, Т. Каляндрук у монографії «Таємниці 

бойових мистецтв України» наводить інформацію про те, що під час 

підготовки у січових школах Війська Запорозького молоді воїни майже 

впродовж всього року вдосконалювали свої навички плавання і 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B5
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пірнання в Дніпрі. Це були також змагання з плавання проти течії та 

пірнання у воду. Одним з серйозних випробувань молодих хлопців 

перед посвяченням у козаки було завдання перетнути на човні Дніпрові 

пороги усіх тридцяти каскадів [219, с. 189–190]. 

Щодо другого періоду розвитку морської освіти в Україні, то 

його часовими межами є остання чверть ХVІІІ ст. до початку ХІХ ст. 

Умовно його можна назвати епохою вітрильного флоту. Саме цей 

період характеризується такими основними ознаками: 

інтенсивна колонізація південноукраїнських земель Російською 

імперією; 

знищення Запорізької Січі разом з її флотилією, що були на той 

час серйозною військовою силою в південноукраїнському регіоні; 

початок побудови Чорноморського флоту; 

початок освоєння нових морських шляхів на ринки Азії та 

Європи.  

Саме у цей період, як зазначають історики [457, с. 8; 422], 

зокрема у 1783 році з Херсонської адміралтейської верфі було спущено 

на воду перший військовий корабель, а за два роки у 1785 році 

затверджено програму будівництва Чорноморського флоту [457, с. 8;], 

у якій значну увагу було приділено питанням підготовки фахівців для 

перших флотилій – Азовської та Дніпровської. Їхнє комплектування 

відбувалося, в основному, за рахунок залучення на службу 

Чорноморських та колишніх запорізьких козаків. Ще одним джерелом 

наповнення Чорноморського флоту став морський кадетський корпус – 

перший навчальний заклад морського профілю на півдні України, який 

було переведено за вказівкою Г. Потьомкіна з Петербургу до Херсона. 

Крім слухачів з Росії згодом в цю гімназію на навчання почали 

набирали юнаків з українських губерній (етнічних українців), а також 
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представників християнських народів, що проживали на Балканах [457, 

с. 8;]. 

У кінці XVIII століття у Миколаєві відкриваються морські 

навчальні заклади, пов’язані з навігацією і корабельною архітектурою 

[310]. Це стало наслідком ліквідації кадетського корпусу у 1798 році, 

замість якого у Миколаєві, створено два нові училища – штурманське 

та корабельної архітектури [457, с. 8;]. Ця подія, а також затвердження 

принципів комплектування фахівцями морського флоту на Чорному 

морі фактично є визначальними у контексті формування на 

південноукраїнських землях мережі морських закладів освіти, у яких 

відбувалося виховання матросів і офіцерів на засадах вірності 

російському самодержавству.  

Третій – дореволюційний етап розвитку морської освіти в Україні 

тривав від початку ХІХ ст. – до 1917 р. У праці Є. Зябловського, 

присвяченій статистичному огляду Російської імперії та Європи 

згадаються навчальні заклади, де відбувалася підготовка фахівців для 

морського [198]. Дослідник А. Скальковський у дослідженні 

«Хронологическое обозрение истории Новороссийского края» 

представляє особливості організації системи підготовки фахівців для 

флоту на початку ХІХ ст. Дослідник ретельно подає місце і час 

заснування морських закладів освіти, особливості внутрішньої 

організації морських училищ, кількість слухачів тощо [390]. Йдеться 

про Чорноморське штурманське училище, Чорноморське артилерійське 

училище, флотські училища в Миколаєві та Севастополі, 2-й морський 

навчальний екіпаж, а також Миколаївське училище для дочок нижчих 

чинів флоту, фельдшерську школу при Миколаївському морському 

шпиталі та Миколаївську школу музикантів і співаків портових 

оркестрів і хорів [457, с. 8–9]. Діяльність цих закладів освіти 
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забезпечувала потреби Чорноморського флоту фахівцями різних 

професій. 

Так, наприклад, перше училище торговельного мореплавання на 

українських землях виникає в Херсоні у 1834 році завдяки клопотанню 

графа Воронцова і резолюції імператора Миколи I. До того часу 

підготовка фахівців для торговельного комерційного флоту була поза 

увагою держави і здійснювалася за рахунок приватного фінансування 

[440]. На початку заснування Училище торгового мореплавання 

передбачало навчання впродовж 4 років. Воно було розміщене у 

будівлях колишнього адміралтейства, що дозволяло навчати слухачів 

14-17-річного віку за рахунок казенного утримання. Щодо соціального 

походження, то це були вихідці з сімей купців і міщан півдня України 

та Криму. Згодом кількість слухачів зросла за рахунок слухачів, що 

навчалися за власні кошти, а також вільних моряків-практикантів. 

Слухачі вивчали загальноосвітні та спеціальні дисципліни, а також 

іноземні мови, зокрема турецьку, німецьку, французьку, грецьку й 

італійську. Після закінчення училища, перебування у якому 

передбачало казармене положення, відмінники отримували звання 

штурмана, решта слухачів – помічника. Відмінників нагороджували 

книгами, морським інструментом, срібними великими і малими 

медалями. 

Згодом, у 1880 році Херсонську морехідне училище було 

реорганізовано у  трикласний навчальний заклад. Перший клас 

пізнання був призначений для штурманів каботажного плавання, 

другий – для шкіперів каботажного і штурманського плавання, а третій 

– для шкіперів дальнього плавання. 

Отже, до кінця ХІХ ст. на півдні України сформувалася система 

морських закладів освіти, частина з яких готувала фахівців військового 
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флоту, а інші училища і школи мали торговельно-морехідне 

спрямування. Розвитку морських училищ і шкіл сприяла поява 

парового флоту. Дослідники розвитку морської освіти називають серед 

найвідоміших у цей час Одеське училище торговельного мореплавання, 

Чорноморське штурманське училище, Миколаївську та Олешківську 

двокласні морехідні школи, Голопристанську двокласну морехідну 

школу і Бериславську двокласну морехідну школу (за даними джерел за 

час існування її закінчило 97 осіб, 50 з яких отримали дипломи і були 

шкіперами на парусних суднах та капітанами на буксирних пароплавах 

[324]. 

Загалом від першої половини – до кінця ХІХ ст. на 

південноукраїнських землях діяло понад двадцяти закладів освіти, що 

готували фахівців для морської галузі. 

Для початку ХХ ст. характерним став бурхливий розвиток 

судноплавства та річкового флоту, особливо на Дніпрі і Десні. Це 

спонукало до вирішення проблема кадрового забезпечення цієї галузі 

транспорту. Саме тому у 1912 році на кошти Спілки судноплавства 

після з’їзду Київського відділення було засновано Київське річкове 

училище першого розряду Міністерства шляхів сполучення Російської 

імперії. Училище почалось із невеличкої бібліотеки, трьох макетів 

річкових суден, макету парової машини та чотирьох десятків парт. Було 

сформовано училищну комісію, попечительську раду, а від 

Міністерства шляхів сполучення отримано відповідний дозвіл на 

відкриття цього закладу морської освіти (сьогодні – це Державний 

університет інфраструктури та технологій). Освітня програма 

складалася з підготовчого та спеціального відділень (класів) і 

складалася з майже двох десятків дисциплін, основними з яких були 

алгебра, геометрія, креслення, географія, пароплавна механіка, 
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суднобудування, фізика, законознавство, такелажні роботи та суднова 

річкова практика. 

Результати узагальнення й аналізу історико-педагогічної 

літератури дозволяють виокремити деякі характерні для того часу 

особливості розвитку морської освіти. 

По-перше, це становий підхід до відбору слухачів. Так, 

наприклад, слухачами морських училищ і шкіл були, як правило, 

вихідці з сімей купців і міщан, а дочки молодших чинів флоту 

навчалися у фельдшерській школі, яка знаходилася при 

Миколаївському морському шпиталі та Миколаївському училищі. 

По-друге, навчання слухачів відбувалося, в основному, за 

рахунок казенного утримання. Але згодом зросла кількість слухачів, 

навчання яких було організовано за рахунок приватних внесків. 

По-третє, дослідники відмічають відсутність чітких і 

збалансованих правил про порядок складання кваліфікаційних іспитів. 

Через це не було і єдиних освітніх програм і навчальних планів, 

підручників і навчальних посібників. Це, у свою чергу, обумовило 

слабкий рівень універсалізації у навчанні майбутніх фахівців морського 

торговельного флоту.  

По-четверте, серед причин, що перешкоджали якісній 

професійній підготовці фахівців для морської галузі, дослідники 

називають недостатнє фінансування, значну тривалість навчання та 

відсутність .кваліфікованих викладачів. 

По-п’яте, з появою парового флоту комплектування корабельних 

екіпажів відбувалося на засадах професіоналізму, коли перевага 

надавалася випускникам морських закладів освіти. Розвиток науково-

технічного прогресу спричинив відхід від уніфікації освітнього процесу 
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та запровадження в морських училищах і школах конкурсної системи 

вступу на навчання, а також посилене вивчення спеціальних дисциплін. 

По-шосте, від середини ХІХ до початку ХХ століття 

спостерігається позитивна динаміка розвитку матеріально-технічної 

бази морських закладів освіти та її фінансування. Йдеться про 

навчальні класи, допоміжні приміщення, навчальну літературу і 

бібліотечні фонди, базу практики та засоби наочності. 

По-сьоме, морехідні заклади освіти часто виконували певні 

соціальні функції, коли найбідніші слухачі отримували підручники 

безкоштовно або отримували на їх придбання грошову допомогу. 

Логічним завершення розвитку морської освіти під час третього 

етапу можна назвати затвердження у травні 1902 року «Положення про 

морехідні навчальні заклади Міністерства фінансів». У цьому 

документі було представлено нову структуру системи підготовки 

моряків торгового флоту, а морехідні заклади освіти було поділено на 

курси морехідних знань, підготовчі морехідні школи, морехідні 3-

класні та 2-класні школи та морехідні училища далекого і малого 

плавання. 

Четвертий етап розвитку морської освіти в Україні – радянський, 

тривав від 1917 до 1991 року. Важливою подією на початку четвертого 

етапу розвитку морської освіти в Україні було прийняття у 1922 році 

«Кодексу законів про народну освіту в УРСР». У цьому документі 

визначено типи закладів освіти, зокрема курси, профшколи, технікуми, 

інститути, школи робітничої молоді, вечірні робітничі технікуми, 

робітничі факультети [269; 270]. Відповідно до цього документу 

технікум вважався закладом вищої освіти, у якому здійснювалася 

підготовка фахівців вищої кваліфікації певної галузі народного 

господарства [270, с. 251]. 
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Підготовку фахівців для морського флоту у період з 1925 по 1935 

роки здійснювали заклади освіти транспортної галузі, зокрема мережа 

морських технікумів, училищ і шкіл, де навчалися в основному молоді 

люди (як правило діти вільних лоцманів, козаків, рибалок) віком до 20 

років. Тривалість навчального року у порівнянні з дореволюційним 

періодом було збільшено до 195 днів (з 1 жовтня до 1 червня).  

Радянські реформи торкнулася усіх закладів морської освіти. Так, 

наприклад, Херсонське училище далекого плавання було реформовано 

у Технікум водного транспорту, у якому навчання тривало 3 роки. 

Проте переважна більшість дисциплін у змісті освіти залишилась 

незмінною з дореволюційного періоду, за виключенням історії та 

політграмоти. 

Одеське училище торгового мореплавання у 1920 році також було 

реформовано у Технікум водних шляхів сполучення, який згодом 

отримав назву «Одеський морський технікум». Загалом необхідно 

зазначити, що технікуми суттєво наростили обсяг слухачів, майже 

вдвічі зменшили терміни навчання, відкрили вечірні та заочні 

відділення, що дозволило їм забезпечувати потреби морської галузі у 

фахівцях морської справи. Суттєво покращилася також навчально-

матеріальна база цих закладів освіти: з’явилися нові приміщення, 

навчальні судна, бібліотеки, інструменти для підготовки суднових 

механіків тощо. 

У зв’язку із закриттям морських шкіл і перетворенням їх на нові 

заклади морської освіти, Херсонську морську профшколу було 

перетворено на Херсонський робітничий технікум водного транспорту, 

а Олешківську та Голопристанську морехідні школи було ліквідовано у 

1923 році. Згодом були закриті й морехідні школи у Бердянську та 

Керчі [270, с. 261]. 
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Водночас, активний розвиток торгівлі та перевезень річковим і 

морським транспортом, зростання потреб народного господарства 

СРСР обумовили потребу у підготовці фахівців для цієї галузі 

економіки. З огляду на це на початку 1930 року було створено 

Одеський інститут водного транспорту, де студенти навчалися на п’яти 

факультетах (судномеханічному, гідротехнічному, експлуатаційному, 

економічному та кораблебудівному).  

З початком Другої світової війни весь торговий флот, що 

базувався на Чорному і Азовському морях був мобілізований для 

потреб Воєнно-морського флоту, а слухачі з більшістю викладачів 

морських закладів освіти, що були розташовані в Україні, були також 

призвані на службу до Військово-морського флоту СРСР [275].  

Друга світова війна внесла свої корективи у розвиток морської 

освіти у повоєнні роки, оскільки за даними дослідників торговий флот 

СРСР втратив більше половини суден, які було затоплено або 

захоплено. Було також знищено суднобудівні і судноремонтні заводи 

на півдні України, а також споруди в морських портах Чорного та 

Азовського морів. У зв’язку з потребою відновлення потенціалу 

фахівців морського торгового флоту наприкінці війни у 1944 році було 

прийняте рішення про підготовку кваліфікованих фахівців для 

торгового і воєнного флотів і портів у вищих інженерних морських 

училищах та морехідних училищах. Для цього морські технікуми, що 

діяли до війни, було реформовано у вищі морехідні училища. Зокрема, 

було реорганізовано Одеський і Херсонський морехідні технікуми у 

морехідні училища, а також створено Одеське вище морехідне училище 

та школи юнг у м. Херсоні та м. Одеса (після Другої світової війни було 

багато сиріт і безпритульних дітей, яких набирали до цих шкіл). 
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Фактично у цей час було започатковано створення розгалуженої 

різнорівневої системи морської освіти [270, с. 266–267]. 

Щодо змісту освіти, то, наприклад, курсанти Херсонського 

морехідного училища вивчали такі загальноосвітні дисципліни, як 

математика, російська мова і література, географія, креслення, фізика, 

історія, хімія, англійська мова. Щодо спеціальних дисциплін, то у 

навчальний план було включено воєнно-морську підготовку, що 

обумовлено воєнно-політичною ситуацією навколо СРСР та панівною 

ідеологією (додаток Б). 

Ще один заклад освіти з підготовки фахівців морського флоту – 

Херсонський морський рибопромисловий технікум відновив свою 

діяльність одразу після звільнення території від німецьких окупантів у 

1944 році. Згодом його було реорганізовано у морехідне училище 

рибної промисловості. Серед форм навчання тут переважала класно-

урочна форма організації освітнього процесу, що є поширеною у 

професійно-технічній освіті – уроки (що правда для курсантів старших 

курсів проводилися лекції), практичні заняття у лабораторіях, кабінетах 

та навчальних майстернях, виробнича практика, самостійна робота 

курсантів [270, с. 279]. 

Також у 1944 році з евакуації до Одеси повернувся Одеський 

інститут інженерів водного транспорту, згодом перейменований на 

Одеський інститут інженерів морського флоту, який було у 1962 році 

було розширено шляхом створення заочно-вечірнього факультету 

Ждановським (Маріупольським) загально технічним у 1988 році. 

У цьому ж році в Одесі було створено Одеське вище морехідне 

училище (згодом – Одеське вище інженерне морське училище), у якому 

з 1954 року функціонували факультет судноводіння, судномеханічний 

факультет та електромеханічний факультет, а також заочне відділення 
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[270, с. 286]. У 1960 році в Ізмаїлі було відкрито заочний факультет 

Одеського вищого інженерного морського училища. 

Для порівняння змін у змісті освітніх програм для спеціальності – 

судноводіння (навчальні плани, перелік навчальних дисциплін та їх 

розподіл за циклами), що відбувалися у період з 1947 по 1954 роки 

доцільно наочно представити їхні основні позиції у вигляді таблиці 

(табл. 2.1). 

 

Таблиця 2.1 – Навчальні плани Херсонського морехідного училища, 

затверджені у 1947 р. для спеціальності «судноводіння» та у 1954 році для 

спеціальності «морське судноводіння» [270, с. 299–300, 301–302] 

 

Спеціальність «судноводіння», 1947 

р. 

Спеціальність «морське 

судноводіння», 1954 р. 
Назва дисципліни К-ть 

годин 

Назва дисципліни К-ть годин 

Загальноосвітній цикл Загальноосвітній цикл 

Історія СРСР  254 Історія СРСР  222 

Російська мова та літ.  293 Російська мова та літ. 301 

Математика  371 Математика  396 

Фізика  188 Фізика  211 

Хімія  82 Хімія  95 

Іноземна мова  444 Англійська мова  363 

  Історія КПРС 124 

Загально технічний цикл Загально технічний цикл 

Креслення  136 Креслення  154 

Технічна механіка 160 Технічна механіка  155 

Електротехніка  120 Електротехніка  131 

Спеціальний цикл Спеціальний цикл 

Навігація і лоція  309 Навігація і лоція  294 

Морехідна астрономія  259 Морехідна астрономія 258 

Метеорологія і 

океанографія  

152 Метеорологія і 

океанографія  

169 

Теорія девіації 

магнітного компаса  

138 Теорія девіації 

магнітного компаса  

104 

Електронавігаційні 

пристрої  

159 Електронавігаційні 

пристрої  

174 

Основи радіотехніки, 

радіонавігації та 

радіолокації  

160 Основи радіотехніки і 

радіонавігації  

156 
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Архітектура і теорія 

корабля  

154 Теорія і будова корабля  154 

Морське і риболовне 

право  

92 Морське право  78 

Експлуатація морського 

флоту і суднова звітність  

90 Експлуатація морського 

транспорту  

78 

Суднова гігієна  28 Суднова гігієна  26 

Суднові механізми  90 Суднові силові 

установки  

120 

Географія морських 

шляхів сполучення  

68 Географія морських 

шляхів сполучення  

78 

  Морська практика і 

статути Міністерства 

морського флоту  

241 

  Техніка безпеки і 

протипожежна техніка  

38 

Військово-морська 

підготовка 

657 Спецпідготовка  532 

  Фізичне виховання  99 

  Група самозахисту  48 

Практичне навчання та 

вдосконалення професійних навичок 

Практичне навчання та вдосконалення 

професійних навичок 

Морська практика  276 Навчальна практика на 

парусних суднах  

576 

  Виробнича практика на 

транспортних суднах  

960 

 

З метою посилення охорони людського життя і збереження майна 

на морі, а також захисту морського середовища шляхом установлення 

міжнародних норм у 1978 р. було прийнято Міжнародну конвенцію про 

підготовку та дипломування моряків і несення вахти (ПДНВ), проте 

СРСР до цього документу не приєднався. Україна лише у 1997 році 

ратифікувала положення Конвенції. Роль цієї Конвенції важко 

переоцінити, оскільки у цьому документі встановлено стандарти 

мінімальних професійних знань та навичок, якими повинні володіти 

кандидати на отримання диплома моряка, а також єдину форму 

документів моряків [445, с. 76–83]. 
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За даними науково-історичних джерел, наприкінці 1970-х років у 

розпорядженні морських закладів освіти було чотири вітрильних судна 

та шістнадцять великих навчальних пароплавів [280; 445, с. 76-83]. 

На початку 1980-х років у системі морської освіти виникла 

післядипломна форма її здобуття, що засвідчило про її структурно-

професійний розвиток. У цей час, підготовку фахівців морського 

транспорту було організовано у 5 вищих та 15 середніх спеціальних 

закладах освіти. До їх складу входили 29 заочних і вечірніх філіалів 

факультетів, а також навчально-консультативних пунктів. Загалом ці 

заклади освіти здійснювали підготовку морських інженерів по 15-ти 

спеціальностям і техніків по 13-ти спеціальностям, пов’язаним з 

експлуатацією плавальних засобів та обслуговуванням берегових 

об’єктів інфраструктури [445, с. 76-83]. 

Загалом, морським закладам освіти у повоєнний час притаманні 

такі характеристики: 

повернення з евакуації морських закладів освіти; 

відновлення діяльності технікумів водного транспорту в якості 

морехідних училищ;  

відкриття морських закладів освіти різних типів (для здобуття 

середньої, вищої і позашкільної освіти); 

короткий термін перебування на посаді керівника навчального 

закладу (плинність кадрів); 

розширення переліку спеціальностей та форм здобуття освіти; 

поліпшення навчально-матеріальної бази; 

географічне розширення структурних підрозділів; 

запровадження навчальних дисциплін військово-спеціального та 

ідеологічного спрямування; 
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оновлення змісту освіти внаслідок науково-технічного та 

економічного розвитку; 

забезпечення курсантів і слухачів санітарно-гігієнічними 

умовами перебування у закладах освіти; 

виключно державна форма власності морських закладів освіти та 

відповідне фінансування. 

П’ятий етап розвитку морської освіти в Україні – сучасний, 

триває від 1991 року до наших днів. Початок цього періоду 

ознаменувався тим, що після проголошення незалежності у 1991 році 

Україна успадкувала весь потенціал матеріально-технічна база 

морської галузі, що розташований на в Азово-Чорноморському регіоні. 

Але для дослідження важливим є те, що в України залишилася досить 

потужна система морської освіти, яка охоплювала 4 ВНЗ (морехідні 

училища та інститути), 7 морських середніх технічних навчальних 

закладів, мережу технічних училищ і морехідних шкіл, а також 

культурно-освітні заклади морського профілю та осередки підвищення 

кваліфікації моряків [270, с. 319]. 

Ще до проголошення незалежності на початку квітня 1991 року 

Кабінет Міністрів СРСР реорганізував Одеське вище інженерне 

морське училище імені Ленінського комсомолу в Одеську державну 

морську академію (ОДМА), яка у 1992 році отримала від Міністерства 

освіти України ліцензію на право підготовки фахівців плавскладу всіх 

рівнів і підтвердила високий статус академії [309]. Згодом, у липні 1992 

року Одеська державна морська академія отримала право на військову 

підготовку курсантів. Для цього було створено відповідні кафедри, 

факультети і відділення військової підготовки. Подальший розвиток 

Одеська державна морська академія отримала наприкінці 1994 року, 

коли на базі факультету підвищення кваліфікації було створено Центр 
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підготовки та атестації плавскладу (ЦПАП). Ця важлива подія 

передувала прийняттю Міжнародною морською організацією (IМО) 

Міжнародного кодексу зі стандартів підготовки та дипломування 

моряків (ПДНВ-95). 

28 червня 1996 року у склад ОДМА увійшов Маріупольський 

факультет, а міжнародна діяльність забезпечила співпрацю зі Світовим 

морським університетом (Швеція) та Інститутом морських інженерів 

(Великобританія) [309].  

У 1998 року рішенням Державної акредитаційної комісії України 

ОДМА визнана навчальним закладом, атестованим IV рівнем 

акредитації. 

Загалом за роки незалежності України Одеська державна морська 

академія стала провідним науково-методичним центром морської 

освіти, що визначає філософію, стратегію і шляхи удосконалення 

підготовки моряків в Україні [309]. Підтвердженням цього стало 

присвоєння ОДМА статусу національного у вересні 2002 року, що 

стало визнанням досягнень колективу закладу вищої освіти у 

забезпеченні конкурентноздатності майбутніх фахівців. Нині укладені 

десятки договорів з судноплавними компаніями України та інших 

країн, морськими портами, агентствами, крюїнговими компаніями 

щодо місць практики курсантів академії, оскільки вихід українського 

моряка на міжнародний ринок праці є не тільки престижним, але й 

економічно доцільним, оскільки сприяє розвитку трудових ресурсів 

України. Ще один етап розвитку Одеської національної морської 

академії відбувся у 2014 році, коли було утворено факультет військово-

морських сил, згодом перетворений в Інститут. 
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З 1 січня 2016 року ОНМА реорганізовано шляхом її 

перетворення в Національний університет «Одеська морська академія» 

(НУ «ОМА») [309]. 

Прикладом бурхливого розвитку морської освіти в Україні після 

набуття нею незалежності є низка етапів реорганізації та реформування 

Херсонського морехідного училища – одного з найстаріших морських 

закладів освіти, що бере свій відлік від 1834 року. У 1996 році його 

було перетворено на морський коледж, а згодом – у 2006 році – на 

Херсонський державний морський інститут. З метою оптимізації 

мережі навчальних закладів із підготовки морських фахівців та 

вдосконалення системи підвищення якості підготовки морських 

фахівців у 2011 році було прийнято рішення «Про утворення 

Херсонської державної морської академії». У цього часу цей заклад 

вищої освіти складається з трьох структурних підрозділів:  

Професійно-морського ліцею ХДМА (здійснює підготовку 

фахівців робітничих спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня 

«кваліфікований робітник»); 

Морського коледжу ХДМА (забезпечує підготовку фахівців 

плавальних та суднобудівних спеціальностей освітнього рівня 

«молодший спеціаліст»);  

Академії (готує фахівців плавальних спеціальностей освітнього 

рівня «бакалавр» та «магістр»). 

Важливим етапом у розвитку Херсонської державної морської 

академії є створення у 2016 році Міжнародного морського кластеру 

«Палата ІТ-освіти і підготовки моряків», який не має аналогів у світі. 

До складу Кластера увійшли 17 іноземних та національних 

підприємств, установ і організацій, які покликані забезпечити 

задоволення потреб національної морської галузі в конкурентноздатних 
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і професійномобільних фахівцях, спроможних системно і послідовно 

реалізовувати отримані знання, уміння, навички і компетентності в 

практичній діяльності на суднах вітчизняного і міжнародного 

торговельного флоту [440]. Міжнародний морський кластер «Палата 

ІТ-ОПМ» є першим в Україні сучасним навчально-тренажерним 

центром, який складається з тренажера ГМССБ /GMDSS (Глобальна 

морська система зв’язку при небезпеці та для забезпечення безпеки 

мореплавання/ від англ. Global Maritime Distress and Safety System) та 

навчальних програм [186, с. 247-253; 399, с. 368–373] 

Результати узагальнення архівних матеріалів і нормативних 

документів МОН України дозволяють зробити висновок, що станом на 

початок 2000 р. підготовку морських фахівців невійськового 

спрямування здійснювали такі заклади морської вищої освіти: 

Національний університет кораблебудування імені адмірала 

С. Макарова; 

Первомайський політехнічний інститут Національного 

університету кораблебудування імені адмірала С. Макарова;  

Одеська національна морська академія; 

Одеський національний морський університет;  

Київська державна академія водного транспорту (у 2003 р. було 

присвоєне ім’я видатного українського гетьмана-флотоводця Петра 

Конашевича-Сагайдачного); 

НКЦ Київської державної академії водного транспорту імені 

гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного в м. Ізмаїл;  

Ізмаїльський інститут водного транспорту;  

Ізмаїльський факультет Одеської національної морської академії;  

Херсонський державний морський інститут (з 2011 року – 

Херсонська державна морська академія); 
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Херсонська філія Національного університету кораблебудування 

імені адмірала С. Макарова;  

Феодосійський політехнічний інститут Національного 

університету кораблебудування імені адмірала Макарова;  

Керченський державний морський технологічний університет;  

Кримський НКЦ Національного університету водного 

господарства та природокористування;  

Севастопольський факультет морського транспорту Київської 

державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра 

Конашевича Сагайдачного;  

Український морський інститут. 

У Роки незалежності в Україні було відкрито також низку 

закладів професійної освіти, зокрема Маріупольський морський ліцей 

(1992 р.), який у 1999 р. ліцей отримав ліцензію МОН України на право 

ведення професійного навчання, а у 2001 році заклад був 

сертифікований Регістром судноплавства України згідно вимог 

Міжнародної Конвенції ПДМНВ. Було також відкрито Миколаївський 

морський ліцей (1991 р.), Одеський Морський ліцей (2001 р.), Одеський 

професійний ліцей морського транспорту (2004), Морський коледж 

ХДМА (1996), Херсонський професійно-морський ліцей (2011 р.), 

Отже, упродовж п’ятого, сучасного етапу розвитку морської 

освіти в Україні було збережено морські навчальні заклади з 

багаторічною історією і традиціями, що мали високі результати 

освітньої діяльності. За весь цей період було також відкрито і нові 

заклади середньої, професійно-технічної та вищої освіти різної форми 

власності, а також центри післядипломної освіти моряків. 

Щодо трансформації змісту освіти на сучасному етапі розвитку 

освіти, то тут теж відбулися суттєві зміни. Так, наприклад, відповідно 
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до вимог міжнародної Конвенції ПНДМНВ (1978), міжнародного 

Кодексу ПНДМНВ (з урахуванням Манільських поправок 2010 р.), в 

Україні у 2012 р. було розроблено галузевий стандарт освітньо-

професійної програми морських фахівців, який до 2013 р. поширювався 

на всю систему морської освіти [270, с. 344]]. Нова ОПП передбачає 

три цикли підготовки в нормативній (обов’язковій) частині та два у 

варіативній частині, зокрема: гуманітарної та соціально-економічної 

підготовки; математичної та природничо-наукової підготовки; 

професійної підготовки (визначається напрямом підготовки – 

спеціальністю). До варіативної частини включено рекомендовані 

дисципліни варіативної складової та цикл дисциплін самостійного 

вибору. Для отримання диплому майбутнього судноводія необхідно 

отримати стаж плавання не менше 12 місяців у складі палубної 

команди. Прикметно, що така ж вимога висувалася до майбутніх 

судноводіїв і у радянські часи.  

Освіта в морських академіях передбачає проходження 

курсантами плавальної практики. Її метою є закріплення набутих 

теоретичних знань, ознайомлення із особливостями сучасної організації 

праці на суднах, розвиток професійних вмінь та навичок роботи в 

реальних умовах, формування потреби постійного професійного 

розвитку та здатності приймати самостійні рішення. Практика як 

правило проводиться на власних базах практики, а також на сучасних 

суднах, що виконують комерційні вантажні перевезення або 

здійснюють вилов риби. Часто для організації практики 

використовують послуги компаній, що надають послуги з підбору та 

працевлаштування моряків на судна іноземних судновласників. Так, 

наприклад, представники компанії Marlow Navigation щорічно 

відбирають курсантів Херсонської Державної Морської Академієї для 



89 

 

кадетської програми, що передбачає проходження плавальної практики 

на суднах компанії.  

Отже, трансформація змісту освіти на сучасному етапі її розвитку 

відбувається у контексті вимог міжнародної Конвенції ПНДМНВ 

(1978), міжнародного Кодексу ПНДМНВ (з урахуванням Манільських 

поправок 2010 р.), а також загальноєвропейських тенденцій 

(Болонський процес). Зі здобуттям незалежності в Україні продовжили 

функціонувати морські заклади освіти, що залишилися в спадок від 

Радянського союзу. Разом з тим з 1991 року відкривалися й нові 

приватні та комунальні заклади освіти, що забезпечили здобуття 

середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти 

майбутніми фахівцями. 

Загалом, важливими засадами розвитку морської освіти в Україні 

є козацький флот та військово-морське мистецтво козаків, коли 

підготовка до дій на морських та річкових водах характеризувалася 

практичним спрямуванням. Систему навчальних закладів для 

підготовки фахівців морської справи почали створювати з кінця ХVІІІ 

ст. У радянські часи великого значення надавали ідеологічній та 

технічній складовим підготовки фахівців морського флоту. Виявлено, 

що оскільки серед методів управління у радянську добу переважали 

адміністративні, питання про налагодження соціально-комунікативної 

взаємодії як одного з чинників ефективності професійності діяльності 

судноводіїв та екіпажу не були предметом уваги ні науковців, ні 

практиків судноводіння. 

Загалом, у процесі розвитку морехідної освіти і навчальних 

закладів морського профілю в Україні можна умовно виокремити п’ять 

періодів:  
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перший період – від кінця ХV до останньої чверті ХVІІІ ст., який 

умовно можна назвати козацьким; 

другий період – від останньої чверті ХVІІІ ст. до початку ХІХ ст. 

– епохою вітрильного флоту; 

третій період – дореволюційний – від початку ХІХ ст. – до 1917 

р.; 

четвертий період – радянський – від 1917 до 1991 року; 

п’ятий – сучасний, від 1991 року – до наших днів. 

Загалом, важливими засадами розвитку морської освіти в Україні 

є козацький флот та військово-морське мистецтво козаків, коли 

підготовка до дій на морських та річкових водах характеризувалася 

практичним спрямуванням. Систему навчальних закладів для 

підготовки фахівців морської справи почали створювати з кінця ХVІІІ 

ст. До кінця ХІХ ст. на півдні України сформувалася система морських 

закладів освіти, частина з яких готувала фахівців військового флоту, а 

інші училища і школи мали торговельно-морехідне спрямування. 

Розвитку морських училищ і шкіл сприяла поява парового флоту. У 

радянську добу великого значення у морській освіті надавали 

ідеологічній та технічній компонентам підготовки фахівців флоту. 

Радянські реформи торкнулася усіх закладів морської освіти. Серед 

методів управління у радянський час переважали адміністративні. З 

початком Другої світової війни весь торговий флот, що базувався на 

Чорному і Азовському морях разом із слухачами морських закладів 

освіти півдня України були мобілізовані на службу до Військово-

морського флоту СРСР. 

У повоєнний час виникла гостра потреба відновити потенціал 

фахівців морського торгового флоту. Для цього морські технікуми, що 

діяли до війни, було реформовано у вищі морехідні училища, 
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евакуйовані заклади освіти поверталися до місць постійної дислокації. 

Відбувалося розширення переліку спеціальностей та форм здобуття 

освіти, поліпшувалася навчально-матеріальна база, тривало географічне 

розширення структурних підрозділів морських закладів освіти.  

Із здобуттям Україною незалежності було взято курс на 

збереження морських навчальних закладів із багаторічною історією і 

традиціями. Було також відкрито нові заклади середньої, професійно-

технічної та вищої освіти різної форми власності, а також центри 

післядипломної освіти моряків. Розвиток змісту освіти на сучасному 

етапі відбувається у контексті вимог міжнародних Конвенцій, що 

регулюють питання підготовки фахівців морського флоту, а також 

загальноєвропейських тенденцій. 
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2.2 Зарубіжний досвід підготовки судноводіїв до професійної 

діяльності в ХХІ столітті 

 

Стрімкий розвиток повітряного та наземного транспорту на цей 

час не применшив важливість морських шляхів сполучення, які інколи 

залишаються єдиним способом доставки вантажу чи людей. Сьогодні, 

як і багато років тому, безпека мореплавання значною мірою залежить 

від правильного вирішення професійних завдань, покладених на весь 

екіпаж та, зокрема, на офіцерський склад суден. Показники загальної 

аварійності на водному транспорті свідчать про щорічне зростання 

серйозних аварійних випадків більш ніж на 15 %, що найчастіше 

трапляються у портових водах під час заходу і виходу суден з портів, у 

прибережних водах та у відкритому морі. Майже 50 % усіх аварій 

стаються через навігаційні причини [316, с. 167]. Саме тому усі морські 

держави світу приділяють підготовці судноводіїв значну увагу. 

Діяльність судноводіїв регламентується значною кількістю як 

державних, так і міжнародних нормативних документів. Жорсткі 

вимоги щодо підготовки морських фахівців висуває Міжнародна 

морська організація (International Marine Organization – ІМО). Її 

основними регламентуючими документами є: Міжнародна конвенція і 

кодекс щодо підготовки і дипломування моряків і несення вахти – 

ПДНВ-78/95 (International Convention on Standards of Training, 

Certification and Watchkeeping for Seafarers– STCW Convention) 1978 

року (з поправками) [295], Міжнародні правила попередження 

зіткнення суден у морі (The International Regulations for Preventing 

Collisions at Sea 1972 (COLREGS) [525], Міжнародна конвенція по 

запобіганню забруднення з суден (International Convention for the 

Prevention of Pollution from Ships, MARPOL 73/78) [497], Міжнародний 
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кодекс з управління безпечною експлуатацією суден і запобіганням 

забрудненню – МКУБ (The International Safety Management (ISM) Code) 

[284] та інші. 

Характерною рисою сучасного судноплавства є його 

міжнародний характер, а тому перспективним вважаємо вивчення 

досвіду підготовки майбутніх судноводіїв у різних морських країнах 

світу. Серед таких нами обрано Республіку Польщу, Латвію, Литву, 

Російську федерацію, Велику Британію та Австралію. 

Добре відомим у Європі та одним з найбільших закладів вищої 

освіти морського профілю у Республіка Польща є Морський 

Університет у Гдині [493]. Про високий статус університету свідчить 

його членство у Міжнародній Асоціації Морських Університетів 

(International Association of Maritime Universities – IAMU). З 1920 року 

університет готує випускників на офіцерські посади торгових морських 

суден, на керівні посади у наземних установах і компаніях, що 

представляють морську промисловість і приморські регіони. Програми 

навчання університету відповідають польським освітнім стандартам 

Міністерства освіти, а також вимогам ІМО. Викладачі університету – 

це доктори наук, професори, переважна більшість яких має морські 

професії і дипломи головного інженера, суднового інженера-електрика 

або магістра мореплавання. В університеті впроваджено систему 

управління якістю освіти ISO 9001: 20087. Підтвердженням 

відповідності системи управління якістю освіти вимогам стандарту 

ISO 9001: 2008 є сертифікат, виданий Бюро сертифікації польського 

реєстру судноплавства. Примітним є той факт, що університет активно 

співпрацює з 18 морськими вищими навчальними закладами у рамках 

міжнародних організацій. Серед таких – Європейська асоціація 

http://www.umg.edu.pl/en/
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університетів (European University Association – EUA) та Міжнародна 

асоціація Морських університетів (IAMU). 

На чотирьох факультетах університету – Навігаційному, 

Морського машинобудування, Морської електротехніки, 

Підприємництва і товарознавства отримують спеціальності близько 

5000 студентів щороку. Факультети складаються з кафедр, які активно 

проводять науково-дослідні та освітні заходи в межах своїх профілів 

навчання. 

Факультет Навігації (Wydział Nawigacyjny) готує 

висококваліфікованих фахівців з експлуатації морських суден [494]. 

Випускники отримують диплом про закінчення навчання і ступінь 

магістра та інженера морської навігації, а після спеціалізованого 

стажування, проходження якого чітко визначено нормативно-

правовими актами – диплом офіцера і право обіймати офіцерські 

посади палубного відділу на морських суднах світу. Навігаційний 

факультет має у своєму розпорядженні технічно оснащені лабораторії, 

симулятор системи маневрування, симулятори GMDSS (англ. Global 

Maritime Distress and Safety System – Глобальна морська система зв’язку 

у разі лиха та для забезпечення безпеки) та радіонавігаційних систем та 

ін. 

На бакалавріаті за напрямком підготовки «Навігація» студенти 

навчаються чотири роки за спеціальностями «Морський транспорт» і 

«Транспорт і логістика». Навчання платне, викладання проводиться 

польською мовою. Освіту можна отримати як очно, так і заочно. 

Навчання на магістратурі за напрямками підготовки «Навігація» або 

«Транспорт» передбачає отримання таких спеціальностей, як «Морські 

технології», «Арктичне судноплавство», «Управління безпекою 

морського транспорту», «Морські транспортні та логістичні системи». 

http://www.umg.edu.pl/en/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Навчання також проводиться польською мовою за кошти тих, хто 

навчається. Термін навчання (очно чи заочно) – 1,5 роки. Особливості 

організації освітнього процесу на Факультеті Навігації представлено у 

табл. 2.2, 2.3.  

Таблиця 2.2 – Особливості організації освітнього процесу на Факультеті 

Навігації на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти 

 

Напрямок 

підготовки 

Спеціальність Реєстраційний 

внесок 

Вартість (за рік) 

Навігація 

4 роки  

(8 семестрів) 

Морський 

транспорт 

200 € 2500 € (навчання 

польською мовою) 

4000 € (навчання 

англійською мовою) 

Транспорт 

4 роки 

(8 семестрів) 

Транспорт і 

логістика 

200 € 2500 € (навчання 

польською мовою) 

4000 € (навчання 

англійською мовою) 

 

Таблиця 2.3 – Особливості організації освітнього процесу на Факультеті 

Навігації на другому (магістерському) рівні вищої освіти 

 

Напрямок  Спеціальність Реєстраційний 

внесок 

Вартість (за рік) 

Навігація 

1,5 роки 

(3 семестри) 

– Морські 

технології 

– Арктичне 

судноплавство 

– Управління 

безпекою 

морського 

транспорту 

200 € 2500 € (навчання 

польською мовою) 

4000 € (навчання 

англійською мовою) 

Транспорт 

1,5 роки 

(3 семестри) 

Морські 

транспортні та 

логістичні системи 

200 € 2500 € (навчання 

польською мовою) 

4000 € (навчання 

англійською мовою) 

 

До структури Морського університету у Гдині входить Центр 

підвищення кваліфікації для офіцерів. Практичні заняття у Центрі 

проходять на сучасних тренажерах та симуляторах. Серед таких 

можемо зазначити: 
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симулятор навігаційного радара (Navigational radar simulator), 

виготовлений компанією Kongsberg. Він складається з чотирьох 

мостиків, які імітують навігаційні мостики на торгових суднах та 

оснащений цілою низкою пристроїв і індикаторів, що 

використовуються на реальних суднах. Серед них: 

лаг і ретранслятор курсу гірокомпаса 

індикатор вітру 

покажчик швидкості 

телеграф індикаторів обертів двигуна 

ехолот 

радіотелефон та ін. 

Навчання, що проводяться на такому тренажері, вчать майбутніх 

судноводіїв розуміти інформацію, яка відображається на екрані радара, 

для правильної ідентифікації об’єктів. 

тренажер ECDIS (Electronic Chart Display and Information 

Systems – Електронно-картографічна навігаційно-інформаційна 

система) є найсучаснішим з усіх, які було придбано Центром 

підвищення кваліфікації. Він має вісім мостиків, кожен з яких 

оснащений трьома моніторами та панеллю керування. На головному 

екрані відображається ситуація, а у нижній частині дисплея знаходяться 

прилади керування та навігації, наприклад, гірокомпас, магнітний 

компас, моторний телеграф, рульовий механізм, GPS та ін. Симулятор 

точно відображає різні морські райони та поведінку суден, практично 

ідентичних реальним;  

навігаційний тренажер – інтегрований симулятор мостику, 

виготовлений компанією Nicolson. Цей тренажер використовується в 

основному для підготовки студентів Навігаційного факультету. 

Студентська графічна довідкова картка дає можливість аналізувати 



97 

 

окремі етапи поставлених завдань. Симулятори оснащені візуальною 

системою, а індикатори на тренажері такі ж, як і на реальних торгових 

суднах, наприклад: GPS приймач, система зв’язку, система електронних 

карт ECDIS, ARPA (automatic radar plotting aid – автоматична 

радіолокаційна прокладка) і радіолокаційні індикатори, панель 

керування судном, кермова передача; 

візуальний симулятор мостику (Visual Bridge Simulator) дає змогу 

майбутнім судноводіям відчути реальні умови роботи в морі. Візуальні 

імітатори мостиків обладнані панелями, ідентичними тим, які 

використовуються на торгових суднах. Тренажер надає унікальну 

допомогу у навчанні управлінню судном, оскільки дозволяє практично 

застосувати і перевірити теоретичні знання, отримані на лекціях – 

побачити і відчути різницю у маневруванні малого і великого судна, 

випробувати повільний і швидкий хід судна за сприятливих та 

несприятливих погодних умов. Студенти також вивчають технічні 

можливості судна у каналах або на мілководді. З навчальною метою 

викладач може змінювати такі гідрометеорологічні параметри, як: 

напрямок і силу вітру 

напрямок і швидкість припливного потоку або течії 

напрямок і висоту вітрової хвилі 

метеорологічні умови (дощ, сніг, туман і т. д.) 

час доби і багато іншого. 

Візуальний симулятор мостику є тренажером шостого покоління. 

У порівнянні зі своїми попередниками він забезпечує більш реалістичні 

умови, має більшу роздільну здатність екрана. Студенти можуть 

записувати вправи та завдання, які виконує напарник і обговорювати 

можливі помилки. Оскільки тренажер дає можливість редагувати усі 

параметри, то інструктор, що проводить навчання, може розробляти 
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сценарії, характерні (типові) для певної морської зони. У таких 

морських зонах з максимальною точністю моделюються складні 

ландшафти берегових ліній, гавані, причали, пірси, морські та наземні 

знаки, підходи до річок, портів, інші складні для навігації місця. 

Наприклад, візуалізуються такі завдання, як підхід до Сінгапуру, 

проходження протоки Малакка чи Па-де-Кале, захід до одного з 

європейських портів чи до Гонконгу. Це лише деякі з морських 

районів, що вважаються найкращими для проведення навчальних вправ 

і тренувань з метою підготовки майбутніх судноводіїв до успішного 

виконання своїх професійних обов’язків. Усі вправи спрямовані на 

підвищення рівня практичних знань офіцерів-навігаторів, на 

відпрацювання типових форм поведінки на судні; 

навігаційний радар-симулятор, виготовлений компанією 

Kongsberg, складається з 4 мостиків, які імітують навігаційні мостики 

на торговельних суднах. Тренажер оснащений такими ж пристроями та 

індикаторами, що використовуються на реальному судні. Вправи і 

тренування за допомогою такого тренажера допомагають майбутнім 

судноводіям зрозуміти інформацію, представлену на екрані радара, для 

правильного визначення різного роду об’єктів у морі; відпрацювати 

навички налаштування радара, незважаючи на різного роду перешкоди 

[519]. 

Якісна підготовка до роботи у морі неможлива без професійного 

навчання безпосередньо на суднах. Останнім часом професійна 

підготовка майбутніх морських фахівців, судноводіїв зокрема, 

проходить на вітрильному судні «Dar Młodzieży», також відомого у 

світі за участь і перемогу у багатьох перегонах. На борту судна можуть 

розміститися 35 осіб постійного екіпажу, 6 викладачів та 136 студентів. 

Радіолокаційні та маневрені навчання проходять на сучасному науково-

http://www.novikontas.lt/training/en/navigations-officers-training/radar-arpa-bridge-teamwork-and-search-and-rescue-management-level
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навчальному судні «Horyzont II», який може розмістити 57 членів 

екіпажу, студентів і вчених в одно- та двомісних каютах. Корабель 

оснащений найсучаснішим технологічним обладнанням, що дозволяє 

використовувати його для перевезення вантажів і проведення наукових 

досліджень у морі. Студенти університету навчаються також на 

танкерах, торгових, нафтових, сучасних контейнерних і пасажирських 

суднах. Високий рівень підготовки фахівців з навігації сприяє тому, що 

іноземні та польські судновласники пропонують Морському 

університету організацію та проведення таких тренінгів. Вартий уваги 

той факт, що у рамках програми Erasmus студенти мають можливість 

навчатися на відповідних посадах у фірмах, організаціях чи установах, 

які співпрацюють з Університетом, строком від трьох місяців до року 

[495]. 

Не викликає сумнівів те, що стратегія подальшого росту та 

розвитку, прийнята Сенатом Морського університету у Гдині, 

сприятиме зміцненню ролі університету як всесвітнього морського 

центру досліджень та підготовки висококваліфікованих морських 

фахівців. 

Ще одним відомим закладом вищої освіти морського 

спрямування, де готують майбутніх судноводіїв є Морська Академія 

(Морський Університет) у Щецині [501]. На сьогоднішній день це 

відомий у світі державний морський навчальний заклад із багаторічною 

історією, що здійснює підготовку висококваліфікованого морського 

персоналу, зокрема навігаторів і механіків. Якість підготовки у цьому 

закладі освіти відповідає потребам сучасного транспортного і 

рибальського флоту, а також офшорного персоналу, готового до 

впровадження комп’ютерного забезпечення та систем для підтримки 

передачі інформації у транспортно-логістичній галузі. Академія однією 

http://www.umg.edu.pl/en/node/57
https://www.am.szczecin.pl/en/about-the-university
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з перших втілила систему управління якістю відповідно до стандарту 

серії ISO 9001 та отримала сертифікат відповідності підготовки за 

вимогами конвенції ПДНВ-78/95 Ллойдовського Морського Центру 

Реєстру Судноплавства (Lloyd’s Register Quality International). Для 

випускників Академії це означає можливість працевлаштування на 

офіцерських посадах на кораблях будь-якої країни. 

Академія має у своєму розпорядженні понад 100 відповідно 

оснащених лабораторій, сучасне навчально-дослідницьке судно 

Nawigator XXI, 16 тренажерів, обладнаних за останнім словом техніки, 

серед яких: Симулятор системи маневрування судна, Симулятор ARPA 

для попередження зіткнення суден, Симулятор системи руху суден 

(VTS), Симулятор системи супутникового зв’язку (GMDSS), 

Симулятор автопілоту, Симулятор радару та інші [501]. 

Три факультети – Судноводійський (Навігації), Судномеханічний 

та Інженерно-економічний факультет транспорту – навчають до 4000 

студентів щороку, пропонуючи 9 програм бакалавріату (+1 англійською 

мовою), 4 програми магістратури та 3 на отримання наукового ступеню 

доктора філософії. Форма навчання – очна і заочна. 

Програма підготовки за напрямом «Судноводіння» («Навігація») 

пропонує студентам морські та сухопутні професійні практики та 

спеціалізовані курси [297]. Особливості організації освітнього процесу 

на Факультеті Навігації за напрямом підготовки «Судноводіння» 

представлено в таблиці 2.4. 
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Таблиця 2.4 – Особливості організації освітнього процесу на Факультеті 

Навігації за напрямом підготовки «Судноводіння» 

 

Рівень 

(ступені) 

підготовки 

Спеціальності  Термін 

навчання 

Форма 

навчання 

І-й 

(інженерний) 

– Морський транспорт (ТМ) 

– Морська риболовля (РМ) 

– Інженерія морського руху (IRM) 

– Гідрографія і навігація (PHiON) 

– Моська рятувальна служба 

(RAT) 

– Морські інформаційні системи 

(MSI) 

– Експлуатація плаваючих 

одиниць (offshore) (OFF) 

– Морський та річковий 

транспорт (TMiS) 

– Морська гірнича технологія 

(GM) 

4 роки 

(8 семестрів) 

очна 

II-й 

(магістерський) 

Морський транспорт (ТМ) 1,5 роки 

(3 семестри) 

очна 

І-й 

(інженерний) 

Морський транспорт (ТМ) 4 роки 

( 

заочна 

II-й 

(магістерський) 

– Морський транспорт (ТМ) 

– Морський транспорт (навчання 

англійською мовою) (ТМ) 

2 роки заочна 

 

У Морському університеті у Щецині навчається близько 10 % 

іноземців, серед яких громадяни України, Білорусії, Литви, Чехії, 

Туреччини, Болгарії, Пакистану, Канади та інших країн. Для громадян 

Євросоюзу та власників Карти поляка – навчання безкоштовне. Для 

українців без польського коріння вартість навчання на усі морські 

спеціальності становить 9000 zł  або 2100 euro на рік. За напрямком 

підготовки «Судноводіння» є можливість навчатися англійською 

мовою [503]. Для цього іноземним студентам необхідно пред’явити 

сертифікат про володіння англійською мовою на рівні В 2 (додаток В). 

Навчальна програма, яка викладається англійською мовою, також 

https://marine-edu.com/en/1st-degree-studies-bachelor/navigation-en
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розрахована на 4 роки (8 семестрів). Відповідна кількість годин за 

видами занять представлена у таблиці 2.5. 

 

 

 

Таблиця 2.5 – Розподіл годин за видами занять, що викладаються англійською 

мовою 

 

Вид заняття Години 

Лекції 1158 

Загальні заняття 562 

Лабораторні заняття 1189 

Усього на кожного студента 2909 

 

Навчальна програма відповідає стандартам ПДНВ 78/95, 

акредитована Міністерством освіти Польщі та міжнародними 

організаціями, що здійснюють моніторинг морської освіти (додаток Д).  

По завершенню навчання і пройшовши 12 місяців морської 

практики випускники факультету Навігації отримують кваліфікацію 

вахтового помічника капітана (officer of the watch – OOW). Великою 

перевагою навчання у цьому університеті є можливість зекономити 2 

роки на додатковій освіті. Унікальна інтегрована навчальна програма з 

навігації для студентів бакалавріату об’єднує так звані «до OOW» і 

«після OOW» рівні, що дає можливість стати 1-м офіцером набагато 

швидше, ніж випускникам інших університетів. Окрім цього, студенти 

можуть брати участь у програмі ERASMUS+, тобто навчатися протягом 

двох місяців закордоном, незалежно від того, є вони громадянами ЄС 

чи ні [503]. 

Випускники очного відділення навчання за спеціальністю 

«Морський транспорт» можуть обіймати посади палубних офіцерів на 

https://marine-edu.com/en/1st-degree-studies-bachelor/navigation-en
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морських суднах, що займаються міжнародними перевезеннями. 

Важливою складовою навчання є практика. Для майбутніх судноводіїв 

вона організована таким чином: 

підготовча (1-й рік навчання) – два тижні на борту морського 

судна Navigator XXI; 

мореплавання (2-й рік навчання – чотири тижні на поромах 

компанії Польські паромні перевезення Baltic (PŻB) та транспортними 

лініями Euroafrica; 

управління маневрами судна (3-й рік навчання) – три тижні на 

морському судні Navigator XXI; 

індивідуальний тренінг (4-й рік навчання) – тривалість варіюється 

для завершення необхідного 12-ти місячного періоду навчання на 

борту. Тренінг проходить на польських та іноземних торговельних 

суднах [502]. 

Для тих, хто навчається на заочному відділенні – першого чи 

другого рівня – також обов’язковою є плавальна практика тривалістю 

12 місяців.  

На факультеті Навігації (Судноводіння) навчання польською 

мовою коштуватиме 9000 злотих на рік (2100 євро), а англійською – 

12500. Відповідне навчання на магістратурі вартуватиме відповідно 

8000 (1900 євро) та 12500 злотих [503]. 

Випускники, які навчалися за напрямком підготовки 

«Судноводіння», підготовлені до роботи палубних офіцерів на 

морських пасажирських суднах, суднах типу offshore, які обслуговують 

нафтовидобувні поля, на сучасних гідрографічних чи дослідних суднах. 

Заслуговує на увагу той факт, що Академія, маючи власний відділ 

кадрів, який підтримує зв’язки з судновласниками країн Балтійського 

моря, забезпечує усіх студентів оплачуваною плавальною практикою, а 

https://marine-edu.com/en/1st-degree-studies-bachelor/navigation-en
https://marine-edu.com/en/1st-degree-studies-bachelor/navigation-en


104 

 

випускників Академії готові прийняти команди кораблів провідних 

морських держав світу. 

Результати узагальнення наукових публікацій [60; 264; 323; 329; 

424; 496] та міжнародного досвіду підготовки судноводіїв свідчать про 

те, що у країнах Прибалтики також накопичено ґрунтовні 

напрацювання у цій сфері. Так, наприклад, з 1996 року у Клайпеді 

(Литва) працює Морський навчальний центр Novicontas (Jūrininkų 

Treniruočių Centras), який є повноправним членом Міжнародної 

асоціації навчання безпеки і виживання IASST (International Association 

for Safety and Survival Training) з 2003 року і міжнародного форуму 

морських симуляторів IMSF (International Marine Simulator Forum) з 

2005 року. Центр пропонує широкий спектр навчальних курсів для 

моряків відповідно до положень Міжнародної конвенції ПДНВ-78/95 зі 

змінами, внесеними у законодавство Литовського управління з безпеки 

на морі [487].  

У навчальному центрі майбутні судноводії навчаються за 

курсами: 

– Радіолокаційна навігація (оперативний рівень); 

– ARPA симулятор (оперативний рівень); 

– Судноводіння з використанням радіолокатора, ARPA, робота в 

команді на мостику, пошукові операції та рятування (управлінський 

рівень); 

– Управління складом навігаційної вахти мостика (оперативний 

та управлінський рівень); 

– Симулятор управління судном; 

– Навчальний курс ECDIS (оперативний та управлінський рівень). 

Розглянемо зміст кожного курсу детальніше. 

http://www.novikontas.lt/training/en/about-us
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Курс Радіолокаційна навігація, радіолокація призначений для 

офіцерів-судноводіїв і передбачає вивчення основ теорії використання 

радарів. Підготовка здійснюється за стандартами, що доповнюють 

резолюції А.482 (XII) і А.483 (XII), затверджені ІМО у 1981 році та має 

на меті навчання вимірювання азимутів і відстаней у морі, їх 

використання для визначення місцеположення судна, ведення графіка 

руху інших суден з метою попередження можливих зіткнень. Для 

організації курсу у приміщенні, де проводяться заняття, необхідна 

наявність морського радіолокаційного симулятора з інструкторською 

станцією та достатньою кількістю дисплеїв. Обладнання повинно 

включати як мінімум дві суднові станції (код STCW A-1/12, частина 1, 

пункт 4.3) та повністю імітувати експлуатаційні можливості 

навігаційного радіолокаційного обладнання за стандартами якості 

роботи ІМО, представлених у резолюціях А.222 (VII), А.278 (VIII), 

А.477 (XII) і А.832 (19). Для викладання теоретичної частини курсу у 

приміщенні мають бути дошка або фліпчарт, проектор та таблиці для 

побудови графіків [520]. 

Зі структурою курсу можна ознайомитися у додатку E. 

Курс Симулятор ARPA орієнтований на офіцерів навігаційного 

контролю. У кандидатів на навчання мають бути сертифікати 

відповідно до вимог Правила ІІ/1 Конвенції ПДНВ-78/95, або відповідні 

дипломи. Окрім цього вони попередньо повинні пройти курс 

радіолокаційного стимулятора. Слухачі, які успішно закінчили курс і 

склали іспит, зможуть ефективно використовувати ARPA у якості 

навігаційної допомоги. Майбутні судноводії навчаються за програмою 

ІМО Модельний курс 1.07 «Радіолокаційна навігація, радіолокація та 

використання ARPA» (частина 2). Тривалість навчання складає 48 

годин /6 днів [509]. 

http://www.novikontas.lt/training/en/navigations-officers-training/7237523
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Програма курсу Радіолокація, ARPA, робота в команді на 

мостику, пошукові операції та рятування відповідає усім вимогам 

Правила II/2 Конвенції ПДНВ-78/95, Розділу II/2 Кодексу ПДНВ-78/95. 

Кандидати на навчання повинні мати сертифікати офіцера 

навігаційного контролю (за вимогами правила ІІ/1 Конвенції ПДНВ-

78/95) і пройти морську службу, необхідну для сертифікації у якості 

капітана чи старшого помічника капітана. 

Метою курсу є навчання командного складу (старшого помічника 

капітана та капітана) використанню радіолокаторів і ARPA, включаючи 

спільну роботу ходового мостика у пошукових та рятувальних 

операціях. Також майбутні судноводії навчаються реагувати, 

координувати і виконувати операції SAR, планувати, організовувати і 

керувати командою мостиків, з використанням усіх навігаційних даних. 

Навчання проходить за програмою IMO Модельний курс 1.08 

«Судноводіння з використанням радара, ARPA, командна робота на 

мостику, пошукові операції та рятування» (Radar, ARPA, Bridge 

Teamwork and Search and Rescue) тривалістю 42 години (5 днів) [510]. 

Програма курсу Управління складом навігаційної вахти мостика 

забезпечує розуміння і знання особливостей здійснення керівництва і 

організації командної роботи, отримання відповідних навичок 

компетентно виконувати обов’язки на навігаційному мостику [507]. 

Майбутні судноводії отримують досвід управління суднами у різних 

умовах і по завершенню навчання здатні забезпечити ефективну 

колективну роботу на мостику при маневруванні суден у буденних та 

аварійних ситуаціях. Також слухачі отримують знання щодо 

важливості попередження забруднення морського середовища. 

Курс орієнтований на офіцерів навігаційного контролю 

(оперативний рівень), помічників капітана та капітанів (управлінський 

http://www.novikontas.lt/training/en/navigations-officers-training/radar-arpa-bridge-teamwork-and-search-and-rescue-management-level
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рівень). Для зарахування на курс кандидати повинні мати сертифікати, 

що відповідають вимогам Правила II / 1, II / 2 та II / 3 Конвенції STCW 

або відповідний диплом, а також попередньо пройти курс 

радіолокаційного симулятора. 

Програма підготовки «Управління складом навігаційної вахти 

мостика» складається з п’яти модельних курсів:  

ІМО Модельний курс 7.01 «Капітан та старший помічник 

капітана» 

ІМО Модельний курс 7.03 «Вахтовий помічник капітана» 

ІМО Модельний курс 1.22 «Симулятор корабля і робота у 

колективі» 

ІМО Модельний курс 1.39 «Керівництво і робота в колективі» 

ІМО Модельний курс 1.38 «Морська екологічна обізнаність». 

Курс триває 5 днів, що складає 40 годин. 

Курс Симулятор управління судном розроблений відповідно до 

правил II / 1 та II / 2 Конвенції STCW, розділів A-II / 1, II / 2 та B-V / a 

Кодексу STCW і орієнтований на офіцерів навігаційного контролю 

(оперативний рівень), старших офіцерів і капітанів (управлінський 

рівень) на великих кораблях і на кораблях з особливими 

характеристиками маневрування [511]. Слухачі, які успішно завершили 

навчання, набувають досвід у маневруванні у перевантажених водах і 

складних погодних умовах, у швартувальних операціях, маневруванні 

на повільній швидкості, проходячи канали і фарватери з урахуванням 

впливу зовнішніх факторів, у маневруванні у відкритому морі. Окрім 

цього, вони уміють ставати на якір, зважуватися, використовувати 

підрулюючий пристрій та буксири. 

http://www.novikontas.lt/training/en/navigations-officers-training/radar-arpa-bridge-teamwork-and-search-and-rescue-management-level
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Навчання проходить за двома модельними курсами 1.22 

«Симулятор корабля і робота команди мостика» та 7.01 «Капітан і 

перший помічник капітана». 

Навчальний курс ECDIS орієнтований на офіцерів навігаційних 

вахт (оперативного рівня), перших помічників капітанів і капітанів 

(рівень управління) торгового флоту. Після успішного завершення 

навчання офіцери зможуть ефективно використовувати ECDIS в обсязі, 

необхідному для безпечного судноплавства. ECDIS – один з 

найскладніших на сьогодні навігаційних інструментів на борту судна. 

Особлива увага звертається на вивчення і застосування ECDIS у 

найрізноманітніших умовах. Слухачі, які успішно завершують цей курс 

спроможні використовувати систему електронних карт для контролю 

навігації, її навігаційні функції, відбирати і оцінювати необхідну 

інформацію та вживати відповідних заходів. Навчальна програма – 

IMO Модельний курс 1.27 «Операційне використання електронно-

картографічної навігаційно-інформаційної системи (ECDIS)»; 

тривалість навчання 40 годин (4 дні) [508]. 

Політика якості Морського навчального центру Novicontas 

полягає в тому, щоб організувати навчальний процес з кваліфікованими 

інструкторами і викладачами, які мають індивідуальний підхід до 

кожного та з використанням найсучаснішого технічного обладнання. 

У 1990 році Латвійською Судноплавною Компанією було 

засновано морський навчальний центр Marine Training. З січня 2014 

року навчальний центр увійшов до багатоступінчатої системи морської 

освіти Морського коледжу «Новіконтас» – найбільшого навчального 

центру на території країн Балтії [518]. Близько 10 % тих, хто 

навчається, є громадянами різних країн світу: Великої Британії, 

Німеччини, Хорватії, Нідерландів, Канади, Австралії та багатьох інших. 

http://www.novikontas.lt/training/en/navigations-officers-training/radar-arpa-bridge-teamwork-and-search-and-rescue-management-level
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Новіконтас є повноправним членом міжнародних організацій IASST та 

IMSF. 

Нині морський навчальний центр Морського коледжу 

профільований на підготовку фахівців для морської промисловості 

[514]. Лекції, практичні заняття та вправи на тренажерах проводять 

викладачі, які протягом багатьох років знаходяться у морському бізнесі 

і знають, як передати базові знання, необхідні кожному моряку. Для 

молодих людей, які хочуть отримати морську спеціальність, 

навчальний центр пропонує спеціалізовані, ліцензовані та акредитовані 

Міністерством освіти і науки Латвійської Республіки та сертифіковані 

Морським департаментом Міністерства транспорту програми [513]. 

Теоретичні заняття майбутні фахівці отримують у спеціально 

обладнаних аудиторіях з відповідним навігаційним обладнанням. На 

сучасних тренажерах, які повністю моделюють маневрені 

характеристики суден, реальні навігаційні зони та погодні умови, 

відпрацьовуються навички, пов’язані з навігацією судна. За допомогою 

такої візуалізації кожен майбутній моряк може реально відчути 

присутність на судновому мостику та попрактикуватися у керуванні 

судном у різних умовах (під час бурі, дощу, туману, вночі, у вузькому 

водному проході, біля причалу і т.д.). Практичні навички набуваються 

на симуляторі машинного приміщення та на тренажері Tanker Cargo 

Handling. У той же час майбутні морські фахівці проходять курси, які 

вимагаються Міжнародною конвенцією ПДНВ-78/95: «Основний 

тренінг з безпеки», «Заходи безпеки» та курси підвищення кваліфікації. 

Курси проходять на борту судна, де майбутні фахівці можуть 

ознайомитися з його будовою, механізмами, обладнанням, умовами 

життя. Різноманітні методи навчання, індивідуальний підхід до тих, хто 

http://www.novikontas.lt/training/en/navigations-officers-training/radar-arpa-bridge-teamwork-and-search-and-rescue-management-level
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навчається, кваліфіковані та досвідчені викладачі роблять «Новіконтас» 

потужним навчальним закладом Європи [507]. 

Розглянемо як організовано освітній процес у Коледжі, зокрема 

на факультеті Навігації [512]. Професійне навчання у коледжі 

здійснюється за двома напрямками: Програма коледжу – Палубний 

офіцер (без обмежень) та Програма управлінського рівня – Капітан та 

старший офіцер (без обмежень). Примітка «без обмежень» означає, що 

власник сертифікату може працювати вахтовим офіцером або старшим 

помічником капітана на суднах будь-якого типу і розміру. 

Метою освітньої програми «Палубний офіцер», що пропонується 

Морським коледжем «Новіконтас», є підготовка високопрофесійних 

суднових навігаційних офіцерів з міжнародними дипломами. Сучасні 

освітні ресурси, такі як мостикові тренажери, корабельні тренажери, 

симулятори вантажу, імітатори системи лиха та безпеки, суднове 

обладнання у сукупності з ефективними педагогічними методами 

гарантують сучасні знання та відпрацьовані навички, які необхідні 

палубному офіцеру сьогодні. Атмосфера навчання, яка панує на 

торгових і промислових суднах дає можливість працювати та 

виконувати повсякденні обов’язки палубного офіцера, мислити і діяти, 

як палубний офіцер, контролювати вантажні операції, здійснювати 

навігацію по судну та забезпечувати культуру безпеки на судні. Під час 

навчання майбутні морські фахівці мають змогу працювати як 

незалежно, так і разом з іншими членами команди; брати на себе 

відповідальність при плануванні маршруту корабля; вирішувати 

проблеми і критично мислити на стимуляторі мостика і на реальному 

судні; застосовувати лідерські якості у повсякденній роботі; складати 

звіти для капітана за показниками ефективності судна та багато іншого. 

Теоретичні та практичні заняття повністю охоплюють особливості 

http://www.novikontas.lt/training/en/navigations-officers-training/radar-arpa-bridge-teamwork-and-search-and-rescue-management-level
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щоденної діяльності вахтового помічника капітана судна, а тому, по їх 

завершенню, колишні студенти готові якісно виконувати усі обов’язки 

на призначеній посаді. 

Другим напрямком підготовки морських кадрів на факультеті 

Навігації є навчання за Програмою управлінського рівня (Капітан та 

старший офіцер) [513]. Цільовою групою цієї програми є навігаційні 

офіцери, які не мають відповідної освіти, щоб стати першим 

помічником капітана або капітаном, або ж ті, хто бажає поновити свою 

національну ліцензію на управлінському рівні. Опанувавши матеріал 

курсу слухачі приводять необхідні професійні компетенції у 

відповідність до тих, що вимагаються і зазначені у Розділі А-ІІ / 2 

Конвенції ПДНВ-78/95 (STCW). Програма сертифікована Латвійською 

Морською Адміністрацією та Міністерством Освіти Латвії. Тривалість 

навчання – від 6 місяців до 3 років. 

Навчальна програма підвищення кваліфікації з навігації охоплює 

14 модулів, тривалість вивчення яких представлено у таблиці 2.6. 

 

Таблиця 2.6 – Тривалість проходження навчальних модулів 

 

Назва модуля Об’єм часу 

(години) 

Об’єм часу ( 

дні) 

Навігація (віддалений модуль) 72 9 

Технічні засоби навігації (віддалений 

модуль) 

48 6 

Метеорологія, прогноз погоди та 

океанографічних умов (віддалений 

модуль) * 

28 4 

Організація навігаційної вахти та 

спостереження 

96 12 

Рівень управління радарами / ARPA 40 4 

Курс ECDIS 40 4 

Екстрена процедура і реагування 42 6 

Теорія кораблів і морська архітектура 112 14 

Суднові рухові установки та інженерні 

системи та служби 

58 8 

http://college.novikontas.lv/en/professional-education/management-level-program-navigators/
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Вантажно-розвантажувальні роботи та 
укладання 

112 14 

Морське право 52 7 

Захист морського середовища 28 4 

Управління ресурсами мостів 

(включаючи лідерські та управлінські 

навички) 

40 5 

Керування суднами 40 5 
 

Дистанційні модулі підтримуються розробленою теоретичною 

базою та практичними завданнями, які відпрацьовуються на борту 

судна. 

Коледж також пропонує Програму навчання «Офіцер 

навігаційного контролю» [515], яка є першим рівнем програми вищої 

професійної освіти, і розроблена з урахуванням усіх вимог 

Міжнародної конвенції ПДНВ-78/95(STCW) зі змінами та поправками. 

Тривалість навчання за цією програмою – 3 роки і 2 місяці; форма 

навчання – заочна, проводиться англійською мовою. Вартість навчання 

за весь 3-річний період становить 5880 євро. Плата за навчання можна 

розділити на три рівні частини – 1960 євро за рік.  

Відповідно до цієї програми кожен студент має свій 

індивідуальний навчальний план з урахуванням графіку роботи 

студента, оскільки морська практика є обов’язковою до виконання 

вимогою для опанування цієї програми. Випускник коледжу здобуває 

диплом вищої професійної освіти першого рівня з кваліфікацією 

«Офіцер навігаційного контролю на кораблях 500 ГТта більше». 

До освітньої програми підготовки судноводіїв входить 19 

дисциплін, короткий опис деяких з них представлено таблиці 2.7. 
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Таблиця 2.7 – Стислий зміст дисциплін, що входять до навчальної програми 

підготовки судноводіїв 

 

Назва дисципліни Короткий опис 

Промислова хімія (загальний курс) Загальний опис основних законів хімії та їх 

застосування в повсякденному житті. 

Сутність корозії судна, паливно-мастильних 

матеріалів за основними властивостями. 

Устаткування безпеки на борту при роботі з 

хімічними речовинами. 

Небесна навігація Надання теоретичних знань і практичних 

навичок стосовно небесної сфери, сонця та 

інших небесних тіл, які використовуються 

для визначення положення судна 

астрономічними методами. 

Навігація наземним і прибережним 

транспортом 

Надання теоретичних знань і практичних 

навичок наземної і прибережної навігації, 

планування проходу і визначення 

місцеположення. 

Електронні системи 

позиціонування і навігації 

Мета курсу – надання теоретичних знань і 

практичних навичок роботи з електронними 

системами позиціонування, керування та 

навігації суден. 

Безпека навігаційної вахти Метою курсу є надання теоретичних знань і 

практичних навичок роботи з COLREG-72, 

підтримання безпеки навігаційної вахти, 

використання планів дій у надзвичайних 

ситуаціях. 

Маневр корабля Надання теоретичних знань і практичних 

навичок принципів керування кораблем, сил, 

що впливають на корабель, вітру, поточних і 

мілководних ефектів, MOB-маневрів і 

пристосувань і причальних методів. 

Морська англійська Надання теоретичних знань і практичних 

навичок морської англійської лексики, 

комунікативної компетентності та 

соціокультурної компетенції, а також вимог 

конвенцій STCW і MARPOL. 
 

У вартість навчання включені всі необхідні навчальні матеріали 

та необхідні базові курси («курси перепідготовки» не входять). По 

завершенню курсів студенти отримують відповідний сертифікат. 

У Морському коледжі «Новіконтас» діє академічна кредитна 

система. Кредитні бали відображають навантаження студентів і 
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надаються у разі успішного завершення всіх необхідних модулів та 

успішного складання випускних іспитів. Один кредитний пункт Латвії 

дорівнює 40 навчальним годинам = 1,5 ECTS. Кожна освітня програма 

вищого рівня містить не більше 39 кредитних балів (60 ECTS) на рік. 

Приблизна кількість кредитів навчальної програми – 20 (або менше) 

кредитних балів = 30 ECTS за семестр. 

Кількість навчальних модулів та їх тривалість визначаються 

Міжнародною конвенцією ПДНВ-78/95 та рекомендованими 

Модельними курсами (спеціалізований документ, де описана освітня 

програма), які розроблені Міжнародною морською організацією. Всі 

кредитні пункти розподіляються відповідно до вимог та рекомендацій 

цих документів. Це дозволяє освітнім програмам, які пропонує 

Морський коледж «Новіконтас», бути визнаними на міжнародному 

рівні. Кількість кредитів по завершенню навчання записується у 

додаток до диплому [517]. 

Заслуговує на увагу реалізація контекстного підходу в освітньому 

процесі Морського коледжу, де використовуються сучасні стимулятори 

для відпрацювання навичок судноводіння. Так, до прикладу, є 6 

симуляторів малих навігаційних мостиків та симулятори повних місій 

навігаційного мостика. Останні використовуються для навчання 

кваліфікованого персоналу офіцерів навігаційного відділу будь-якого 

типу судна безпечно і ефективно виконувати свої функції на мостику. 

На таких симуляторах вивчається навігаційне обладнання мостика, хід 

виконання навігаційних функцій щодо спостереження і удосконалення 

техніки управління кораблем у звичайних і аварійних умовах. Таких 

симуляторів є 4 і на них можливе відтворення таких морських 

судноплавних регіонів, як Гібралтарська протока, Суецький канал, 

http://college.novikontas.lv/en/i-am-a-student/subjects-description/?preview=1&language=en
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південне узбережжя Великої Британії, підходи до Антверпена чи Риги 

та інші [516]. 

Отримавши теоретичні знання та практичні навички, пройшовши 

необхідну практику, студенти складають іспити та отримують 

Сертифікат компетентності Морської Адміністрації Латвії. Такий 

сертифікат дає можливість працювати на кораблях світового флоту 

[521]. 

Ще одним потужним морським освітнім центром, одним із 

провідних морських закладів вищої освіти в Азіатсько-

Тихоокеанському регіоні є Морський державний університет імені 

адмірала Г І. Нєвєльського (Російська Федерація) [298]. 

Судноводійський факультет університету здійснює підготовку 

фахівців за такими спеціальностями: 

26.05.05 «Судноводіння» 

26.05.07 «Експлуатація суднового устаткування і засобів 

автоматики» 

25.05.03 «Експлуатація транспортного устаткування» – 

спеціалізація «Радіозв’язок і електрорадіонавігація» [299]. 

Основу факультету складає багаторівнева система морської 

освіти, що повністю відповідає вимогам Державних освітніх стандартів 

і Міжнародної Конвенції ПДНВ-78/95. Відповідно до Конвенції за 

повною і скороченою програмами навчання реалізуються такі рівні 

підготовки фахівців, як рівень експлуатації та рівень управління [298]. 

За час навчання курсанти і студенти здобувають вищу базову 

освіту і спеціальну підготовку за фахом. Навчання охоплює класичні і 

сучасні методи, з використанням новітньої тренажерної та 

обчислювальної техніки. Студенти, які закінчили факультет за 

спеціальністю «Судноводіння» отримують кваліфікацію «Спеціаліст-

http://college.novikontas.lv/en/facilities/simulators/small-navigational-bridges/
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судноводій», диплом про вищу освіту, робочий диплом вахтового 

помічника капітана, свідоцтва та сертифікати відповідно до вимог 

міжнародних конвенцій. Працюють на посаді вахтового помічника 

капітана, а з накопиченням стажу роботи – старшого помічника 

капітана і капітана [298]. 

Нормативний термін навчання за спеціальністю «Судноводіння» з 

2011 року за спеціальністю 26.05.05 – 5 років. Програма навчання 

складається з навчальних семестрів, плавальних практик і тренажерних 

циклів, що чергуються між собою. Загальна тривалість практик 

відповідно до міжнародних вимог до підготовки фахівців такого 

профілю складає 12 місяців. У процесі навчання організовуються 

спеціальні плавальні семестри, коли курсанти та викладачі 

відправляються у тривале плавання морями та океанами з заходом до 

багатьох іноземних портів. Лекції, лабораторні заняття та семінари 

проходять прямо на борту судна, а хороша мовна практика з 

англійської мови під час стоянок у порту дозволяє удосконалювати свої 

розмовні навички. Англійська мова є спеціальною дисципліною для 

судноводіїв. Для бажаючих опанувати другу іноземну мову в 

університеті є кафедра східних мов. Також у вільний від основних 

занять час курсанти можуть брати уроки японської мови. 

Професійна підготовка фахівців ведеться з урахуванням 

принципів контекстного підходу, що передбачає використання сучасної 

техніки і тренажерів, якими оснащені кафедри і лабораторії факультету. 

Тренажерне навчання займає особливе місце у підготовці судноводіїв. 

На факультеті встановлені: візуальний тренажер з управління та 

маневрування судном фірми «TRANSSAS MARINE», радіолокаційний 

тренажер по розходженню суден NMS–90 норвезької компанії 

«NORCONTROL», два тренажера Глобальної морської системи зв’язку 
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на випадок лиха і для забезпечення безпеки (ГМЗЛБ), тренажер 

електронної картографії американської фірми «Ship Analitik», 

навігаційні тренажери і тренажер з боротьби за витривалість 

(довговічність, стійкість) судна. 

З 1995 року на факультеті організовано підготовку судноводіїв зі 

спеціалізацією для роботи на танкерному флоті. У навчальні плани 

введено низку дисциплін, що відображають специфіку роботи на 

танкерах. 

На судноводійському факультеті працюють 5 кафедр: 

Судноводіння, Теорії та пристроїв судна, Управління судном, 

Технічних засобів судноводіння, Морської професійної англійської 

мови. 

Освітні програми за спеціальністю 180402.65 – «Судноводіння» 

[299] розподіляються на блоки навчальних дисциплін, серед яких 

передбачені обов’язкові курси, дисципліни за вибором і факультативні, 

обсяг яких у годинах представлений у таблиці 2.8. 

 

Таблиця 2.8 – Особливості освітнього процесу на судноводійському факультеті 

 

Блоки навчальних дисциплін  Об’єм (у годинах) 

Загальні гуманітарні і соціально-

економічні (ГСЕ) 

Обов’язкові курси – 1530 

Дисципліни за вибором – 270 

Разом – 1800  

Математичні і загальні природничо-

наукові (ПН) 

Обов’язкові курси – 1650 

Дисципліни за вибором – 122 

Разом – 1595 

Загальні професійні (ЗПД) Обов’язкові курси – 1140 

Дисципліни за вибором – 110 

Разом – 1250 

Спеціальні дисципліни (СД) Обов’язкові курси – 1776 

Дисципліни за вибором – 837 

Разом – 2613 

Факультативні дисципліни Військово-морська підготовка – 450 

Разом – 450 
 

http://www.msun.ru/dir/svf/index.php?id=144


118 

 

Структуру блоків навчальних дисциплін та їхній обсяг у годинах 

представлено у додатку Ж. 

Коротко розглянемо зміст окремих із зазначених дисциплін. 

Завданням дисципліни «Навігація і лоція» [300] є надання 

майбутньому судноводію теоретичних знань і практичних навичок, 

необхідних для виконання обов’язків помічника капітана. Програма 

дисципліни складена відповідно до Міжнародної ПДНВ-78/95 і 

відповідає вимогам щодо підготовки судноводіїв. 

Дисципліна вивчається на 3 курсі (5 і 6 семестри), на 4 курсі (7, 8 

семестри). На першому курсі вивчається дисципліна «Основи 

судноводіння», де курсанти знайомляться з основами штурманської 

роботи на судні, вчаться проводити судно з порту відпочинку у порт 

приходу, забезпечуючи безпеку плавання судна. Вивчення дисципліни 

сприяє розвитку у курсантів просторового мислення, необхідного 

кожному судноводію у практичній діяльності. Обсяг дисципліни і види 

навчальної роботи представлено у додатку З.1. 

Дисципліна «Морехідна астрономія» [301] має на меті прищепити 

слухачам професійні навички щодо їх використання для забезпечення 

безпеки мореплавання, включаючи підготовку приладів та інструментів 

у період підготовки до рейсу та під час плавання, а також вирішення 

задач з визначення поправки хронометра, визначення поправки компаса 

і місця судна астрономічними способами. Програма передбачає 

теоретичну частину навчання та лабораторні роботи. Закріплення 

практичних навичок передбачено програмою плавпрактики. 

Дисципліна вивчається на 3 і 4 курсах. Об’єм дисципліни і види 

навчальної роботи представлено у додатку З.2. 

Дисципліна «Основи судноводіння» [302] вивчається на 1-му 

курсі до вивчення спеціальних дисциплін: навігації і лоції, морехідної 

http://www.msun.ru/dir/kaf_sv/Nav.html
http://www.msun.ru/dir/kaf_sv/Ma.html
http://www.msun.ru/dir/kaf_sv/Os.html
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астрономії, управління судном, гідрометеорологічного забезпечення 

судноводіння. Слухачі отримують первинні відомості по навігації і 

лоції, по роботі з навігаційними картами, знайомляться з несенням 

стандартної навігаційної вахти і експлуатацією штурманського 

обладнання ходового містка судна. Велика увага приділяється вимогам 

до підготовки і дипломування моряків, до прав і обов’язків капітана і 

його помічників, до відомостей з морського права, до завдань охорони 

життя на морі і водного середовища від забруднення. Об’єм дисципліни 

і види навчальної роботи наведено у додатку З.3. 

Зміст навчальних занять з дисципліни «Основи судноводіння» 

представлено у додатку З.4. 

Дисципліна «Навігаційна гідрометеорологія» [303] має на меті 

навчити майбутніх судноводіїв виконувати термінові суднові 

гідрометеорологічні спостереження, кодувати їх кодом КН-01, 

аналізувати факсимільні карти погоди і стану моря, читати і складати 

штормові попередження і обходити зони ураганних вітрів, 

використовувати у повсякденній роботі різні гідрометеорологічні 

посібники. Особлива роль у вивченні курсу відводиться плавальним 

практикам, коли самостійна робота студентів виконується під наглядом 

керівників практики. Рівень засвоєння дисципліни повинен бути таким, 

щоб гарантувати можливість самостійного використання інструментів і 

приладів для визначення основних гідрометеорологічних елементів в 

екстремальних погодних умовах; виконання розрахунків з 

використанням гідрометеорологічних посібників, номограм, таблиць; 

уміння самостійно проводити гідрометспостереження і кодувати їх 

кодом КН-1. Вивчається дисципліна на 3-му і 4-му курсах. Об’єм 

дисципліни і види навчальної роботи представлено у додатку З.5. 

http://www.msun.ru/dir/kaf_sv/Gmo.html
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Вивчення навчальної дисципліни «Психологічні основи 

управління судновим екіпажем» [304] сприяє формуванню у майбутніх 

судноводіїв почуття відповідальності за здоров’я і безпеку підлеглих, 

розвитку необхідних для служби особистісних і професійних якостей, 

усвідомленню своєї ролі та функції як керівника колективу судна, 

умінню адекватно діяти у виробничих та позаслужбових ситуаціях. 

Вивчається дисципліна на старших курсах на основі знань, отриманих з 

дисциплін гуманітарного циклу – педагогіки, психології, соціології. 

Вивчення «Психологічних основ управління судновим екіпажем» на 

денній формі навчання передбачає 30 годин лекцій, 45 годин 

практичних занять (семінарів), 69 годин самостійної роботи. Для 

заочного навчання відведено відповідно 10 годин лекцій, 10 годин 

практичних занять та 124 години самостійної роботи. по завершенню 

вивчення дисципліни студенти очної і заочної форм навчання 

складають залік.  

Кафедри факультету Судноводіння мають відповідне навчально-

тренажерне обладнання. Зокрема, кафедра Судноводіння має у своєму 

розпорядженні навігаційний штурманський тренажер NT Pro-3000 

виробництва компанії Transas Marine для ведення прокладки, на якому 

відпрацьовуються навички ведення прокладки на морських 

навігаційних картах;тренажер електронної картографії виробництва 

компанії Ship Analitik з пакетом електронних навігаційних карт. 

Лабораторія морехідної астрономії має планетарій, комплект 

секстантів і астрономічних посібників; лабораторія гідрометеорології – 

спеціалізовану аудиторію, комплект приладів, апаратуру для прийому 

факсимільних карт погоди. Комп’ютерний клас оснащений 

спеціальним програмним забезпеченням з комп’ютерних технологій у 

судноводінні і контрольно-навчальними програмами. 

http://www.msun.ru/dir/kaf_sv/POYC.html
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У розпорядженні кафедри Управління судном є радіолокаційний 

тренажер для відпрацювання навичок з виявлення радіолокаційних 

цілей і ведення радіолокаційної прокладки; тренажер ГМЗЛБ для 

підготовки операторів ГМЗЛБ; тренажерний центр з безпеки 

життєдіяльності судна (ТЦ БЖС) для відпрацювання навичок боротьби 

з пожежею, водою, що надходить всередину корпусу судна, щодо 

тривог різного роду, які декларуються на судні, з використання 

рятувальних засобів та інших питань безпеки життєдіяльності; 

лабораторія географії морського судноплавства має спеціалізовану 

аудиторію з комплектом карт, плакатів, посібників. 

Кафедра Технічних засобів судноводіння має лабораторію 

технічних засобів судноводіння з навчальними електронавігаційними 

приладами (гірокомпаси, магнітні компаси, лаги та інші); навчально-

науково-дослідну плавучу лабораторію «ГАЛС», яка використовується 

для випробувань у суднових умовах різних науково-технічних розробок 

кафедри; лабораторію радіонавігаційних приладів і систем з 

навчальними радіонавігаційними приладами (Прийомоіндикатор РНС, 

супутникові системи та інші). Також на кафедрі є тренажер ГМЗЛБ для 

підготовки операторів ГМЗЛБ та лабораторія радіолокаційної техніки 

для вивчення питань будови та експлуатації радіолокаційних станцій і 

навігаційних автоматизованих комплексів. 

Кафедра Теорії будови судна має цілий арсенал лабораторій. Це 

лабораторія практичної підготовки за курсом теорії і будови судна; 

лабораторія судномоделювання і морехідних випробувань; лабораторія 

теорії корабля; лабораторія гідравліки. Лабораторії оснащені 

установками, моделями суден та іншим обладнанням, що дозволяє 

здійснювати усі види підготовки фахівців. 
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Для проведення навчальних занять кафедра Морської 

професійної англійської мови використовує мультимедійний клас, 

оснащений комп’ютерною технікою, мультимедійними засобами і 

спеціальним програмним забезпеченням. 

Унікальний морський навчальний комплекс з ходовим 

капітанським мостиком з оглядом у 360 градусів, дозволяє 

змоделювати маневри будь-якої складності, у тому числі проведення 

суден арктичних морях, з величезним басейном, де курсанти 

відпрацьовують операції з порятунку людей у холодній воді, плавучою 

лабораторією «Геннадій Нєвєльський». 

Окрім навчання, курсанти університету мають прекрасні 

можливості для занять спортом. Для цього у їхньому розпорядженні є 

два спортивні зали, зала тренажерної техніки і атлетичної гімнастики, 

плавальний басейн, стрілецький тир, спортивно-оздоровчий табір у 

бухті Нарва. Курсанти беруть активну участь у спортивних змаганнях 

та фізкультурно-оздоровчих заходах, що позитивно впливає на 

підготовку кваліфікованих морських кадрів.  

Відома своїми здобутками у сфері морської діяльності й морської 

освіти Велика Британія, яка ще у ХІХ столітті визнана провідною 

морською державою. Цьому, певною мірою, сприяло острівне 

положення країни. Нині десятки державних і приватних закладів освіти 

готують фахівців морської справи. Серед значної кількості 

університетів і коледжів можна виокремити для аналізу Університет 

Плімута [527]. До структури університету входить Морський Інститут 

– перший і найбільший подібний інститут у Великій Британії. 

Морський інститут є центром широкого спектру морських курсів, проте 

зазначимо, що окремі курси організовуються і проводяться 

факультетами і школами самого університету. Кожен з п’яти 

https://www.plymouth.ac.uk/research/institutes/marine-institute/education
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факультетів університету має певну кількість шкіл з власним штатом і 

матеріально-технічною базою. Так, до прикладу, при факультеті Науки 

та Інженерії працює Школа Інженерії, де студенти навчаються за 

трьома основними напрямками: цивільне та прибережне будівництво, 

машинобудування, суднобудування і матеріалознавство, навігація і 

морські науки. Студенти цієї школи по завершенню навчання 

отримують диплом про присвоєння ступеню Бакалавра наук (Навігація 

і морські науки) [528]. 

Детальніше ознайомитися з особливостями підготовки фахівців 

морської справи, зокрема судноводіїв, можна у відповідному документі 

університету, який називається «Специфікація програми «Навігація і 

морські науки» (BSc Navigation and Maritime Science programme 

specification), яка акредитована Агенцією Морської та Берегової 

Охорони (Maritime and Coastguard Agency, далі – МСА) та Вченою 

Радою Торгового Флоту [530]. За цією програмою проходить фахова 

підготовка так навчання вахтового офіцера (без обмежень) та старшого 

помічника капітана (без обмежень) з отриманням відповідного 

Сертифіката компетентності. По завершенню обов’язкових додаткових 

курсів та складання обов’язкового усного екзамену МСА студент може 

також отримати відповідне Свідоцтво про професійну придатність для 

роботи у якості судноводія на торговельних суднах. Ця програма також 

використовується для вступу та навчання студентів, які не потребують 

зовнішньої акредитації або ж не мають на неї права, одразу на другий 

та третій етапи навчання, зокрема із коледжів, з якими укладено угоду. 

Навчання за напрямком підготовки «Навігація та морські науки» 

може здійснюватися двома шляхами: 

перший – акредитований Вченою Радою Торгового Флоту з 

отриманням ступеню Бакалавра наук (Навігація та морські науки). 

https://www.plymouth.ac.uk/courses/undergraduate/bsc-navigation-and-maritime-science
https://www.plymouth.ac.uk/uploads/production/document/path/12/12641/BSc_Navigation_and_Maritime_Science_Programme_Specification_4493.pdf
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Говорячи про навчання у Плімутському університеті – одному із 

закладів вищої освіти у Великій Британії – слід пам’ятати про таку 

особливість британської освіти, як наявність базового ступеню 

кваліфікації (Foundation degree – FdSc). Базовий ступінь – це 

професійна кваліфікація 4/5 рівня, яка дозволяє студентам отримати 

знання з предмета, необхідні для працевлаштування або подальшого 

навчання. цей ступінь прирівнюється до першого і другого років 

навчання на отримання ступеню Бакалавра. Комбінована академічна та 

професійна кваліфікація у сфері вищої освіти була введена урядом 

Об’єднаного Королівства у 2001 році. В Англії, Уельсі та Північній 

Ірландії можна отримати базові дипломи (Foundation Diploma) в 

університетах та коледжах, які мають на це повноваження. Також їх 

видають коледжі чи роботодавці, які організовують відповідні курси, 

затверджені університетами. 

У Плімутському університеті студент може закінчити 

триступеневу програму навчання з дипломом Foundation (FdSc) або ж 

перейти на навчання за чотириступеневою програмою бакалавріата 

(BSc), виконавши усі необхідні для цього вимоги. Для успішного 

завершення цього варіанту отримання освіти студенти повинні пройти 

рік стажування і виконати усі завдання, що підтверджує отримання 

Сертифікату про проходження виробничої практики, який ще 

називають Сертифікатом, що засвідчує отримання професійної освіти; 

другий – не акредитований Радою Торгового Флоту. Такий 

варіант навчання розроблено для тих студентів, які не бажають 

виходити в море і працювати за фахом, але можуть працювати в 

органах управління чи менеджменту морської індустрії на суші. Модулі 

цього варіанту навчання такі ж, як і першого, а рік виробничої практики 

можна проходити у будь-якому секторі морської індустрії. Проте, і така 
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практика не є обов’язковою. Для студентів, які обрали перший шлях 

отримання освіти, проходження усіх модулів з нульовим рейтингом та 

проходження практики є обов’язковими. 

Розглянемо детальніше навчання студентів за першим варіантом, 

як це зазначено у «Специфікації програми «Навігація і морські науки». 

Навчання триває чотири роки. Протягом першого року студенти 

опановують основи морських операцій, метеорології і навігаційних 

технологій, включаючи використання суднового тренажера і 

вітрильного навчального судна. Окрім цього, під час практичних занять 

протягом тижня у морі, студенти розвивають навички навігації, 

лідерські та управлінські якості, що є надзвичайно важливим для 

оволодіння майбутньою професією. Протягом першого року навчання 

студенти вивчають вісім основних модулів. 

Основні модулі першого року навчання та кількість кредитів 

представлено у таблиці 2.9. 

Таблиця 2.9. – Модулі першого року навчання з відповідною кількістю 

кредитів 

 

Шифр  

модуля 

Назва модуля Кількість 

кредитів 

ВРІЕ 116 Перший етап підготовки до подальшого 

працевлаштування 

0 

NMS 101 Прибережна навігація  20 

NMS 102 Морські операції 20 

NMS 103 Планування рейсів та метеорологія 20 

NMS 105 Технології морської освіти 20 

NMS 106 Менеджмент і лідерство 1  20 

NMS 107 Акредитація 1 0 

NMS 108 Практичні та професійні навички 20 

Усього 

кредитів 
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По завершенню першого року навчання студенти отримують 

Сертифікат компетентності. У Великій Британії Національні 

сертифікати і дипломи про вищу освіту видаються по завершенню 
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одно- та дворічних професійно орієнтованих курсів вищої освіти, що є 

еквівалентним першим стадіям отримання наукового ступеню. Після 

завершення такого навчання можна йти працювати, а можна 

продовжувати здобуття наукового ступеню, перейшовши на другий чи 

третій курс за програмою бакалавріата. Шлях до отримання 

сертифікату представлено схематично у додатку К. 

Протягом другого року навчання студенти удосконалюють 

навички навігації та дізнаються про способи визначення 

місцеположення (включаючи небесну навігацію), про будову судна та 

його стійкість, вантажні операції. Також майбутні судноводії 

знайомляться з новітніми супутниковими системами визначення 

місцеположення та синхронізації. Тиждень, присвячений вітрильному 

спорту у відкритому морі допомагає застосувати навички навігації, 

лідерства та управління на практиці, адаптуючи теоретичні знання до 

умов місцевості. Основні модулі другого року навчання та кількість 

кредитів представлено у таблиці 2.10. 

 

Таблиця 2.10. – Модулі другого року навчання з відповідною кількістю 

кредитів 

 

Шифр 

модуля 

Назва модуля Кількість 

кредитів 

ВРІЕ 216 Другий етап підготовки до працевлаштування 0 

NMS 201 Планування рейсів та уникнення зіткнень 20 

NMS 202 Морські операції та будова суден 20 

NMS 203 Юриспруденція 20 

NMS 204 Менеджмент та лідерство 2  20 

NMS 205 Практичні та професійні навички 20 

NMS 207 Океанічна навігація 20 

NMS 208 Акредитація 2 0 

Усього 

кредитів 

 120 

 

Після завершення другого року студенти можуть завершити 

навчання з дипломом Foundation (FdSc), або ж перейти (кінцева дата 
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переходу – перед Пасхальними канікулами) на програму наступного 

етапу навчання, щоб отримати ступінь Бакалавра наук за напрямком 

підготовки «Навігація та морські науки» і відповідний диплом (BSc 

(Hon). 

Після другого року навчання є можливість провести рік у 

відкритому морі або працювати на березі у морській індустрії. Ті 

студенти, які отримують спонсорську допомогу, дотримуються 

структурованої програми разом із компанією-спонсором. Цей рік не є 

обов’язковим; за наявності відповідної кваліфікації або бажання 

будувати кар’єру на березі можна одразу переходити до програми 

наступного (завершального) року навчання. Вибірковий модуль цього 

року – «ВРІЕ 337. Робоче місце, пов’язане з навігацією та морськими 

науками». Вивчення зазначеного модуля структурує отримані знання, 

досвід, вчить складати резюме і має на меті допомогти студентам у 

подальшому працевлаштуванні. 

Протягом завершального року навчання майбутні судноводії 

вивчають актуальні теми навігаційного менеджменту, а також 

завершують однорічний дослідницький проект за обраною темою. Вони 

мають можливість працювати над проектом і бути представленими на 

фаховій конференції, у якій беруть участь ключові гравці морської 

галузі.  

Основні модулі завершального року навчання та кількість 

кредитів представлено у таблиці 2.11. 

За умовами акредитації кожен модуль потрібно пройти на 50 % і 

більше, а деякі – на 60 % чи 65 %. Результатом навчання є отримання 

ступеню Бакалавра наук (Навігація та морські науки) з відповідним 

дипломом (BSc (Hon) Navigation and Maritime Science). 
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Таблиця 2.11. – Модулі завершального року навчання з відповідною кількістю 

кредитів 

 

Шифр  

модуля 

Назва модуля Кількість 

кредитів 

NMS 302 Оперативні процедури і процеси 20 

NMS 303 Вирішення проблем у морському середовищі 20 

NMS 304 Проект «Почесні морські нагороди» 40 

NMS 305 Безпека навігації та менеджмент 20 

NMS 306 Менеджмент кораблів і яхт 20 

NMS 208 Акредитація 2 0 

Усього 

кредитів 
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Варто звернути увагу на таку особливість навчання, що 

Університет Плімута не спонсорує морську практику своїх студентів, 

яка є обов’язковою для тих, хто планує отримати диплом Бакалавра 

наук. Тривалість морської практики визначається відповідними 

нормативними документами самого навчального закладу, але не може 

тривати сумарно менше, ніж дванадцять місяців. Організацією такої 

практики для своїх студентів займаються компанії-спонсори. 

Плімутський університет запрошує на навчання іноземних 

студентів [531]. Їм пропонується професійна освіта з міцними зв’язками 

з морською індустрією у Великій Британії та закордоном, включаючи 

партнерство з Королівським морським коледжем Британії (BRNC – 

British Royal Nautical College), інститутами Близькосхідного флоту і 

берегової охорони, а також зарубіжними університетами, до прикладу 

Морським університетом Пірі Рейс у Туреччині. Іноземні студенти 

мають можливість отримати кваліфікацію вахтового офіцера (вахтового 

помічника капітана), яка відповідає усім вимогам конвенції 

ПДНВ 78/95 з манільськими поправками. 

Студенти університету мають певні винагороди, наприклад 

стипендія до тисячі фунтів стерлінгів у школі Інженерії для тих, хто 
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прагне отримати ступінь Бакалавра наук (Навігація та морські науки). 

Студентам виплачують £500/£250 за оцінки А/В з математики рівня А 

та/або іще одну додаткову суму £500/£250 за такі ж оцінки з 

релевантного предмета, включаючи рівень А з географії чи психології. 

Така стипендія надається тим абітурієнтам (з Британії чи ЄС), хто 

остаточно зупинить свій вибір на Плімутському університеті до 1-го 

серпня 2020 року. Стипендія виплачуватиметься протягом першого 

півріччя першого року навчання. в університеті існують й інші 

додаткові призи та нагороди за високі досягнення протягом наступних 

років навчання. 

Оволодіння професією судноводія неможливе без імплементації 

отриманих теоретичних знань у практичну діяльність. Сьогодні 

констатується той факт, що оснащення усіх суден новими 

інформаційними технологіями – сучасними комп’ютерними системами, 

об’єднаними в автоматизовані комплекси, зростає надзвичайно 

швидкими темпами. Технічні засоби судноводіння на основі нових 

інформаційних технологій, що дозволяють зменшити навантаження на 

судноводія, уже стали незмінним атрибутом багатьох суден.  

Навчання судноводіїв у Плімутському університеті йде в ногу з 

часом. Морський інститут використовує різне сучасне обладнання для 

досліджень і навчання на морі, на узбережжі або в дослідницьких 

лабораторіях. Вивчення морської справи у Плімутському університеті 

підкріплюється доступом до повністю обладнаного флоту човнів, 

новітнього інструментарію, спеціалізованого програмного забезпечення 

та морської станції вартістю 4,65 млн. фунтів стерлінгів, яка забезпечує 

основу для робіт у відкритому морі. 
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Університет вважає за необхідне, щоб при підготовці студентів 

враховувався контекст навчальних елементів [532]. Таким чином, 

студенти мають можливість використовувати: 

вітрильне навчальне судно «Take the Helm» для виконання різних 

тренувальних завдань у Плімутській затоці, і після отримання 

відповідної кваліфікації студенти можуть користуватися судном без 

присутності персоналу (з дотриманням правил безпеки). Окрім цього, 

студенти мають можливість відпрацьовувати практичні навички та 

проводити операції на борту дослідницького судна Falcon Spirit. 

Майбутні судноводії приділяють велику увагу спортивній підготовці. 

На морській станції на набережній знаходиться цілий арсенал човнів та 

різних плавзасобів для організації дайвінгу, підводного плавання, 

морських досліджень.  

У розпорядженні студентів цілий арсенал сучасних тренажерів та 

симуляторів. Так, до прикладу, усередині Морського корпусу 

університету розташований Морський навігаційний центр, у якому 

знаходиться симулятор суден, що працює на базі провідного 

програмного забезпечення Tranas NTPRO і здатний відтворити 

середовище перебування справжнього судна, яке знаходиться в океані. 

Це цілий сучасний комплекс з передовими комп’ютерними 

технологіями, проектором і екраном з кутом огляду 270 градусів для 

створення високоточного візуального зображення, на основі якого 

моряки можуть удосконалювати свої навички, використовуючи ті ж 

пристрої та системи, що й у відкритому морі. Комплекс пропонує: 

симулятор Full Mission Bridge з 270-градусним екраном і 

реалістичними пультами управління; 
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два сучасних суднових симулятора і шість настільних суднових 

симуляторів, які можуть використовуватися незалежно один від одного 

або одночасно; 

здатність генерувати 30 віртуальних судів в одному середовищі і 

забезпечувати контроль користувачів для дев’яти з них; 

тренажер ECDIS; 

дев’ять систем RADAR, що пройшли типові випробування; 

повний спектр можливостей ARPA та АІС (automatic identification 

system – система автоматичної ідентифікації); 

глобальне покриття за допомогою векторних діаграм 

Адміралтейства. 

До технічного оснащення для підготовки судноводіїв входить 

лабораторія ECDIS, яка надає можливості для підготовки професійних 

судноводіїв щодо правильного використання сучасних електронних 

карт, які є обов’язковими для використання на усіх комерційних 

суднах. Поруч із лабораторією є просторе навчальний приміщення, яке 

можна використовувати і для «традиційної» навігації з використанням 

паперових карт. 

Є в університеті також центр CAD-моделювання. CAD (Computer 

Aided Design) – це автоматизоване проектування. У центрі створюються 

нові візуальні сцени для використання в системі Transas. Це дозволяє 

випробувати безпечне плавання різних типів суден у нових портах і 

навколо розгортання морських поновлюваних пристроїв нового 

покоління, таких як хвильові енергетичні установки, що набуває усе 

більшого значення для судноплавства. 

Варто відмітити наявність лабораторії COAST (Coastal, Ocean 

And Sediment Transport). У лабораторії проводять випробування 

фізичних моделей з використанням комбінованих хвиль, течій і вітру у 
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масштабах, що підходять для тестування пристроїв, мереж, 

навколишнього середовища і проектування прибережних зон. Також 

тут генерують короткі та довгі хвилі у поєднанні з течіями у будь-

якому напрямку, припливно-відпливними явищами і вітром. 

Отож, можемо сказати, що Плімутський університет має багату та 

цікаву історію, давні морські традиції, що лежать в основі хорошої 

репутації навчального закладу у сфері підготовки фахівців морської 

справи, зокрема судноводіїв. Вивчення особливостей організації 

освітнього процесу Плімутського університету може стати у нагоді 

закладам освіти такого ж профілю. 

Узагальнення особливостей підготовки судноводіїв до 

професійної діяльності у країнах з розвиненою морською освітою в 

ХХІ столітті буде не повним без урахування досвіду Австралії – країни, 

що не має сухопутного кордону. Одним з провідних закладів морської 

освіти у цій країні є Австралійський морський коледж (АМК) при 

Університеті Тасманії – [488]. Цей заклад є одним із семи членів-

засновників Міжнародної асоціації морських університетів, яка 

представляє п’ять континентів. Коледж визнано глобальним центром 

досконалості. На таке визнання вплинули великий вибір 

спеціалізованих навчальних, дослідницьких та науково-дослідних 

об’єктів. Окрім того, досвідчені викладачі та науковці коледжу мають 

вагомий вплив у морській галузі. Студентам коледжу надаються гнучкі 

варіанти курсів з можливістю очного, заочного і дистанційного 

навчання. А навчатися може кожен – від капітана корабля до члена 

команди охорони морського середовища. 

Майбутнім морським фахівцям пропонується широкий спектр 

спеціальностей, зокрема навчання майбутніх судноводіїв [489], які 

відповідають за безпечну навігаційну операцію та управління морським 

http://www.amc.edu.au/about-amc
http://www.amc.edu.au/study/undergraduate/ocean-seafaring
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судном під час перебування у морі. У подальшому випускники 

працюють на великих міжнародних суднах, таких як пасажирські 

лайнери, танкери і навалювальні вантажні і офшорні судна у 

нафтогазовій промисловості. Освітні програми коледжу інтегрують 

професійні короткострокові курси з навчанням у відкритому морі, тому 

студенти отримують не тільки Диплом про середню спеціальну освіту 

чи ступінь бакалавра, але й Сертифікат компетентності (CoC – 

Certificate of Competency) Австралійського управління морської безпеки 

(AMSA – Australian Maritime Safety Authority). Курси відповідають 

навчальним та освітнім вимогам Конвенції ПДНВ 78/95, а також 

змінам, внесеним у 2010 році. 

Оскільки предметом нашого дослідження є підготовка 

судноводіїв, розглянемо детальніше організацію освітнього процесу, по 

завершенню якого випускники отримують ступінь Бакалавра 

прикладних (морських) наук (23Q) [529]. Навчальна програма гарантує 

знання та навички, необхідні для безпечного управління та експлуатації 

суден. Зміст курсу включає вивчення навігації, управління судном, 

вантажних та пасажирських перевезень, морського законодавства та 

безпеки суден. Термін навчання – від 4,5 до 10 років (залежно форми 

навчання). 

Навчання проходить у декілька етапів: 

перший – доморська (така, що передує морській) підготовка, що 

триває один семестр в Австралійському морському коледжі та 

передбачає обов’язкові короткострокові курси; 

другий – набуття практичного досвіду на борту корабля у морі; 

третій – один рік навчання за спеціальністю палубного офіцера 

плюс обов’язкові короткострокові курси; 

http://www.utas.edu.au/courses/cse/courses/23q-bachelor-of-applied-science-nautical-science
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четвертий – набуття практичного досвіду управління судном у 

морі; 

п’ятий – навчання за спеціальністю старшого помічника капітана 

чи капітана протягом одного року плюс обов’язкові короткострокові 

курси. 

Існує декілька варіантів того, як розпочати навчання та як його 

продовжувати. Мається на увазі те, що студенти можуть розпочинати 

навчання, вже маючи певний досвід чи кваліфікацію, або ж подати 

заявку на отримання спеціальних професійних ліцензій чи свідоцтво 

про професійну придатність. Щоб отримати сертифікат компетентності 

Вахтового офіцера, необхідно відповідати певним вимогам щодо стану 

здоров’я, служби у морі та навчання.  

Розглянемо більш детально навчальну програму підготовки тих, 

хто відповідає за безпечну навігацію суден у морі. 

Протягом першого семестру вивчаються такі основні модулі: 

JVD185 Морська комунікація(сигнали) – 6,25 кредитних балів. 

Цей модуль забезпечує студентів навичками та знаннями, необхідними 

для ефективної взаємодії між суднами та/або береговими станціями з 

використанням протоколів відповідно до Міжнародного кодексу 

сигналів, відомого як INTERCO; 

JVD 280 Морська електронна навігація – 12,5 кредитних балів. 

Цей модуль дозволить студентам отримати теоретичні знання та 

практичні навички щодо використання морського електронного 

навігаційного обладнання з повним розумінням його можливостей і 

обмежень; 

JVD 281 Навігаційна вахта – 12,5 кредитних балів. Вивчення 

цього модуля об’єднує теоретичні знання щодо несення навігаційної 

вахти та виконання практичних завдань з використанням інтегрованого 
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Морського Симулятора. Студенти отримують навички та знання, 

необхідні для виконання процедур спостереження, реагування на 

можливі зіткнення, різні надзвичайні ситуації; 

JVD 291 Морська математика – 6,25 кредитних балів. Вивчення 

модуля передбачає опанування знаннями і навичками, необхідними для 

використання алгебраїчних і тригонометричних методів та основ 

фізики для розрахунків, рішення задач, пов’язаних з іншими модулями; 

JVD 292 Морська навігація – 12,5 кредитних балів. По 

завершенню цього модуля студенти отримують навички, знання і 

хороше розуміння навігаційних карт та іншої документації, включаючи 

джерела інформації про принципи планування проходу суден; 

JVD 293 Вахта у різних метеоумовах – 6,25 кредитних балів. 

Модуль знайомить студентів знання та навички використовувати 

метеорологічне обладнання для управління судном та заради безпечної 

навігації, як це робить вахтовий офіцер. Також студенти навчаються 

записувати та трактувати дані погоди; 

JVD 294 Обладнання мостика – 6,25 кредитних балів. Після 

успішного завершення цього модуля студенти мають знання та навички 

установки та використання обладнання мостика у якості вахтового 

офіцера для безпечної навігації та експлуатації судна, уміють 

інтерпретувати та аналізувати отриману інформацію. 

Протягом другого семестру вивчаються такі основні модулі: 

JVD 185 Морська комунікація (сигнали) – 6,25 кредитних балів. 

Цей модуль забезпечує студентів навичками та знаннями, необхідними 

для ефективної взаємодії між суднами та/або береговими станціями з 

використанням протоколів відповідно до Міжнародного кодексу 

сигналів, відомого як INTERCO; 
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JVD 291 Морська математика – 6,25 кредитних балів. Вивчення 

модуля передбачає опанування знаннями і навичками, необхідними для 

використання алгебраїчних і тригонометричних методів та основ 

фізики для розрахунків, рішення задач, пов’язаних з іншими модулями; 

JVD 286 Морський транспорт І – 12,5 кредитних балів. По 

завершенню модуля майбутні фахівці можуть правильно планувати, 

завантажувати, перевозити та доставляти різні типи вантажів, 

включаючи небезпечні та швидкопсувні вантажі; 

JVD 287 Стабільність та морехідність суден – 12,5 кредитних 

балів. Після закінчення даного модуля слухачі будуть володіти 

знаннями і навичками, необхідними для того, щоб продемонструвати 

розуміння принципів, що стосуються стійкості судів і мореплавства, а 

також вміти розраховувати статичну стійкість судна; 

JVD 288 Суднові роботи І. – 12,5 кредитних балів. Після 

закінчення цього розділу студенти отримають знання та навички, 

необхідні для моніторингу мореплавства судна, застосування 

принципів побудови суден, координації системи планового технічного 

обслуговування судна, що забезпечує підтримку його 

водонепроникності. 

Від студентів може знадобитися пройти основні короткострокові 

курси, оскільки Австралійське управління морської безпеки (AMSA) не 

визнає всі міжнародні сертифікати про проходження короткострокових 

курсів [529]. 

Отримання ступеню бакалавра прикладних (морських) наук з 

Сертифікатом AMSA – це вірний шлях до професії палубного офіцера. 

Це перший крок до отримання наступних сертифікатів компетентності 

вахтового офіцера палуби, помічника капітана на суднах менше 500 ГТ, 

старшого помічника капітана та капітана класу 1. 

http://www.utas.edu.au/courses/cse/courses/23q-bachelor-of-applied-science-nautical-science
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Австралійський коледж Університету Тасманія гарантує високий 

рівень підготовки морських фахівців, які можуть працювати на 

кораблях світового флоту на будь-якій посаді офіцера навігації. Досвід, 

отриманий за період навчання, безпосередньо пов’язаний із майбутнім 

місцем роботи. Ось чому фахівці зі ступенем Бакалавра прикладних 

(морських) наук є одними з найбільш затребуваних у морській галузі. 

Таким чином, можемо простежити загальні тенденції підготовки 

майбутніх судноводіїв у навчальних закладах морської освіти в 

окремих зарубіжних країнах з високим рівнем розвитку економіки. 

Порівняльно-педагогічний аналіз підготовки майбутніх судноводіїв у 

морських закладах освіти, що розглядався вище, представлено у 

таблиці 2.12. 

 

Таблиця 2.12 – Порівняльно-педагогічний аналіз підготовки майбутніх 

судноводіїв у морських закладах освіти Польщі, Великої Британії, Російської 

Федерації, Латвії, Австралії 
Крите

рії / 

показн

ики 

Морський 

університе

т 

м. Гдиня 

Польща 

Морська 

академія 

м. Щецин 

Польща 

Морський 

коледж 

Новіконтас 

м. Рига, 

Латвія  

Морський 

державний 

університет 

імені 

адмірала 

Г І. Нєвєльс

ького 

м. 

Владивосток

, Росія 

Морський 

Інститут 

Плімутсь 

кого 

університе-ту 

м. Плімут 

Велика 

Британія 

Австра- 

лійський 

коледж 

Універси-

тету 

Тасманія, 

м. Хобарт 

м. Берні 

м. Лонсес-тон 

Австралія 

Спеці-

альніс

ть 

Бакалаврі

ат: 

-Морський 

транспорт 

 

Магістра-

тура: 

- Морські 

технології 

-Арктичне 

судноплав

ство 

-Управ-

ління 

безпекою 

морського 

транспор-

ту 

Бакалавріа

т: 

-морський 

транспорт 

-інжене-рія 

морського 

руху 

-гідрогра- 

фія і наві- 

гація, 

-морський 

та річко-вий 

транс- 

порт та ін.  

 

Магістра-

тура: 

морський 

а)Палубний 

офіцер (без 

обмежень); 

Капітан та 

старший 

офіцер (без 

обмежень) 

б) Офіцер 

навігацій-ного 

контролю 

«Судно 

водіння» 

26.05.05 

Вахтовий 

офіцер (без 

обмежень) 

старший 

помічник 

капітана (без 

обмежень) 

 

Бакалавр 

приклад-

них 

(морсь-ких) 

наук 
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 транспорт 

 

Докум

ент, 

що 

видаєт

ься по 

завер

шен-

ню 

навча

н-ня 

 

Диплом 

Бакалавра/

Магістра 

морської 

навігації 

Диплом 

Бакалавра/

Магістра з 

навігації 

Диплом вищої 

професій-ної 

освіти 

першого 

рівня з ква 

ліфікацією 

«Офіцер 

навігацій-ного 

конт-ролю на  

кораблях 

500 гт і 

більше»; 

Сертифі-кат 

компетентнос

ті Морської 

Адміністрації 

Латвії 

Диплом 

спеціаліс-та 

за напрям-

ком підготов-

ки «Судно 

водіння» 

Диплом 

бакалавра 

наук  

(Навігація 

і морські 

науки) 

Диплом про 

середню 

спеціаль-ну 

освіту; 

Сертифі-кат 

компетент-

ності; 

Диплом  

бакалавра 

приклад-них 

(морсь- 

ких) наук  

(23Q), 

 

Техніч

не 

оснащ

ення 

-

симулятор

и 

-тренажери 

-вітрильне 

судно «Dar 

Młodzieży» 

-науково-

навчальне 

судно 

«HoryzontII

» 

 

-понад 100 

лабораторій;

-навчально-

дослідниць-

ке судно 

Nawigator 

XXI 

-симулятори 

-тренажери 

 

6 симуля-

торів малих 

навігацій-них 

мостиків та 

симулято-ри 

повних місій 

навігацій-

ного мостика 

Навчальнотре

нажер-не 

обладнан-ня; 

симулято-ри 

лаборато-рії; 

планетарій 

плавучі 

лаборато-рії 

«ГАЛС» та 

«Геннадій 

Нєвєльсь-кий» 

 

- вітрильне 

навчальне 

судно Take 

the Helm 

- дослідни-

цьке судно 

Falcon Spirit 

-тренажери та 

симулятори 

- лаборато-рії 

ECDIS та 

COAST 

- центр CAD-

моделювання 

Лабораторія 

кавітаційни

х дослід-

жень, 

навігаційні 

та 

інженерні 

тренаже-ри, 

модельний 

випробуваль

ний басейн, 

буксирний 

танк, 

автономна 

лаборато-рія 

підводних 

транспортни

х засобів, 

флот 

навчаль-них 

суден 

 

Трива-

лість 

навча

н-ня 

4 роки 

бакалав-

ріат 

1,5 роки 

магістра-

тура 

 

4 роки 

бакалав-ріат 

1,5 роки 

магістра-

тура 

 

а) від 6 

місяців до 3 

років; 

б) 3 роки 2 

місяці 

5 років 4 роки від 4,5 до 10 

років 

Форма 

навча

ння 

 

Очна/ 

заочна 

 

Очна/ 

заочна 

 

Очна/ 

заочна 

 

Очна/ заочна 

 

Очна Очна 

Мова 

навча

н-ня 

 

Польська, 

англійська 

Польська, 

англійська 

Латвійська, 

англійська 

Російська Англійсь-ка Англійсь-ка 

Оплат

а 

2500 € 

(навчання 

польсько

Окрім 

поляків та 

власників 

б) 5880 євро За рахунок 

держави 

 середня 

вартість 

навчання  
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ю мовою) 

4000 € 

(навчання 

англійсько

ю мовою) 

Карти 

поляка: 

2100 євро 

(навчання 

польською 

мовою); 

12500 євро – 

англійською 

за рік: 

бакалав-ріат 

- A$31,690 

магістратур

а - A$34,760 

 

З таблиці видно, що навчання на першому (бакалаврському) рівні 

освіти в середньому навчання триває 4 роки. По завершенню навчання 

майбутні фахівці отримують відповідні документи – Сертифікат 

компетентності Морської Адміністрації Латвії, Свідоцтво про 

професійну придатність, диплом Foundation (FdSc), Сертифікат про 

проходження виробничої практики, Сертифікат, що засвідчує 

отримання професійної освіти, Сертифікат компетентності, диплом 

Бакалавра наук (Навігація та морські науки) BSc, диплом бакалавра 

прикладних (морських) наук, Сертифікат Австралійського управління 

морської безпеки (AMSA).  

Навчальні програми усіх навчальних закладів складаються з 

модулів із зазначенням точної кількості кредитів (годин) на їх 

опрацювання. Ці дані не є постійними, університети (коледжі) 

залишають за собою право їх змінювати з огляду на поточну ситуацію. 

Обов’язковим та незмінним елементом залишається плавальна 

практика. Згідно з вимогами міжнародних регламентуючих документів 

вона не може тривати менше, ніж 12 місяців. Організація додаткових 

курсів при університетах та коледжах дає змогу підвищити 

кваліфікацію та сприяє кар’єрному зростанню морських офіцерів.  

На особливу увагу заслуговує технічне оснащення морських 

закладів освіти. Очевидним є той факт, що підготовці морських 

професіоналів, зокрема судноводіїв, приділяється велика увага. У 

розпорядженні майбутніх офіцерів – спеціалізовані лабораторії з 



140 

 

сучасним обладнанням, тренажери, симулятори кораблів, суден, 

навігаційного обладнання, навчальні судна та наукові плавучі 

лабораторії. Заняття проводяться викладачами та інструкторами, які 

мають великий досвід роботи у відкритому морі. Зарубіжні навчальні 

заклади відкриті для іноземних студентів, для яких створено комфортні 

умови як проживання, так і навчання.  

Освіта закордоном є платною та вимагає вільного володіння 

англійською мовою.  

Загалом, уся діяльність шкіл, коледжів, інститутів та 

університетів, що готують майбутніх судноводіїв, організована таким 

чином, щоб гарантувати якісну освіту, практичні уміння та навички 

задля якісного виконання посадових обов’язків та безпеки 

судноплавства у світовому океані. 
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РОЗДІЛ 3 

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ СУДНОВОДІЇВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ПРОБЛЕМА ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ 

 

3.1 Характеристика сутності, структури і змісту готовності 

майбутніх судноводіїв до професійної діяльності 

 

З’ясування сутності, структури і змісту готовності майбутніх 

судноводіїв до професійної діяльності передбачає врахування 

особливостей здобуття ними спеціальності у системі неперервної 

професійної підготовки у вищих морських закладах освіти. Йдеться про 

два рівні освіти – перший (бакалаврський) і другий (магістерський). Ці 

рівні регулюються Національною рамкою кваліфікацій [355], що 

представляє собою системний і структурований за компетентностями 

опис кваліфікаційних рівнів і призначена для використання різними 

органами виконавчої влади, установами і закладами ми освіти для 

розроблення кваліфікацій. У дипломі бакалавра і магістра обов’язково 

зазначаються кваліфікація, що складається з інформації про здобутий 

особою ступінь вищої освіти, спеціальність та спеціалізацію, та в 

певних випадках – професійну кваліфікацію. 

За результатами підготовки майбутніх судноводіїв за 

спеціальністю 271 «Річковий та морський транспорт» наявність 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 27 

«Транспорт», спеціалізація «Навігація і управління морськими 

суднами» (відповідає спеціалізації «Судноводіння», пост. КМУ від 

29.04.2015 р. № 266) з’ясовано, що майбутні судноводії можуть 

обіймати посаду помічника капітана. Для того, щоб обіймати інші, 

більш високі посади – старшого помічника капітана та капітана, 
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майбутнім судноводіям потрібно здобути другий (магістерський) рівень 

вищої освіти галузі знань 27 «Транспорт» спеціальності 271 «Річковий 

та морський транспорт» (спеціалізація «Навігація і управління 

морськими суднами» або спеціалізація «Судноводіння») [356]. 

Станом на початок 2019 року зміст підготовки першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти майбутніх судноводіїв регулюється 

наказом МОН України від 13.11.2018 № 1239 «Про затвердження 

стандарту вищої освіти за спеціальністю 271 «Річковий та морський 

транспорт» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти» [359]. 

Освітня програма цього рівня вищої освіти передбачає формування 

компетентностей майбутніх судноводіїв, необхідних для 

працевлаштування їх на суднах та підприємствах річкового та 

морського транспорту на посадах, які визначені класифікатором 

професій ДК 003:2010 та довідником кваліфікаційних характеристик 

професій працівників Випуск 67 «Водний транспорт» та пов’язані із 

управлінням рухом суден, експлуатацією суден та їх систем, 

управління операціями суден, забезпеченням безпеки судноплавства.  

Відповідно до класифікатора професій [159] перший 

(бакалаврський) рівень вищої освіти дозволяє майбутнім судноводіям 

обіймати посади капітана у на морських суднах валовою місткістю 

від 500 і більше у малому плаванні, за умови періодичного підвищення 

кваліфікації, наявності диплому капітана малого плавання або 

штурмана далекого плавання і диплома оператора ГМЗЛБ (Глобальної 

морської системи зв’язку у разі лиха та для забезпечення безпеки), а 

також стажу плавання на посаді старшого помічника капітана суден 

валової місткості 500 і більше в малому або далекому плаванні – не 

менше 1 року.  
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Для того, щоб обіймати посади капітана на морських суднах 

валовою місткістю від 500 і більше у прибережному плаванні потрібно 

дотриматися тих самих умов, але мати стаж плавання не менше 1 року 

на посаді старшого помічника капітана суден валової місткості 500 і 

більше в будь-якому плаванні. 

Відповідно до Положення про звання осіб командного складу 

морських суден та порядок їх присвоєння [357] перший (бакалаврський) 

рівень вищої освіти дозволяє майбутнім судноводіям отримати звання 

штурмана, штурмана далекого плавання, капітана прибережного 

плавання та капітана малого плавання. Однак при цьому потрібно 

дотриматися й інших додаткових умов (мати диплом оператора ГМЗЛБ 

загальний, стаж плавання на морських самохідних суднах від 12 до 24 

місяців відповідно). 

Отже, з урахуванням змісту ОПП підготовки майбутніх 

судноводіїв за спеціальністю 271 «Річковий та морський транспорт» за 

першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти галузі знань 27 

«Транспорт», спеціалізація «Навігація і управління морськими 

суднами», відповідного навчального плану, яким передбачено 52 тижні 

(12 місяців) плавальної практики, вимог Положення про звання осіб 

командного складу морських суден та порядок їх присвоєння [357], 

Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та 

несення вахти 1978 року, а також Довідника кваліфікаційних 

характеристик професій працівників, випуск 67 «Водний транспорт» 

[159], можна зробити висновок, що перший (бакалаврський) рівень 

вищої освіти дозволяє майбутнім судноводіям одразу після випуску з 

МЗВО отримати звання штурмана та право на зайняття посади 

вахтового помічника капітана морських суден валовою місткістю 500 

одиниць і більше відповідно до Правила II/1 Міжнародної Конвенції 
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ПДМНВ [295] та національних вимог (за умови наявності диплома 

оператора ГМЗЛБ і стажу плавання на морських самохідних суднах не 

менше ніж 12 місяців у складі палубної команди, що зараховується як 

частина схваленої програми підготовки, документально підтвердженої 

в Книзі реєстрації підготовки, порядок ведення якої визначається 

Мінінфраструктури (у іншому разі стаж плавання на морських 

самохідних суднах повинен становити  не менше ніж три роки), з 

виконанням протягом зазначеного стажу плавання обов’язків з несення 

вахти на ходовому містку під наглядом капітана або вахтового 

помічника капітана не менш як шість місяців на морських самохідних 

суднах) [357]. 

Цей висновок звужує поле наукового пошуку для коректного і 

точного визначення сутності і характеристики структури і змісту 

готовності майбутніх судноводіїв з першим (бакалаврським) рівнем 

вищої освіти до професійної діяльності. 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти галузі знань 27 

«Транспорт» спеціальності 271 «Річковий та морський транспорт» 

(спеціалізація «Навігація і управління морськими суднами» або 

спеціалізація «Судноводіння») Відповідно до вимог Положення про 

звання осіб командного складу морських суден та порядок їх 

присвоєння [357] дозволяє майбутнім судноводіям отримати звання 

капітана далекого плавання (за умови наявності диплома штурмана 

далекого плавання, диплома оператора ГМЗЛБ, а також стажу плавання 

не менш як 18 місяців на посаді старшого помічника капітана на 

морських суднах валовою місткістю 500 одиниць і більше в далекому 

плаванні). Однак, навчальний план підготовки судноводіїв за 

спеціальністю 271 «Річковий та морський транспорт» за другим 

(магістерським) рівнем вищої освіти галузі знань 27 «Транспорт», 
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спеціалізація «Управління судновими технічними системами та 

комплексами» передбачає лише 10 тижнів (2,5 місяці) плавальної 

практики. 

Отже, з урахуванням змісту ОПП підготовки майбутніх 

судноводіїв за спеціальністю 271 «Річковий та морський транспорт» за 

другим (магістерським) рівнем вищої освіти галузі знань 27 

«Транспорт», спеціалізація «Навігація і управління морськими 

суднами», відповідного навчального плану, вимог Положення про 

звання осіб командного складу морських суден та порядок їх 

присвоєння [357], Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування 

моряків та несення вахти 1978 року, а також Довідника кваліфікаційних 

характеристик професій працівників, випуск 67 «Водний транспорт» 

[159], можна зробити висновок, що магістерський рівень вищої освіти 

дозволяє випускникам обіймати посади осіб командного складу 

морських та річкових суден з навігації та управління морськими 

суднами, працювати на підприємствах, установах та організаціях, що 

забезпечують експлуатацію флоту, управління рухом суден та безпеку 

судноплавства, зокрема посади штурмана, головного штурмана, 

вахтового помічника капітана, старшого помічника капітана, 

капітана, головного капітана, головного капітана-координатора, 

інженера-диспетчера з руху флоту [327]. 

Для наочності основні відмінності змісту підготовки бакалавра та 

магістра галузі знань «27 Транспорт», спеціальності «271 Річковий та 

морський транспорт» і спеціалізації «Судноводіння» представлено у 

табл. 3.1 
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Таблиця 3.1 – основні відмінності змісту підготовки бакалавра та магістра 

галузі знань «27 Транспорт», спеціальності «271 Річковий та морський 

транспорт» і спеціалізації «Судноводіння» 

 

Критерій 

порівняння 

ОПП «Бакалавр» 

 

ОПП «Магістр» 

 

Вимоги до 

рівня освіти 

осіб, які 

навчаються 

Особи, які здобули повну 

загальну середню освіту. 

Особи, які здобули освітній ступінь 

бакалавра за напрямом підготовки 

6.070104 Морський та річковий 

транспорт (професійне спрямування 

«Судноводіння»). 

Мета 

освітньої 

програми 

Набуття здобувачами вищої 

освіти знань, розумінь, умінь та 

інших компетентностей, 

необхідних для: зайняття посад 

осіб командного складу 

морських та річкових суден, 

роботи на підприємствах, 

установах та організаціях, що 

забезпечують експлуатацію 

флоту; продовження навчання 

на другому рівні вищої освіти. 

Набуття знань, розумінь, умінь та 

інших компетентностей, необхідних 

здобувачам ступеня магістра для 

здійснення наукової, науково-

дослідницької і науково-виробничої 

діяльності в сфері безпеки 

судноплавства; роботи на 

підприємствах, установах та 

організаціях, що забезпечують 

експлуатацію флоту та/або здійснюють 

науково-дослідну діяльність та 

підготовку фахівців для річкового та 

морського транспорту; продовження 

навчання на третьому рівні вищої 

освіти, у тому числі підготовка щодо 

оволодіння компетентностями 

відповідно до вимог правила ІІ/2 

Міжнародної конвенції про підготовку і 

дипломування моряків та несення вахти 

1978 року, з поправками. 

Об’єкти 

діяльності 

Судна та плавзасоби; системи 

управління рухом морських та 

річкових транспортних засобів; 

методи та системи 

забезпечення безпеки 

судноплавства 

Судна і засоби морського і річкового 

флоту. 

Об’єкти 

вивчення 

Процеси судноводіння, 

навігаційне обладнання, 

системи та процеси 

навігаційного обслуговування; 

методи обробки та розміщення 

вантажів на суднах; методи 

експлуатації суден та їх систем, 

управління операціями суден; 

організація роботи екіпажів та 

піклування про людей на 

суднах; системи управління 

рухом суден; системи 

забезпечення безпеки 

судноплавства. 

Методи дослідження, пов’язані з 

безпекою судноплавства;  

методи організації та здійснення 

науково-дослідної діяльності; 

методологія  

педагогічної діяльності у вищих 

навчальних закладах. 
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Орієнтація 

освітньої 

програми 

Професійна Прикладна. Програма спрямована на 

здобуття знань, умінь, навичок та 

досвіду: з  

управління експлуатацією складних 

інформаційно-зв’язаних комплексів та  

систем, що забезпечують нормальне 

функціонування суден та інших 

об’єктів  

морської (річкової) інфраструктури; 

педагогічної діяльності у вищих 

навчальних  

закладах та науково-дослідної 

діяльності в установах і організаціях 

морського та річкового транспорту. 

Основний 

фокус 

освітньої 

програми та 

спеціалізації 

Судноводіння Дослідження, розробка, підготовка та 

організація експлуатації складних  

інформаційно-зв’язаних суднових 

технічних систем та комплексів. 

Особливості 

та відмінності 

Підготовка здобувачів вищої 

освіти з освітнім ступенем 

«бакалавр» за спеціалізацією 

«Судноводіння» передбачає: 

виконання вимог стандартів 

компетентності, встановлених 

правилами ІІ/1, ІІ/2 

Міжнародної конвенції про 

підготовку і дипломування 

моряків та несення вахти 1978 

року, з поправками; 

виконання вимог щодо 

практичної підготовки, 

встановлених правилом ІІ/1 

Міжнародної конвенції про 

підготовку і дипломування 

моряків та несення вахти 1978 

року, з поправками. 

Підготовка здобувачів вищої освіти з 

освітнім ступенем «магістр» за 

спеціалізацією «Судноводіння» 

передбачає:  

застосування наукових та науково-

дослідницьких методів для визначення 

умов та вимог під час розв’язання 

проблемних задач, знаходження шляхів 

їх вирішення та отримання належних 

результатів; 

виконання вимог стандартів 

компетентностей, встановлених у 

розділі А-ІІ/2 Кодексу з підготовки і 

дипломування моряків та несення 

вахти, з поправками; 

виконання вимог щодо практичної 

підготовки, встановлених правилом ІІ/1 

Міжнародної конвенції про підготовку і 

дипломування моряків та несення вахти 

1978 року, з поправками (у випадку 

відсутності у здобувача вищої освіти 

необхідного стажу плавання у повному 

обсязі). 

Яке 

максимальне 

звання осіб 

командного 

складу 

морських 

суден може 

отримати той 

хто закінчує 

навчання 

Присвоєння звання штурмана 

далекого плавання та 

отримання права на зайняття 

посади старшого помічника 

капітана морських суден 

валовою місткістю 500 одиниць 

і більше відповідно до Правила 

II/2 Конвенції ПДНВ та 

національних вимог. 

Присвоєння звання капітана далекого 

плавання та отримання права на 

зайняття посади капітана морських 

суден валовою місткістю 500 одиниць і 

більше відповідно до Правила 

II/2 Конвенції ПДНВ та національних 

вимог 

 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_053
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_053
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Отже, визначення переліку посад, які можуть обіймати 

випускники МЗВО сприятиме визначенню сутності, структури і 

характеристиці змісту результату підготовки майбутніх судноводіїв до 

професійної діяльності. У дослідженні ми будемо виходити з того, що 

результатом неперервної професійної підготовки майбутніх судноводіїв 

у вищих морських навчальних закладах буде готовність до 

професійної діяльності. Поруч з цим поняттям часто використовуються 

й інші поняття, що позначають результат підготовки фахівця у ЗВО, 

зокрема «підготовленість», «компетентність», «кваліфікація», 

«майстерність», «вправність», «професіоналізм». У дослідженні ми 

дотримуємося думки науковців, які вважають, що поняття «готовність» 

є родовим, універсальним і похідним від слова «підготовка», а всі інші 

відображають лише часткові смисли і значення явища, що 

характеризується як готовність людини [200; 455]. 

Так, зокрема, «підготовленість» характеризує будь-який 

результат процесу підготовки (керованого або випадкового) і 

стосується лише окремих напрямів діяльності. Наприклад, теоретична 

підготовленість, практична підготовленість, методична підготовленість 

тощо. У зв’язку з цим не слід ототожнювати «готовність» і 

«підготовленість», оскільки не будь-який результат підготовки 

(підготовленість) може відповідати сутності поняття «готовність». При 

цьому треба зазначити, що в окремих випадках співпадіння можливі. 

Щодо поняття «компетентність», то вона є лише певною 

(аспектною) характеристикою готовності і відображає рівень 

професійних знань, умінь, навичок і професійних особистісних 

властивостей, а також ступінь їх актуалізації в конкретній діяльності 

[13; 166, с. 11–18.]. У законі України про «Вищу освіту» 

компетентність визначено як «динамічну комбінацію знань, вмінь і 
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практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і 

громадянських якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає 

здатність особи успішно здійснювати професійну та подальшу 

навчальну діяльність і є результатом навчання на певному рівні вищої 

освіти» [353]. 

«Кваліфікація» характеризується відповідністю знань, умінь, 

навичок вимогам конкретної професії. Поняття «кваліфікація» 

визначено в Міжнародній стандартній класифікації професій – 2008 як 

«здатність працівника виконувати конкретні завдання та обов’язки в 

рамках конкретної роботи» [498]. Кваліфікація працівника є ступенем і 

видом професійної підготовки, які необхідні для виконання конкретної 

роботи або зайняття відповідної посади [465].  

Поняття «майстерність» відображає рівень ефективності 

діяльності, що виконується, тобто співвідношення рівня одержуваного 

результату з рівнем ресурсних витрат. Це найвищий рівень виконання 

певного виду діяльності, коли у відведений час для її здійснення 

досягаються оптимальні результати [395]. 

У Словнику української мови синонімом до слова «майстерність» 

є «умілість», яка підкреслює операційний аспект діяльності – знання і 

дотримання стандартів виконання професійних дій в певній 

послідовності і взаємозв’язку [395]. Зокрема «умілий – це той, хто 

володіє умінням, має добрі навички до чогось; вправний» [396]. 

Щодо поняття «професіоналізм», то воно характеризує еталонний 

статус суб’єкта діяльності відповідно до оптимальної міри соціальних 

вимог, володіння спеціальністю [454, с. 114–118]. Це сукупність 

досягнутих індивідом теоретичних знань, практичного досвіду і 

професійних навичок у певній сфері людської діяльності, здатність 

людини систематично, ефективно і надійно виконувати складну 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://sum.in.ua/p/4/600/1
http://sum.in.ua/p/4/600/1
http://sum.in.ua/p/4/600/1
http://sum.in.ua/p/10/440/1
http://www.niro.nnov.ru/?id=30528


150 

 

діяльність у найрізноманітніших умовах [364]. Професіоналізм – це 

інтегральна психологічна характеристика фахівця, що відображає 

рівень і характер оволодіння ним професією. Це означає, що фахівець 

виконує свою трудову діяльність на високому рівні [233]. 

Отже, досить широкий спектр понять, близьких за значеннями до 

поняття «професійна готовність», відображає поліаспектність цього 

явища. Однак у дослідженні ми опираємося на думку науковців про те, 

що поняття «готовність» є родовим, універсальним і похідним від слова 

«підготовка», а всі інші поняття відображають лише часткові смисли і 

значення готовності фахівця до професійної діяльності [200; 455]. 

Щодо визначення структури цієї готовності, то доцільно 

скористатися методами аналізу (поділ об’єкта на складові частини з 

метою визначення динамічного складу), зокрема системного аналізу, 

синтезу (результатом якого є нове утворення, властивості якого є не 

тільки зовнішнє з’єднання властивостей компонентів, але також і 

результат їх внутрішнього взаємозв’язку і взаємозалежності) та 

узагальнення (за допомогою якого фіксуються загальні ознаки та 

властивості певного класу об’єктів та здійснюється перехід від 

одиничного до особливого та загального, від менш загального до більш 

загального). 

З’ясування композиції (структури) професійної готовності 

доцільно проводити з урахуванням наукових уявлень про зміст 

діяльності, оскільки готовність до неї формується і реалізується саме в 

діяльності, відображаючи її змістовну сутність [454, с. 114–118]. 

У першу чергу розглянемо результати досліджень, у яких 

науковці пропонують підходи до структури професійної готовності. 

Так, наприклад, С. Тріфонова [429] у структурі готовності 

виокремлює знаннєвий (сукупність загальних і спеціальних знань), 
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практичний (відображає ступінь володіння вміннями і навичками, 

необхідними для реалізації діяльності) і особистісний (відображає 

рівень морально-психологічної готовності до діяльності, ступінь 

сформованості ціннісних орієнтацій, інтересу до професійної 

діяльності, задоволеності її результатами, рівень розвитку мотивації та 

самовдосконалення) компоненти [429, с. 129–131]. 

Варто звернути увагу на те, що низка науковців [375], з якими ми 

погоджуємося, стверджують, що рівень готовності до професійної 

діяльності залежить від таких основних системних компонентів: 

потребнісно-мотиваційного (мета і завдання підготовки, що 

висувають вимоги до особистості фахівця; результати, що мають бути 

досягнуті у процесі професійної діяльності; інтереси і потреби, що 

визначають світоглядну позицію особистості); 

процесуально-виконавського (зміст, форми, методи, способи і 

прийоми виконання професійної діяльності та професійних функцій). 

На думку Б. Тєплова, саме інтерес є найбільшою спонукальною 

силою до набуття знань, розширення світогляду та урізноманітнення 

психічних переживань [421]. Отже, інтереси і потреби є важливими 

компонентами особистості майбутнього фахівця (у нашому випадку – 

судноводія), що визначають психолого-професійну готовність до 

пізнавальної активності у процесі фахової підготовки. Професійні 

інтереси і потреби впливають на всі аспекти психіки фахівця – 

емоційну, сенсорну, моторну. Саме тому, як стверджує 

В. Андрющенко, цілеспрямований освітній процес з урахуванням 

індивідуальних психічних властивостей особистості майбутнього 

фахівця, його готовністю сприймати навколишній світ згодом 

трансформується у потребу здобувати освіту і є важливим чинником 

розвитку особистості [10]. 
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На важливість психологічного компоненту у структурі 

професійної готовності вказують також Н. Кузьміна [253] і 

В. Сластьонін [393]. Вчені пропонують розглядати готовність до 

професійної діяльності як цілісне явище, у якому важливе значення 

мають такі компоненти: 

психологічна готовність (інтереси, потреби, професійно-значущі 

мотиви); 

теоретична готовність (наявність знань); 

технологічна готовність (наявність умінь і навичок, що 

забезпечують виконання професійних функцій); 

Погоджуючись з таким баченням структури готовності до 

професійної діяльності варто відмітити важливість, крім психологічної 

готовності, системи професійних знань, умінь, навичок та професійно-

важливих властивостей, що забезпечують виконання професійних 

функцій та є умовою набуття особистістю фахівця професійною 

майстерністю. 

Заслуговують на увагу також висновки дослідження В. Чічікіна 

[353], який стверджує, що в структурі професійної готовності 

необхідно виділити три компоненти, які є інваріантними для будь-якого 

виду професійної готовності. Йдеться про інформаційний, операційний і 

мотиваційний компоненти.  

Інформаційний компонент характеризують знання, операційний – 

способи діяльності, а мотиваційний – потреби. Кожен з цих 

компонентів відіграє свою роль в їх взаємодії. Зокрема функцією 

мотиваційного компоненту є активізація проявів інших компонентів 

(або їх елементів). Функція інформаційного компоненту полягає в 

забезпеченні заходів використання ресурсних можливостей інших 

компонентів для досягнення цільового результату (дія зі знанням 
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справи). Функція операційного компоненту полягає у визначенні 

відносин між компонентами в процесі реалізації ресурсного потенціалу 

в просторі і часі [353, с. 491–492]. 

Разом з тим, у запропонованих підходах до структури готовності 

до професійної діяльності дослідними не виокремлюють ціннісний 

компонент. Його важливість у структурі готовності важко переоцінити, 

оскільки, як стверджують вчені [381], , рівень сформованості ціннісних 

орієнтацій впливає на вибір діяльності [332, с.. 542–551]. Ціннісні 

орієнтації як чинник, що утворює систему соціальної активності позиції 

майбутнього фахівця, впливає на взаємозв’язок його потреб та на 

розвиток і формування особистості, на вибір життєвого шляху та 

майбутньої професійної діяльності. Н. Панчук стверджує, що ціннісні 

орієнтації є важливими елементами структури особистості. У структурі 

професійної діяльності ціннісні орієнтації безпосередньо пов’язані з 

пізнавальними та вольовими властивостями особистості фахівця [332, 

с. 542–551]. Професійні ціннісні орієнтації мають вирішальний вплив 

на професійне самовизначення майбутнього фахівця, ними фактично 

опосередковується вся майбутня професійна діяльність. 

Отже, використання методів системного аналізу, синтезу і 

узагальнення дозволяє нам зробити висновок, що у структурі 

готовності майбутніх судноводіїв до професійної діяльності доцільно 

виокремити мотиваційний, ціннісний, інформаційний, психологічний та 

операційний компоненти. Далі, відповідно до логіки дослідження, 

з’ясуємо зміст кожного з компонентів за допомогою методу дедукції, 

що передбачає рух від загального до конкретного: від загальних 

уявлень про змістове наповнення цих компонентів – до конкретних 

мотивів, ціннісних орієнтацій, знань, умінь і навичок, обумовлених 

професією судноводія. 
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Мотиваційний компонент готовності до професійної діяльності 

охоплює мотиви трудової діяльності, мотиви вибору професії і 

мотиви вибору місця роботи (за Є. Ільїним) [202]. Зокрема, польський 

психолог Т. Томашевський виділив п’ять основних мотивів трудової 

діяльності: 

матеріальна вигода (заробітна плата, житло і задоволення інших 

матеріальних потреб); 

соціальна вигода (професійна гордість); 

безпека (фізична безпека, коли нічого не загрожує здоров’ю чи 

життю працівника; матеріальна безпека, пов’язана із унеможливленням 

грошових втрат; відсутність загроз зміни соціального положення або 

втрати професійного престижу, поваги товаришів по роботі); 

зручність (найбільш прийнятною є така робота, рівень складності 

якої відповідає індивідуальним можливостям працівника); 

задоволеність (процес виконання професійної діяльності 

приносить задоволення);  

громадська думка колег трудового колективу [526].  

Мотиви вибору професії реалізуються в конкретній професії, від 

правильного вибору якої залежить задоволеність людини своїм життям. 

Дослідники [7; 372] досить не одностайні в описі мотивів вибору 

професії. Найчастіше виокремлюють стійкий інтерес до професії; вплив 

родичів; вплив книг та кінофільмів; «коротка» мотивація, коли людина 

мріє про іншу професію, але за якихось обставин обирає цю; стійке 

позитивне емоційне відношення професії; професійна гордість;  

Щодо мотивів вибору місця роботи, то вони пов’язані, в 

основному з позитивними і негативними виробничими чинниками 

(розмір заробітної плати, пільги, віддаленість від місця проживання, 

зручність транспортного сполучення, естетика місця роботи, 
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шкідливість або безпечність виробництва, надійність і престиж 

організації (фірми, компанії), міра відповідальності), зі своїми 

можливостями і станом (стан здоров’я, наявність професійних 

здібностей і професійно важливих властивостей, рівень освіти, 

схильність до роботи без стресів, у вільному ритмі або до монотонної 

роботи із заданим темпом), а також з відповідністю обраної роботи 

отриманому фаху, професії, своїм інтересам і здібностям (можливість 

професійного розвитку і саморозвитку, кар’єри, прояву особистої 

ініціативи і творчості). 

Для з’ясування мотивів, що спонукають молодих людей обрати 

професію судноводія, у дослідженні проведено анкетування 145 

студентів Національного університету «Одеська морська академія», 

Азовського морського інституту Національного університету «Одеська 

морська академія», Дунайського інституту Національного університету 

«Одеська морська академія», а також Херсонської державної морської 

академії. 

Результати аналізу анкет (додатки Л.1, Л.2) дозволили зробити 

висновок, що переважна більшість тих, хто навчається на першому та 

другому курсах, обирали спеціалізацію «Навігація і управління 

морськими суднами» абсолютно свідомо, оскільки мають інтерес до 

саме цієї професії. Таких студентів виявилося понад 58 %. На вибір 

професії судноводія вплинули також родинні традиції, зокрема коли 

професійна діяльність одного чи декількох членів родини пов’язані з 

морським флотом або діяльністю у морській транспортній або 

рибопереробній галузях (родинні династії). Ця група майбутніх 

судноводіїв має ґрунтовне усвідомлення про професійну 

відповідальність, ризики та труднощів, пов’язаних з виконанням 

професійних функцій. Таких студентів виявилося понад 28 %. 
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Серед опитаних 25,7 % студентів обрали цю професію тому, що 

вона гарантує стабільно високу заробітну плату. На романтизм професії 

та можливість побачити світ, побувати в інших країнах вказали 19,4 % 

майбутніх судноводіїв. 

Ще одним важливим мотивом, що вплинув на вибір професії 

судноводія є можливість працювати у зарубіжних морських 

судноплавних компаніях та зробити там успішну кар’єру. Це є 

важливим для 16,7 % опитаних студентів. 

Такий мотив як «можливість реалізувати свій особистий 

потенціал» став для 12,5 % майбутніх судноводіїв визначним у виборі 

професії. Студенти пояснили, що прагнули реалізувати наявність у них 

певних пізнавальних здібностей, задатків у технічній сфері або в 

математиці, географії, фізиці, астрономії тощо. 

У результаті дослідження також з’ясовано, що певна частина 

студентської молоді вирішує здобути морську освіту, керуючись 

мотивом зручного географічного розташування ЗВО та необхідністю 

здобути диплом про вищу освіту. На думку науково-педагогічних 

працівників, такі студенти характеризуються посереднім ставленням до 

навчання, відсутністю об’єктивної потреби в опануванні теоретичних 

знань і практичних навичок. 

Результати опитування 145 студентів Національного університету 

«Одеська морська академія», Азовського морського інституту 

Національного університету «Одеська морська академія», Дунайського 

інституту Національного університету «Одеська морська академія», а 

також Херсонської державної морської академії щодо мотивів вибору 

професії подано в таблиці 3.2. 
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Таблиця 3.2 – Результати дослідження мотивів вибору професії судноводія 

(опитано 145 студентів) 

 

Мотиви Середній 

бал 

Романтизм професії 4,64 

Можливість побачити світ, побувати в інших країнах 7,75 

Можливість здобути нові соціальні контакти 6,60 

Кар’єра у міжнародних морських судноплавних компаніях 6,46 

Стабільно висока заробітна плата  8,54 

Любов до моря 5,96 

Необхідність утримувати родину  6,18 

Соціальна значимість професії в суспільстві 5,21 

Унікальність професії 5,78 

Ризикований характер професії 5,64 

Виключно чоловічий характер професії 5,25 

Красива морська уніформа 3,67 

Можливість керувати технікою  3,96 

Можливість керувати людьми 4,64 

Можливість вивчити і спілкуватися іноземними мовами 7,82 

Екстремальний характер професії 8,21 

Належність професії до таких, що мають багату історію і традиції 4,92 

Можливість управляти екіпажом судна  4,92 

Бажання знайти нові зв’язки та знайомства 5,93 

Обрав професію за порадою батьків 3,96 

Можливість опанувати лоцію і технічні засоби судноводіння  5,43 

Можливість опанувати основи морехідної астрономії і 

метеорології 
4,93 

Мобільний характер професії (можливість працювати у 

зарубіжних судноплавних компаніях) 
6,25 

Можливість реалізувати свій особистий потенціал 7,03 

З цією професією пов’язані географічні відкриття 5,28 

Престижність професії 4,75 

Обрав, аби отримати диплом про вищу освіту 3,96 

Судноводій – найважливіша професія на флоті 5,46 

Особиста причетність до професії, що має давню історію 4,92 

 

Для визначення змісту мотиваційного компоненту готовності 

майбутніх судноводіїв розглянемо також ОПП підготовки майбутніх 

судноводіїв за спеціальністю 271 «Річковий та морський транспорт» 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 27 

«Транспорт», спеціалізація «Навігація і управління морськими 
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суднами». У цьому документі у якості мотивів можна розглядати 

набуття майбутніми судноводіями таких загальних компетентностей: 

можливість використання англійської мови у письмовій та усній 

формі, у тому числі при виконанні професійних обов’язків; 

можливість використання інформаційних і комунікаційних 

технологій; 

можливість працювати в команді, організовувати роботу 

колективу, у тому числі, в складних і критичних умовах; 

можливість міжособистісної взаємодії та комунікації; 

можливість мотивувати людей та рухатися до спільної мети; 

можливість використовувати різні види та форми рухової 

активності для активного відпочинку та ведення здорового способу 

життя; 

мотивація до оволодіння знаннями;  

зацікавленість у позитивних результатах праці;  

мотивація до роботи у полікультурному середовищі. 

Отже, визначення змісту мотиваційного компоненту готовності 

майбутніх судноводіїв до професійної діяльності сприятиме пошуку 

шляхів впливу мотиваційну сферу цих фахівців. 

Важливе значення для розвитку особистості майбутнього 

судноводія крім мотиваційної сфери, має система цінностей і 

ціннісних орієнтації. Вона також визначає особливості поведінки, 

прийняття рішень, систему ставлень, характеру і світогляду 

майбутнього фахівця. На думку вчених [172; 288; 315; 383], базовою 

основою ціннісних орієнтацій є власне цінності, що є носіями і 

джерелами важливих для людини сенсів і значень. 

Результати аналізу наукових праць і досліджень фахівців у галузі 

аксіології дозволяють зробити висновок про існування різноманітних 
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підходів до класифікації цінностей та ціннісних орієнтацій [4, с. 299–

303; 42, с. 34–42; 401, с. 40–46]. Вважаємо за недоцільне наводити 

варіанти класифікацій ціннісних орієнтацій, проте з урахуванням 

результатів аналізу праць вчених у галузі аксіології [4, с. 299–303; 33; 

42, с. 34–42; 282, с. 27–30; 288; 401, с. 40–46; 430], нормативно-освітніх 

документів, що регламентують професійні вимоги до особистості 

майбутніх судноводіїв, а також узагальнень емпіричного досвіду, 

зокрема результатів анкетування курсантів (студентів) МЗВО щодо 

пріоритетності ціннісних орієнтацій (додаток Л.2), дозволяють зробити 

висновок, що до змісту ціннісного компоненту готовності майбутніх 

судноводіїв до професійної діяльності можна віднести професійні, 

вітальні, соціальні, політичні, моральні, релігійні та естетичні ціннісні 

орієнтації.  

Основними професійними ціннісними орієнтаціями є такі: 

професія що приносить задоволення; кар’єра; професіоналізм; 

інтелектуальний розвиток; самореалізація; авторитет, збереження 

навколишнього середовища, дотримання правил техніки безпеки, 

безпеки персоналу та судна; живучість судна; безпека судна, екіпажу і 

пасажирів. 

До вітальних ціннісних орієнтацій майбутніх судноводіїв можна 

віднести життя, безпеку, стан захищеності, прихильність безпеці, 

здоров’я і здоровий спосіб життя, якість життя, стан навколишнього 

середовища. 

Серед соціальних ціннісних орієнтацій основними є соціальне 

становище, соціальні контакти, матеріальний достаток, престижність 

професії, соціальна і суспільна значимість професії, 

мультикультурність, командний характер професійної діяльності.  
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Важливими для судноводіїв є також і політичні ціннісні 

орієнтації, зокрема правовий порядок на судні, законність у питаннях 

безпеки людського життя на морі та охорони морського навколишнього 

середовища, демократичні права і свободи громадян, рівність усіх 

громадян перед законом, свобода слова, конституція, толерантність, 

цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства. 

До моральних ціннісних орієнтацій відносяться поняття про 

честь, гідність, традиції, справедливість, чесність, порядність, вірність, 

поняття про добро, благо, любов, патріотизм.  

Важливе значення мають і релігійні ціннісні орієнтації, зокрема 

поняття про Бога, віру, спасіння, вічність, релігію, церкву, 

заступництво, релігійні ритуали тощо. 

До естетичних ціннісних орієнтацій відносяться поняття поваги 

до інших культур і народів, історії та культури України, культурної 

самобутності, гармонія, стиль тощо.  

Для з’ясування ієрархії ціннісних орієнтацій студентів, що 

здобувають професію судноводія у Національному університеті 

«Одеська морська академія», Азовському морському інституті 

Національного університету «Одеська морська академія», Дунайському 

інституті Національного університету «Одеська морська академія», а 

також Херсонській державній морській академії, було проведено 

анкетування 145 студентів за допомогою анкети, представленій у 

додатку Л.2. Результати опитування щодо ціннісних орієнтацій 

майбутніх судноводіїв подано в таблиці 3.3. 

Таблиця 3.3 – Результати дослідження ціннісних орієнтацій майбутніх 

судноводіїв (опитано 145 студентів) 

 

№ 

з/п 

Цінності Середній 

бал 

1 професія, що приносить задоволення 4,87 
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2 матеріальний достаток 5,96 

3 престижність професії 5,46 

4 соціальна і суспільна значимість професії 3,86 

5 безпека судна, екіпажу і пасажирів 4,05 

6 кар’єра 7,54 

7 авторитет 6,32 

8 соціальне становище 4,12 

9 соціальні контакти 4,19 

10 морські традиції 5,44 

11 живучість судна 4,52 

12 якість життя 5,14 

13 професіоналізм 6,05 

14 самореалізація 4,44 

15 любов 5,06 

16 патріотизм 6,78 

17 життя 7,96 

18 правовий порядок на судні 3,45 

19 цінності громадянського (вільного демократичного) 

суспільства 
5,67 

20 мультикультурність 3,85 

21 інтелектуальний розвиток 4,05 

22 здоров’я і здоровий спосіб життя 5,55 

23 збереження навколишнього середовища 3,28 

24 стан захищеності 4,27 

25 історія та культура України 3,85 

26 командний характер професійної діяльності 2,66 

27 повага до інших культур і народів  3,65 

28 честь 8,24 

29 гідність 7,92 

30 дружба  9,12 

31 справедливість 2,16 

32 вірність 3,62 

33 порядність 3,24 

34 толерантність 2,05 

35 чесність 5,7 

36 Бог та віра в нього 5,68 

37 церква 4,45 

38 релігійні традиції і ритуали 4,05 

39 законність у питаннях безпеки людського життя на морі та 

охорони морського навколишнього середовища,  
3,80 

40 демократичні права і свободи громадян, свобода слова 4,05 
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41 рівність усіх громадян перед законом 5,24 

42 поняття про добро 3,55 

 

Результати аналізу анкет (додаток Л.2) дозволили зробити 

висновок, що досить значна частина опитаних – майбутніх фахівців, що 

обрали спеціалізацію «Навігація і управління морськими суднами», 

серед найважливіших цінностей назвали «професію, що приносить 

задоволення» (24,5 %), «матеріальний достаток» (22,2 %), 

«престижність професії» (20,5 %), «соціальну і суспільну значимість 

професії» (18,5 %), «безпеку судна, екіпажу і пасажирів» (16,5 %), 

«кар’єру» (16,0 %), «авторитет» (14,5 %), «соціальне становище» 

(13,9 %), «соціальні контакти» (12,5 %), а також «морські традиції» 

(12,0 %). 

Отже, визначення змісту ціннісного компоненту готовності 

майбутніх судноводіїв до професійної діяльності сприятиме пошуку 

шляхів впливу ціннісну сферу цих фахівців та її коригування у разі 

потреби. 

Важливе значення як результат підготовки майбутніх судноводіїв 

до професійної діяльності має зміст інформаційного компоненту, який 

характеризують сукупність загальних і спеціальних знань. Для 

визначення змісту цього компоненту необхідно здійснити аналіз і 

узагальнення ОПП, зокрема Стандарту вищої освіти України 

підготовки бакалаврів спеціальності 271 «Річковий та морський 

транспорт», а також Освітньо-професійна програма підготовки магістра 

спеціальності 271 «Річковий та морський транспорт» і спеціалізації 

«Судноводіння». У результаті аналізу і узагальнення цих нормативних 

освітніх документів нами побудовано таблицю 3.4. 
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Таблиця 3.4 – Порівняння змісту інформаційного компоненту готовності 

майбутніх судноводіїв до професійної діяльності бакалаврського та 

магістерського рівнів 

 

Стандарт вищої освіти України підготовки 

бакалаврів спеціальності 271 «Річковий та 

морський транспорт» 

ОПП підготовки магістра 

спеціальності 271 «Річковий та 

морський транспорт» і 

спеціалізації «Судноводіння» 

Вимоги Національної рамки кваліфікацій 

Сьомий рівень – здатність особи вирішувати 

складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми у певній галузі професійної діяльності 

або у процесі навчання, що передбачає 

застосування певних теорій та методів відповідних 

наук і характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов  

Восьмий рівень – здатність 

особи розв’язувати складні задачі і 

проблеми у певній галузі 

професійної діяльності або у 

процесі навчання, що передбачає 

проведення досліджень та/або 

здійснення інновацій та 

характеризується невизначеністю 

умов і вимог  

Теоретичний зміст предметної області інформаційного компоненту готовності 

майбутніх судноводіїв 
Положення теорій устрою судна, автоматичного 

управління, надійності, механічної інженерії, 

електричної інженерії; методів навігації, 

дистанційного спостереження об’єктів, 

прогнозування метеорологічних умов, захисту 

навколишнього середовища, оцінювання ризиків та 

прийняття рішень, протиаварійного управління, 

управління ресурсами 

Системні знання в області 

безпеки судноплавства; захисту 

навколишнього середовища, 

оцінювання ризиків та прийняття 

рішень, протиаварійного 

управління, управління ресурсами, 

математичного програмування та 

оптимального управління 

Результати навчання – знання і розуміння 
Концептуальні знання та критичне розуміння 

основних законів, теорій, принципів, методів і 

понять навігації та управління морськими суднами 

для вирішення професійних завдань 

Спеціалізовані концептуальні 

знання у сфері безпеки 

судноплавства на рівні новітніх 

досягнень. 

Знання проводити необхідні дії під час отримання 

сигналу лиха на морі. 

Спеціалізовані концептуальні 

знання новітніх досягнень, які є 

основою для оригінального 

мислення та інноваційної 

діяльності, зокрема у контексті 

дослідницької роботи. 

Знання та розуміння впливу водотоннажності, 

осадки, диференту, швидкості та запасу глибини 

під кілем на маневрені якості судна; впливу вітру 

та течії на керування судном; ефекту просідання, 

впливу мілководдя і т.п.; належних процедур 

постановки на якір та швартування. 

Знання інструментів Європейського 

простору вищої освіти та основ 

педагогічної діяльності. 

Знання здійснювати контроль за посадкою, 

остійністю та напруженнями корпусу, 

забезпечувати підтримку судна в морехідному 

стані 

Знання застосовувати процедури, 

які викладені у Керівництві з 

Міжнародного авіаційного та 

морському пошуку та порятунку. 

Розуміння історії та закономірностей розвитку 

предметної області, її місця у загальній системі 

знань про природу і суспільство та у розвитку 

суспільства, техніки і технологій 

Знання змісту застосування та цілей 

Міжнародних правил запобігання 

зіткненню суден у морі 1972 року, з 

поправками.  

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_137
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_137
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_137
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_137
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Знання планування проробки рейсу судна згідно із 

загальними положеннями про встановлення шляхів 

руху суден з урахуванням обмеження діючої 

осадки судна та інших обставин для безпечного 

виконання рейсу. 

Знання та розуміння 

експлуатаційних аспектів 

навігаційних систем, їхніх похибок. 

Знання правил і особливостей маневрування та 

управління судном в будь-яких умовах  

Знання заходів безпеки та дій при 

аваріях, що виникають під час 

плавання. 

Знання принципів роботи сучасних електронних 

радіолокаційних засобів, електронних 

картографічних навігаційно-інформаційних систем 

(ЕКНІС). 

Знання обмежень з точки зору 

міцності найважливіших 

конструктивних елементів 

стандартного навалочного судна та 

отриманих значень згинальних 

моментів та перерізуючих сил. 

Знання методів корекції для точного визначення 

місцезнаходження. 

Розуміння принципів роботи 

суднових силових установок та 

суднових допоміжних механізмів. Знання міжнародних вимог до суднових 

рятувальних засобів. 

Знання принципів несення ходової навігаційної 

вахти та управління особовим складом на містку. 

Знання використання рекомендацій 

ІМО, що стосуються остійності 

судна 

Знання особливостей оцінки навігаційної 

інформації;  

 

Знання техніки судноводіння за умов відсутності 

видимості. 

Знання норм міжнародного 

морського права, утіленого в 

міжнародних угодах та конвенціях. Знання прогнозування метеорологічних умов 

плавання. 

Знання систем повідомлень, забезпечення 

радіозв’язку під час пошуку, порятунку та у 

випадку аварій. 

Знання правил, що стосуються 

рятувальних засобів (Міжнародна 

конвенція з охорони людського 

життя на морі) 

Знання безпечної обробки, завантаження, 

розміщення, кріплення, догляду під час рейсу та 

розвантаження вантажів, зокрема навалювальних 

вантажів, а також небезпечних та шкідливих 

вантажів, та їхній вплив на безпеку людського 

життя й судна; впливу вантажу, зокрема вантажів 

великої ваги, на мореплавність та остійність судна. 

Знання основних принципів несення 

ходової навігаційної вахти. 

Розуміння основних принципів устрою судна, 

теорії та чинників, які впливають на посадку й 

остійність, а також заходів, необхідних для 

забезпечення посадки та остійності судна; впливу 

пошкодження та/або затоплення будь-якого з 

відсіків на посадку та остійність судна та заходів 

стосовно боротьби із затопленням, яких необхідно 

вжити. 

 

Знання вимог Міжнародної морської організації 

стосовно остійності судна. 

 

Знання оцінки пошкоджень та дефектів, що 

спричиняються операціями з завантаження та 

розвантаження; виявлення елементів конструкції 

судна, які мають вирішальне значення для його 

безпеки; визначення причин корозії у вантажних 

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_251
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_251
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_251
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приміщеннях та баластних танках, а також яким 

чином можливо визначити та попередити корозію. 

Розуміння принципів роботи суднових силових 

установок, суднових допоміжних механізмів та 

морських технічних термінів. 

 

Знання англійської мови, яке дозволяє 

використовувати англомовну технічну літературу 

та обговорювати англійською мовою професійні 

питання при виконанні фахових обов’язків. 

 

Знання використання рятувальних засобів та 

обладнання і підтримки обладнання, пристроїв та 

систем у експлуатаційному стані, що забезпечить 

безпеку судна та людей. 

 

Знання видів пожежі, принципу дії систем 

пожежогасіння, уміння гасити пожежі із 

застосуванням належного обладнання, включаючи 

пожежі паливних систем; уміння організовувати 

навчання з боротьби з пожежею. 

 

Знання методів та засобів запобігання пожежі, 

виявлення та гасіння пожежі, боротьби за 

живучість судна та способів особистого 

виживання. 

 

Знання методів, заходів та обладнання з боротьби 

із забрудненнями морського середовища з суден, а 

також заходів застереження, яких необхідно 

вживати для запобігання забрудненню морського 

середовища та виконання обов’язків згідно з 

відповідними вимогами Міжнародної конвенції із 

запобігання забрудненню з суден, з поправками. 

 

Знання міжнародних і вітчизняних нормативно - 

правових актів відносно безпеки людського життя 

на морі та охорони морського навколишнього 

середовища та забезпечення їх дотримання. 

 

Знання питань управління персоналом на судні та 

його підготовки. 

 

Знання методів ефективного управління ресурсами 

та уміння їх застосовувати; знання та уміння 

застосовувати методи прийняття рішень. 

 

Знання устрою систем внутрішньосуднового 

зв’язку та уміння передавати, приймати та 

реєструвати повідомлення згідно встановленим 

вимогам. 

 

 

Відмінність між змістом інформаційного компоненту майбутніх 

судноводіїв бакалаврського і магістерського рівнів підготовки полягає в 

тому, що магістри набувають спеціалізованих концептуальних знань, 

що є основою для оригінального мислення та інноваційної діяльності, 

зокрема у контексті дослідницької роботи. 
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Одним з важливих результатів навчання майбутніх судноводіїв є 

сформованість психологічного компоненту готовності до професійної 

діяльності. Відповідно до уявлень науковців про його зміст, цей 

компонент має відображати рівень морально-психологічної готовності 

до діяльності [429, с. 129-131], а також професійно-важливі 

властивості. Вчені по різному визначають сутність професійно-

важливих властивостей. Деякі з визначень наведено у таблиці 3.5. 

 

 

Таблиця 3.5 – Уявлення про сутність поняття «професійно-важливі 

властивості» у працях вчених 

Автор, джерело Визначення 

І. Алексєєва [3] «Індивідуальні властивості суб’єкта діяльності, 

які необхідні і достатні для реалізації цієї 

діяльності на нормативно заданому рівні». 

С. Батишев [26] «Дозволяють людині найбільш ефективно 

реалізувати себе у конкретних видах трудової 

діяльності». 

В. Бодров [38] Сукупність психологічних, а також низку 

фізичних, антропометричних, фізіологічних 

характеристик людини, що визначають 

успішність навчання і майбутньої реальної 

діяльності. Конкретний перелік цих якостей 

для кожної професії є специфічним [2, c. 224]. 

Г. Васянович, В. Онищенко 47] «Це окремі життєво важливі характеристики 

творчої особистості, які мають відповідати 

вимогам певної професії та сприяти її 

успішному оволодінню». 

Д. Дроздов [161, с. 302–307.] «…Пристосовані до певної професійної 

діяльності компоненти його цілісної 

особистості, що формуються на основі 

природно заданих біопсихічних властивостей 

під дією зовнішніх впливів і власної активності 

суб’єкта…» 

В. Дружинін [163] «Будь-які якості суб’єкта, які задіяні в процесі 

діяльності і забезпечують ефективність її 

виконання за параметрами продуктивності, 

якості праці і надійності».  
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І. Жорова [183] «Це інтегральне утворення, що поєднує 

пізнавальні (мисленнєві, перцептивні, 

атенційні, мнемічні, комунікативні) та 

психомоторні здібності”. 

А. Каганов [12] атрибути особистості, які покликані 

забезпечити її успішний трудовий старт і 

високі виробничі показники  

Я. Корякіна [237] «Ознаки особистості, які пред’являються 

суспільством до фахівців тієї чи іншої професії, 

що впливають на успішність професійної 

діяльності, надають можливість розвитку 

творчого потенціалу, професійної 

самостійності, дозволяють ефективно 

реалізувати себе у професії». 

Є. Ільїн [202] «Функціональні якості і особистісні 

особливості людини, які сприяють успішному 

виконанню даної професійної діяльності». 

О. Силкін [384, с. 46–49] 

 

«Сукупність соціально і біологічно 

обумовлених компонентів особистості, які 

дозволяють успішно виконувати певний вид 

трудової діяльності». 

В. Шадріков [460] «Індивідуальні якості суб’єкта діяльності, які 

впливають на ефективність цієї діяльності й 

успішність її виконання».  

О. Шушеріна [475] «Якості, які пред’являються сучасним 

суспільством до фахівців даної професії, 

впливають на успішність навчальної діяльності 

студента, дають йому можливість найбільш 

ефективно реалізувати себе і розвиток яких 

забезпечує у подальшому високу якість його 

професійної діяльності [2]. 

 

Узагальнення наведених визначень дозволяє зробити висновок, 

що професійно-важливі властивості фахівця – це сукупність 

психологічних, моральних, фізичних, ділових, антропометричних і 

фізіологічних характеристик, що визначають ефективне виконання ним 

функцій майбутньої професійної діяльності. На думку В. Бодрова і 

Е. Зеєра, з якою ми погоджуємося, конкретний перелік цих якостей для 

кожної професії є специфічним [38]. 
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Заслуговують на увагу публікації С. Глікман та Н. Сосницької 

[76; 77], у яких вчені запропонували структуру професійно-важливих 

якостей майбутніх судноводіїв. На думку дослідників, ця структура 

шість груп професійних важливих якостей, зокрема соціологічниї, 

когнітологічних, психологічних, сенергетичних, ноетичних і етичних.  

Фахівець у галузі дослідження професійно-важливих 

властивостей Є. Климов зазначає, що різноманітні сфери трудової 

діяльності потребують різноманітних поєднань цих властивостей. Саме 

тому він запропонував їх розглядати відповідно до типів професій, 

зокрема «людина – людина», «людина – техніка», «людина – знакова 

система», «людина – художній образ», «людина – природа» [225]. 

Результати аналізу і узагальнення наукових праць [76; 77], вимог, 

що висуваються до фахівців у сфері навігації і управління морськими 

суднами дозволяють зробити висновок, що професія судноводія 

поєднує в собі декілька типів професій, а саме «людина – людина», 

«людина – техніка», «людина – знакова система». З огляду на це, з 

урахуванням типології Є. Клімова, систематизації професійно-

важливих властивостей Л. Шеховцової та Є. Тютюнника [471], а також 

змісту ОПП підготовки майбутніх судноводіїв за спеціальністю 271 

«Річковий та морський транспорт» першого (бакалаврського) та 

другого (магістерського) рівня вищої освіти можемо зробити висновок, 

що зміст психологічного компоненту готовності майбутніх судноводіїв 

до професійної діяльності утворюють такі властивості:  

здатність працювати в команді; 

доброзичливість, тактовність; 

товариськість, комунікабельність (навички міжособистісної 

взаємодії);  

емоційна стійкість;  



169 

 

самовладання, витримка;  

самостійність, автономність;  

організаторські здібності; 

соціальний інтелект;  

чіткість і виразність мовлення;  

наполегливість;  

технічне і образне мислення;  

концентрація і переключення уваги;  

швидкість реакції;  

фізична витривалість, прихильність здоровому способу життя;  

вербальне мислення і вербальна пам’ять;  

акуратність, ретельність;  

концентрація, стійкість і розподіл уваги;  

дисциплінованість, законослухняність, зібраність; 

відповідальність; 

толерантність. 

Отже, з’ясування змісту психологічного компоненту готовності 

майбутніх судноводіїв до професійної діяльності дозволить мати 

комплексне і цілісне уявлення про її сутність. 

Важливим результатом підготовки майбутніх судноводіїв до 

професійної діяльності є сформованість операційного компоненту, 

який утворюють уміння і навички, що забезпечують виконання 

професійних функцій, а також володіння методами, способами і 

прийомами виконання професійної діяльності. Їх узагальнений перелік 

міститься у Стандарті вищої освіти України підготовки бакалаврів 

спеціальності 271 «Річковий та морський транспорт» [359], а також 

Освітньо-професійній програмі підготовки магістра спеціальності 271 

«Річковий та морський транспорт» і спеціалізації «Судноводіння» 
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[327]. У результаті аналізу і узагальнення цих нормативних освітніх 

документів побудовано таблицю 3.6, у якій наведено уміння, навички і 

здатності, що є основою операційного компоненту готовності 

майбутніх судноводіїв до професійної діяльності. 

 

Таблиця 3.6 – Порівняння змісту операційного компоненту готовності 

майбутніх судноводіїв до професійної діяльності бакалаврського та 

магістерського рівнів 

 

Стандарт вищої освіти України 

підготовки бакалаврів спеціальності 271 

«Річковий та морський транспорт» 

ОПП підготовки магістра спеціальності 

271 «Річковий та морський транспорт» і 

спеціалізації «Судноводіння» 

Вимоги Національної рамки кваліфікацій 

Сьомий рівень – здатність особи 

вирішувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми у певній галузі 

професійної діяльності або у процесі 

навчання, що передбачає застосування 

певних теорій та методів відповідних наук і 

характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов  

Восьмий рівень – здатність особи 

розв’язувати складні задачі і проблеми у 

певній галузі професійної діяльності або у 

процесі навчання, що передбачає 

проведення досліджень та/або здійснення 

інновацій та характеризується 

невизначеністю умов і вимог  

Методи, методики та технології, якими має оволодіти майбутній судноводій 
Здобувач вищої освіти має оволодіти 

методами, методиками та технологіями 

навігації, обробки та розміщення вантажів, 

управління операціями судна та піклування 

про людей на судні, морської інженерії, 

суднової електричної інженерії, 

автоматизованого та автоматичного 

управління, технічного обслуговування та 

ремонту, радіозв’язку (за спеціалізаціями). 

Здобувач вищої освіти має оволодіти 

уміннями, навичками та досвідом: з 

управління експлуатацією складних 

інформаційно-зв’язаних комплексів та 

систем, що забезпечують нормальне 

функціонування суден та інших об’єктів 

морської (річкової) інфраструктури; 

педагогічної діяльності у вищих 

навчальних закладах та науково-дослідної 

діяльності в установах і організаціях 

морського та річкового транспорту 

Зміст інтегральної компетентності 
Здатність розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та практичні проблеми 

у сфері судноплавства та суднової 

інженерії, що передбачають застосування 

теорій і методів наук про устрій судна, 

навігацію, механічну та електричну 

інженерії, експлуатацію та ремонт засобів 

транспорту, управління ресурсами та 

характеризуються комплексністю та 

невизначеністю умов 

Здатність розв’язувати складні задачі і 

проблеми в галузі безпеки судноплавства, в 

умовах неповної / недостатньої інформації 

та суперечливих вимог, проводити 

дослідження та / або використовувати нові 

концепції, теорії і методи у професійній 

сфері 

Вимоги освітньої програми та спеціалізації щодо оволодіння методами, методиками 

та технологіями 
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Методи, методики та технології 

навігації, обробки та розміщення вантажів, 

управління операціями судна та піклування 

про людей на судні, морської інженерії, 

суднової електричної інженерії, 

автоматичного та автоматизованого 

управління, технічного обслуговування та 

ремонту, радіозв’язку (за спеціалізаціями). 

Інструменти, обладнання та системи, що 

забезпечують навігацію і управління 

морськими суднами, експлуатацію та 

ремонт морських транспортних засобів, 

безпеку судноплавства та охорону 

навколишнього середовища. 

Методи і методики дослідження, 

розробки, підготовки та організації 

експлуатації складних інформаційно-

зв’язаних суднових технічних систем та 

комплексів. 

Наукові та науково-дослідницькі методи 

для визначення умов і вимог під час 

розв’язання проблемних задач, 

знаходження шляхів їх вирішення та 

отримання належних результатів. 

 

Результати навчання – уміння, навички і здатності 
Уміння планувати і здійснювати проробку 

рейсу судна згідно із загальними 

положеннями про встановлення шляхів 

руху суден з урахуванням обмеження 

діючої осадки судна та інших обставин для 

безпечного виконання рейсу 

Уміння розв’язувати складні задачі і 

проблеми у галузі безпеки судноплавства, 

що передбачає проведення досліджень 

та/або здійснення інновацій та 

характеризується проблемною 

визначеністю умов і вимог. 

Уміння щодо подальшого навчання, яке 

значною мірою є автономним та 

самостійним 

Уміння маневрувати та управляти судном в 

будь-яких умовах із застосуванням 

відповідних методів визначення 

місцезнаходження, а також з 

використанням сучасних електронних 

радіолокаційних засобів, електронних 

картографічних навігаційно-інформаційних 

систем (ЕКНІС). 

Уміння до набуття спеціалізованих 

концептуальних знань на рівні новітніх 

досягнень, які є основою для оригінального 

мислення та інноваційної діяльності, 

зокрема у контексті дослідницької роботи; 

уміння щодо впровадження дослідницької 

та/або інноваційної діяльності. 

Уміння працювати в команді. 

Володіння методами корекції для точного 

визначення місцезнаходження; 

взаємозв’язку та оптимального 

використання всіх наявних навігаційних 

даних для здійснення плавання. 

Уміння до критичного осмислення 

проблем під час проведення досліджень 

та/або у професійній діяльності та на межі 

предметних галузей. 

Навички оцінки навігаційної інформації, 

отриманої з усіх джерел, зокрема 

радіолокатора, засобів автоматизованої 

радіолокаційної прокладки та електронних 

комплексів навігаційно-інформаційної 

системи з метою прийняття рішень для 

уникнення зіткнення та управління 

безпечним плаванням судна; техніки 

судноводіння за умов відсутності видимості 

Уміння щодо розв’язання складних 

задач і проблем, що потребує оновлення та 

інтеграції знань, часто в умовах неповної/ 

недостатньої інформації та суперечливих 

вимог. 

Уміння щодо зрозумілого і 

недвозначного донесення власних 

висновків, а також знань та пояснень, що їх 

обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, 

зокрема до осіб, які навчаються. 

Уміння оцінювати й прогнозувати 

метеорологічні умови плавання, беручи до 

уваги наявну і прогнозовану погоду в 

районі плавання, враховуючи місцеві 

метеорологічні умови для можливої 

Уміння готувати та представляти 

науково-технічні звіти, огляди, публікації 

за результатами виконаних досліджень із 

використанням сучасних засобів 

редагування й печатки у відповідності із 
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коректури шляху судна та безпечного 

виконання рейсу 

установленими вимогами. 

Уміння безпечної обробки, завантаження, 

розміщення, кріплення, догляду під час 

рейсу та розвантаження вантажів, зокрема 

навалювальних вантажів, а також 

небезпечних та шкідливих вантажів, та 

їхній вплив на безпеку людського життя й 

судна; впливу вантажу, зокрема вантажів 

великої ваги, на мореплавність та остійність 

судна 

Уміння щодо представлення результатів 

досліджень із використанням медійних 

засобів (комп’ютерні презентації, відео і 

аудіо ролики тощо). 

Уміння дискутувати за допомогою 

аналізу інформації та аргументованому, 

логічне побудованому доказу власних ідей. 

Уміння керувати персоналом на судні та 

його підготовкою, застосовувати методи 

управління задачами та робочим 

навантаженням персоналу. 

Уміння приймати рішення та проводити 

необхідні дії у непередбачених умовах, 

зокрема під час аварійних ситуацій та 

отримання сигналу лиха на морі, для 

захисту та безпеки пасажирів, екіпажу, 

судна і вантажу, координувати пошуково-

рятувальні операції. 

Уміння використовувати інформаційні 

та комунікаційні технології для пошуку, 

обробки та аналізу інформації. 

Уміння зрозуміло та недвозначно 

доносити та обґрунтовувати теоретичні та 

професійні знання у сфері суднової безпеки 

до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, 

які навчаються. 

Уміння ефективно здійснювати професійну 

діяльність, приймати та реалізовувати 

управлінські рішення в 

багатонаціональному колективі. 

Уміння визначати місцезнаходження й 

точності результатів визначення 

місцезнаходження судна у будь-яких 

умовах різними способами. 

Навички користування рятувальними 

засобами та обладнанням і підтримки 

обладнання, пристроїв та систем у 

експлуатаційному стані, що забезпечить 

безпеку судна та людей. 

Уміння підготувати та провести різні 

види навчальних занять із профільних 

дисциплін, планувати власну навчальну 

діяльність та навчальну діяльність інших 

осіб у навчальних закладах і на борту 

судна. 

Уміння використовувати рекомендацій 

ІМО, що стосуються остійності судна. 

Навички проведення тренувальних занять із 

залишення судна та уміння поводитися з 

рятувальними шлюпками, рятувальними 

плотами та черговими шлюпками, 

пристроями та засобами для їхнього спуску 

на воду, а також обладнанням для них. 

Уміння використовувати державну та 

англійську мову для спілкування, 

складання ділових листів, професійної та 

звітної документації, опису результатів 

наукових досліджень та складання 

наукових доповідей.  

Навички прийомів першої медичної 

допомоги та вміння застосувати медичні 

керівництва та медичні консультації, 

отримані по радіо, зокрема вміння вжити 

ефективних заходів на основі таких знань у 

випадку нещасних випадків або 

захворювань. 

Уміння планувати рейс та здійснювати 

судноводіння у будь-яких умовах з 

застосуванням відповідних методів 

прокладки океанських шляхів, виконувати 

рух згідно з Загальними положеннями про 

встановлення шляхів руху суден, 

передавати повідомлення згідно з 

Загальними положеннями для систем 

суднових повідомлень та з процедурами 

СРС. 

Навички особистого виживання, 

забезпечення особистої безпеки та знання 

Уміння визначати та враховувати 

поправки гіро- та магнітних компасів, 
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громадських обов’язків на суднах. знання принципів їх роботи, розуміння 

систем, які контролюються основним 

приладом гірокомпасу, знання принципів 

дії та обслуговування основних типів 

гірокомпасів. 

 Уміння використовувати функції 

відтворення ЕКНІС для огляду та 

планування рейсу та огляду функцій 

системи, аналізувати та використовувати 

гідрометеорологічну інформацію, яка 

поступає на судна, ураховувати прогноз 

погоди та місцеві гідрометеорологічні 

умови, знання різноманітних систем 

погоди, океанічних течій, уміння 

розраховувати елементи припливів. 

 Уміння застосовувати процедури, які 

викладені у Керівництві з Міжнародного 

авіаційного та морському пошуку та 

порятунку, Міжнародні правила 

запобігання зіткненню суден у морі 1972 

року, з поправками та Основних принципів 

несення ходової навігаційної вахти; 

міжнародні та/або національні медичні 

керівництва та посібники у будь-яких 

випадках, пов’язаних з необхідністю 

надання медичної допомоги. 

 Уміння виконувати маневрування та 

управління судном у будь-яких умовах,  

встановити процедури безпечної обробки 

вантажів, у тому числі небезпечних, згідно 

з положеннями відповідних нормативних 

документів. 

 

Визначення змісту компонентів готовності майбутніх судноводіїв 

до професійної діяльності на бакалаврському та магістерському рівнях 

вищої освіти дозволяє з’ясувати сутність цієї готовності. З урахуванням 

результатів наукових досліджень, вимог і змісту нормативних 

документів у галузі освіти, освітньо-професійних програм, вимог 

Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та 

несення вахти 1978 року, а також Довідника кваліфікаційних 

характеристик професій працівників, випуск 67 «Водний транспорт» 

можна зробити висновок, що готовність майбутніх судноводіїв до 

професійної діяльності – це властивість особистості фахівця, що 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_137
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охоплює професійні мотиви, ціннісні орієнтації, сукупність загальних і 

спеціальних знань, професійно-важливі властивості, розуміння, уміння 

і навички у сфері навігації і управління морськими суднами, які в 

інтеграції забезпечують прагнення і здатність судноводія до 

виконання професійної діяльності та подальший професійний 

розвиток. 

Структуру готовності майбутніх судноводіїв до професійної 

діяльності можна подати як сукупність мотиваційного (професійні 

мотиви, інтереси і потреби), ціннісного (професійно-ціннісні 

орієнтації), інформаційного (сукупність загальних і спеціальних знань), 

психологічного (морально-психологічні та професійно-важливі 

властивості) та операційного (фахові практичні уміння і навички) 

компоненти. 

Визначення сутності, структури та змісту готовності майбутніх 

судноводіїв до професійної діяльності дозволяє перейти до визначення 

діагностичного апарату дослідження для з’ясування стану її 

сформованості, а також характеристики традиційної системи 

підготовки фахівців у сфері навігації і управління морськими суднами у 

МЗВО. 
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3.2. Особливості діагностики сформованості готовності 

майбутніх судноводіїв до професійної діяльності 

 

Для визначення критеріїв, показників і характеристики рівнів 

сформованості готовності майбутніх судноводіїв до професійної 

діяльності доцільно врахувати результати досліджень, у яких 

розв’язане подібне завдання.  

У дослідженні ми дотримуємося думки, що у педагогічних 

експериментах для вимірювання рівня сформованості готовності до 

професійної діяльності (як результату навчання у ЗВО) під критерієм 

розуміють ознаку, на основі якої проводиться оцінювання або мірило 

оцінювання [321, с. 307]. Подібну точку зору підтримують С. Білявець 

[34, с. 25–39], О. Діденко[145, с. 74-80], Л. Дудікова [169, с. 119–123], 

Р. Мішенюк [145, с. 74-80], Н. Плахотнюк [340, с. 181–191], А. Федорук 

[433, с. 223–227]. При цьому критерій складається з окремих 

показників, які дозволяють отримати за допомогою конкретно-

наукових методів кількісні дані. На цьому наголошують 

О. Барабанщиков і Н. Дерюгін, які вважають, що показник є 

складником критерію [22]. Цю точку зору поділяє також С. Білявець, 

який вважає, що критерії представляють собою «сукупність (групу) 

індикаторів, об’єднаних певною ознакою», а ступінь їх вияву 

виражаються конкретними показниками [31, с. 178]. 

Щодо підходів до визначення критеріїв і показників 

сформованості готовності до професійної діяльності, то вони є досить 

різноплановими. Все залежить від того, як дослідник визначає 

структуру і тлумачить сутність цього складного утворення.  

Відповідно до першого підходу дослідники А. Клімова [226, с. 

160–168], Л. Подоляк і В. Юрченко [342,с. 92–93.] розглядають 
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професійну готовність як сукупність певних компетентностей 

(ключової, базової, спеціальної тощо). Відповідно і критерії 

сформованості цієї готовності мають на меті отримати кількісні дані за 

кожною із цих компетентностей. 

Так, наприклад, О. Демченко вважає, що для оцінювання 

успішності професійної діяльності фахівців морського флоту можна 

використовувати критерій «відповідати» – володіння комунікативною 

компетентністю (судноводій має володіти принаймні трьома 

європейськими мовами, бути здатним до «роботи в команді») [144, с. 

44–51]. За критерієм «добиватися» – фахівці морського флоту мають 

володіти компетентністю бути готовим до «швидкоплинних змін», яких 

вимагають нестандартні виробничі ситуації. За критерієм «засіб 

реалізації мети» – володіти компетентністю виконання фахових 

операцій (тобто доведення професійних умінь до рівня 

автоматизованості). За критерієм «результат професійної діяльності» – 

фахівці морського флоту мають демонструвати «готовність досягати 

успішності (виявом якої, зокрема, можна розцінювати, з одного боку, 

матеріальну винагороду, матеріальну винагороду, а, з іншого – потребу 

у постійному професійному самовдосконаленні)». [144, с. 44–51] 

Однак ми будемо спиратися на позицію таких науковців як 

С. Білявець [34, с. 25–39], О. Діденко [154, с. 74-80], Л. Дудікова [169, 

с. 119–123], Р. Мішенюк [154], які пропонують здійснювати 

вимірювання сформованості готовності до професійної діяльності на 

основі оцінювання проявів її компонентів з урахуванням визначених 

показників. 

У попередньому підрозділі з’ясовано, що структуру готовності 

майбутніх судноводіїв до професійної діяльності можна подати як 

сукупність мотиваційного (професійні мотиви, інтереси і потреби), 
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ціннісного (професійно-ціннісні орієнтації), інформаційного (сукупність 

загальних і спеціальних знань), психологічного (морально-психологічні 

та професійно-важливі властивості) та операційного (фахові практичні 

уміння і навички) компонентів. З огляду на це критеріями 

сформованості готовності майбутніх судноводіїв до професійної 

діяльності можна обрати відповідно до її структури потребнісно-

мотиваційний (слугує для діагностики мотиваційного компоненту), 

ціннісно-орієнтаційний (призначений для діагностики ціннісного 

компоненту), когнітивний (використовується для діагностики 

інформаційного компоненту), професійно-особистісний 

(застосовується для з’ясування сформованості психологічного 

компоненту) та практичний (слугує для діагностики операційного 

компонента) критерії. Для наочності відповідність критеріїв 

сформованості готовності майбутніх судноводіїв до професійної 

діяльності її структурі представлена у таблиці 3.7. 

 

Таблиця 3.7 – Відповідність критеріїв сформованості готовності майбутніх 

судноводіїв до професійної діяльності її структурі 

Компоненти Критерії 

Мотиваційний Потребнісно-мотиваційний 

Ціннісний Ціннісно-орієнтаційний 

Інформаційний Когнітивний 

Психологічний Професійно-особистісний 

Операційний Практичний 

 

Щодо рівнів сформованості готовності майбутніх судноводіїв до 

професійної діяльності, то нам імпонує підхід, відповідно до якого 

кожен компонент готовності може мати чотири рівні прояву: нульовий, 

перший, другий, третій [453, с. 491–492]. Так, наприклад, нульовий 

(критичний) рівень характеризується відсутністю в майбутніх фахівців 
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мінімально встановленого рівня сформованості знань, умінь, навичок, 

професійних мотивів і потреб, а також професійних ціннісних 

орієнтацій і професійних якостей, які забезпечують здатність 

виконувати професійні функції.  

Перший рівень передбачає наявність мінімально встановленого 

рівня знань, умінь і навичок, прояву професійних мотивів і потреб, 

професійних ціннісних орієнтацій, а також професійних якостей, що 

необхідні майбутнім фахівцям для виконання професійних функцій. 

Фактично цей рівень є репродуктивним. Відповідно до цього рівня 

професійна діяльність може виконуватися як за зовнішньої підказки, 

яка є опорою для її виконання, а також самостійно. Але в цьому 

випадку фахівець застосовує знання, вміння і навички в типових, 

звичайних, тобто подібних до навчальних ситуаціях, що безпосередньо 

передбачені у змісті матеріалу, що вивчається. Отже, перший 

(репродуктивний) рівень сформованості готовності до професійної 

діяльності характерний тим, що фахівець самостійно відтворює 

матеріал та вміє прикладати засвоєний спосіб дій лише до ситуації, 

аналогічної до типової. 

Другий (продуктивний) рівень сформованості готовності фахівців 

до професійної діяльності передбачає виконання професійної 

діяльності на основі перетворення знань, засвоєних на 

репродуктивному рівні. У процесі продуктивної діяльності фахівець 

здатен створює нову інформацію, новий продукт шляхом 

трансформації, перетворення раніше засвоєної з використанням уже 

засвоєних раніше способів діяльності у ситуації, близькій до типової. 

Перетворення знань засвоєних на репродуктивному рівні, є 

обов’язковим елементом продуктивного рівня засвоєння знань. 
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Третій (творчий) рівень сформованості готовності до професійної 

діяльності характеризує еталонну якість підготовки. Фахівець з цим 

рівнем готовності здатен до використання знань в нестандартних 

умовах, до застосування знань для розв’язання нестандартних задач. На 

цьому рівні майбутній фахівець демонструє здатність до саморозвитку, 

самостійність у отриманні об’єктивно нових знань, самостійно планує і 

здійснює пізнавальний пошук на основі проблемної ситуації, виділяє 

проблему, конструює гіпотези і перевіряє їх. Фахівець відтворює 

засвоєний матеріал на практиці з елементами кодування, проявляє 

здатність прогнозувати і передбачати подальший хід явищ і подій, 

можливі наслідки, а також результати, що випливають з наявних даних. 

Творчий рівень передбачає здатність фахівця до оцінювання своїх 

власних здібностей і можливостей, до узагальнення проблемної 

ситуації, аналізу та формулювання гіпотези щодо її розв’язання. 

Фахівець з творчим рівнем сформованості готовності до професійної 

діяльності здатен проектувати і реалізовувати на практиці нові способи 

діяльності, застосовувати їх у нетипових ситуаціях. Фахівець 

демонструє здатність планувати свою діяльність. 

При цьому деякі дослідники [453, с. 491–492] пропонують, щоб 

диференціація компонентів професійної готовності за рівнями 

дозволяла змоделювати їх взаємодію під час інтеграції. Йдеться про те, 

що взаємодія, при якій два і більше компонентів мають нульовий 

рівень, свідчить про відсутність готовності до професійної діяльності. 

У випадку, коли один з компонентів має нульовий рівень, то такий стан 

підготовки можна умовно назвати станом «передготовності». Всі інші 

види взаємодії компонентів з різними рівнями сформованості (перший, 

другий або третій рівні), характеризують більшу або меншу міру 

готовності. При цьому, еталонним – найвищим проявом професійної 
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готовності є взаємодія її компонентів, що мають виключно третій 

(вищий) рівень сформованості. Такий підхід в цілому заслуговує на 

увагу і може бути застосований для характеристики рівнів 

сформованості готовності майбутніх судноводіїв до професійної 

діяльності.  

Отже, сформованість готовності майбутніх судноводіїв до 

професійної діяльності можна визначити за допомогою потребнісно-

мотиваційного, ціннісно-орієнтаційного, когнітивного, професійно-

особистісного та практичного критеріїв. При цьому, сформованість 

готовності майбутніх судноводіїв до професійної діяльності може 

проявлятися на чотирьох рівнях: нульовому (критичному), першому 

(репродуктивному), другому (продуктивному) і третьому (творчому). 

Наступним етапом дослідження є визначення показників кожного 

із визначених критеріїв, а також детальна характеристика рівнів 

сформованості готовності майбутніх судноводіїв до професійної 

діяльності відповідно до визначених показників. 

Необхідно зазначити, що обсяг емпіричного дослідження 

анонсованої проблеми є досить значним. Це пов’язано з необхідністю 

дослідження неперервної професійної підготовки майбутніх 

судноводіїв на двох рівнях вищої освіти (бакалаврському і 

магістерському). З огляду на це, у дисертаційній роботі ми виходили з 

того, що діагностичний апарат має бути зручним, забезпечувати 

отримання об’єктивних даних, якісно характеризувати педагогічне 

явище – готовність до професійної діяльності, бути адекватними, 

валідними (оцінювати саме те, для чого призначений, бути адекватним 

тому явищу, для вимірювання якого його використовують) [31, с. 184], 

дозволяти отримати кількісні параметри щодо сформованості кожного 
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зі структурних компонентів готовності до професійної діяльності [31, с. 

185]. 

Для вирішення наукового завдання щодо визначення показників 

кожного з критеріїв сформованості готовності майбутніх судноводіїв до 

професійної діяльності застосовано метод експертного опитування. Цей 

метод має низку особливостей, які стосуються добору фахівців – 

експертів, організації опитування, методах аналізу отриманої 

інформації тощо. Оскільки експертне опитування нараховує декілька 

типів, нами було обрано індивідуальне опитування. Його особливість 

полягає в тому, що експерти працюють окремо, індивідуально. Вони не 

володіють інформацією про інших експертів і не знають позиції інших 

фахівців щодо предмету опитування. Дотримання таких вимог 

забезпечує отримання індивідуальних думок експертів максимально 

очищених від стороннього впливу. 

Процедура визначення показників кожного з критеріїв 

сформованості готовності майбутніх судноводіїв до професійної 

діяльності за допомогою експертного оцінювання передбачала підбір 

експертів, розробку анкети, організацію та проведення опитування, 

обробку та інтерпретацію результатів експертного опитування. 

Оскільки існують різні способи і методи підбору експертів 

(документальний, експериментальний, метод оцінки ефективності 

попередньої експертної діяльності, метод «снігової кулі», метод 

голосування (атестації), метод самооцінки), то нами було обрано 

документальний метод. Він передбачає відбір експертів на основі 

соціально-демографічних даних, коли до уваги беруть: 

рівень і профіль освіти; 

посаду; 

стаж роботи за спеціальністю; 
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стаж роботи у сфері, що пов’язана з предметом експертного 

оцінювання; 

наявність наукового ступеня; 

наявність вченого звання; 

наявність опублікованих наукових і науково-методичних праць; 

участь у роботі спеціалізованих рад, комісії, конференцій, 

симпозіумів тощо; 

попередній досвід роботи в експертному оцінюванні. 

Недоліком цього методу підбору експертів є те, що деякі 

формальні показники експертів, наприклад посада, науковий ступінь і 

вчене звання, стаж роботи, кількість публікацій тощо) не завжди 

відображають реальний рівень компетентності певного експерта [156].  

На першому етапі відбору кандидатів у експерти з урахуванням 

вимог, що зазначені вище, було відібрано 20 експертів.  

Другий етап відбору передбачав застосування методу самооцінки: 

кожному кандидату в експерти було запропоновано відповісти на 

запитання розробленої спеціальної анкети (додаток М). Аналіз 

відповідей дозволив більш об’єктивно оцінити придатність кандидата 

експерта до участі в експертному оцінюванні. 

За результатами другого етапу відбору було визначено 12 

експертів. Склад експертної групи для дослідження показників 

критеріїв сформованості готовності майбутніх судноводіїв до 

професійної діяльності подано у додатку Н.1. До складу експертної 

групи ввійшли завідувачі кафедр, професори і доценти зі стажем 

педагогічної роботи понад 10 років. Щодо наукового ступеня, то 4 з 

них були докторами наук (у галузі педагогіки і технічних наук), а інші 8 

– кандидати наук (у галузі педагогіки та технічних наук). 
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Безпосередньо для опитування експертів щодо показників 

критеріїв сформованості готовності майбутніх судноводіїв до 

професійної діяльності розроблено анкету (додаток П), яка містить 

відкриті (передбачають вільну форму відповідей) і закриті 

(передбачають вибір одного із запропонованих інтерв’юером 

відповідей) запитання. 

Узагальнення анкет дозволило визначити основні показники, 

рекомендовані групою експертів для отримання кількісних параметрів 

сформованості готовності майбутніх судноводіїв до професійної 

діяльності.  

Зокрема показниками потребнісно-мотиваційного критерію 

(додаток П. 2) сформованості готовності майбутніх судноводіїв до 

професійної діяльності є: 

вмотивованість до здобуття професійної освіти; 

усвідомлення соціальної значущості професії судноводія; 

моральне задоволення від підготовки до майбутньої професійної 

діяльності; 

інтерес до історичних традицій професії судноводія; 

усвідомлення матеріальних переваг, які надає професійна 

діяльність; 

бажання нести відповідальність за безпеку судна, команди, 

вантажів і пасажирів; 

усвідомлення професійної діяльності як авторитетної та такої, що 

приносить задоволення; 

інтерес до мобільного характеру майбутньої професії, що надає 

можливість працювати у зарубіжних судноплавних компаніях. 

Опрацювання заповнених експертами анкет дозволило визначити 

показники ціннісно-орієнтаційного критерію. До ували брали вітальні, 
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соціальні, моральні, естетичні цінності, але основними були все ж 

професійні ціннісні орієнтації, що формуються у процесі професійної 

підготовки. Отже, до основних показників (індикаторів), які 

дозволяють отримати уявлення про сформованість ціннісної сфери 

особистості судноводія можна віднести: 

уявлення про соціальну і суспільну значимість професії; 

ставлення до здорового способу життя та занять спортом; 

ставлення до інших культур і народів, до релігії та віри; 

уявлення про важливість родинних цінностей, дружби, 

соціальних контактів; 

ставлення до безпеки людського життя на морі та охорони 

морського навколишнього середовища, правового порядку на судні; 

уявлення про честь, гідність, дружбу, справедливість, вірність 

порядність; 

уявлення про професійний саморозвиток і самореалізацію; 

ставлення до морських історичних традицій; 

уявлення про авторитет і престижність професії судноводія; 

усвідомлення важливості дисципліни, правопорядку, законності і 

рівності всіх громадян перед законом. 

На підставі експертного опитування (додаток П. 1) показниками 

когнітивного критерію сформованості готовності майбутніх 

судноводіїв до професійної діяльності визначено: 

знання міжнародних і вітчизняних нормативно-правових актів 

відносно безпеки людського життя на морі, безпеки плавання, 

судноводіння, технічного стану суден, організації загальносуднової 

служби та охорони морського навколишнього середовища; 

знання морського права, Кодексу торговельного мореплавства 

України, положень міжнародних конвенцій та резолюцій;  
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знання принципів роботи сучасних електронних радіолокаційних 

засобів, електронних картографічних навігаційно-інформаційних 

систем (ЕКНІС), Глобальної морської системи зв’язку під час лиха й 

для забезпечення безпеки (ГМЗЛБ); 

знання аварійно-рятувальної справи; 

знання англійської мови (морської специфіки);  

знання організації праці та управління, трудового законодавства, 

управління персоналом на судні та його підготовки;  

знання правил і особливостей маневрування та управління 

судном в будь-яких умовах; 

знання безпечної обробки, завантаження, розміщення, кріплення, 

догляду під час рейсу та розвантаження вантажів, та їхній вплив на 

безпеку людського життя й судна. 

У результаті експертного опитування за допомогою анкети 

(додаток Л. 4) визначено такі показники практичного критерію: 

уміння маневрувати та управляти судном в будь-яких умовах із 

застосуванням відповідних методів визначення місцезнаходження, а 

також з використанням сучасних електронних радіолокаційних засобів, 

електронних картографічних навігаційно-інформаційних систем; 

уміння планувати рейс та здійснювати судноводіння у будь-яких 

умовах з застосуванням відповідних методів прокладки морських і 

океанських шляхів; 

здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми у сфері судноплавства та суднової інженерії, що 

передбачають застосування теорій і методів наук про устрій судна, 

навігацію, механічну та електричну інженерії, експлуатацію та ремонт 

засобів транспорту, управління ресурсами та характеризуються 

комплексністю та невизначеністю умов; 
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уміння використовувати методи, методики та технології навігації, 

обробки та розміщення вантажів, управління операціями судна та 

піклування про людей на судні, морської інженерії, суднової 

електричної інженерії, автоматичного та автоматизованого управління, 

технічного обслуговування та ремонту, радіозв’язку (за 

спеціалізаціями); 

уміння використовувати інструменти, обладнання та системи, що 

забезпечують навігацію і управління морськими суднами, експлуатацію 

та ремонт морських транспортних засобів, безпеку судноплавства та 

охорону навколишнього середовища; 

володіння науковими та науково-дослідницькими методами для 

визначення умов і вимог під час розв’язання проблемних задач, 

знаходження шляхів їх вирішення та отримання належних результатів; 

здатність проводити дослідження. 

Узагальнення і аналіз заповнених експертами анкет дозволило 

визначити показники професійно-особистісного критерію: 

здатність працювати в команді; 

доброзичливість, тактовність; 

чіткість і виразність мовлення, комунікабельність; 

емоційна стійкість, самовладання, витримка; 

організаторські здібності; 

фізична витривалість, швидкість реакції;  

дисциплінованість, законослухняність, зібраність, 

відповідальність; 

технічне і образне мислення, концентрація і переключення уваги. 

Щодо методів, завдяки яким можна отримувати кількісні дані, то 

для потребнісно-мотиваційного критерію сформованості готовності 
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майбутніх судноводіїв до професійної діяльності доцільно 

використовувати:  

методику Т. Дубовицької (інтерес до професії, рівень професійної 

спрямованості), представлена у додатку Е; 

«Методику визначення мотивації навчання» (В. Каташев), 

додаток Р; 

методику О. Зубрової (потреба у саморозвитку, самоосвіті та 

самовдосконаленні) додаток Л.1; 

методика «Діагностика рівня вимогливості до себе» (О. Зуброва) 

додаток С; 

опитувальник професійної спрямованості (ОПС) Д. Голанда; 

Для отримання кількісних даних за показниками ціннісно-

орієнтаційного критерію сформованості готовності майбутніх 

судноводіїв до професійної діяльності доцільно використовувати: 

методику «Ціннісні орієнтацій» М. Рокіча в модифікації 

Д. Леонтьєва для вивчення рівнів структури системи ціннісних 

орієнтацій [290]; 

тест сенс-життєвих орієнтацій (СЖО), розроблений 

Д. Леонтьєвим для визначення загального показника свідомості життя, 

зокрема мети життя, процесу життя, результативності життя, а також 

два аспекти локусу контролю [262]; 

методику дослідження справжніх ціннісних орієнтацій 

особистості С. Бубнової для дослідження концепції ціннісних 

орієнтацій як системоутворюючого фактора особистості [44]; 

опитувальник потреби в досягненнях Ю. Орлової, призначений 

для вивчення основних характеристик мотиваційно-потребнісної сфери 

[325]; 
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методику визначення індексу групової згуртованості» Сишора 

[434, с. 31]);  

метод спостереження за діями курсантів у різних ситуаціях 

навчальної діяльності та морської практики. 

Для отримання кількісних даних за показниками когнітивного 

критерію сформованості готовності майбутніх судноводіїв до 

професійної діяльності доцільно використовувати результати 

оцінювання письмового та усного опитування, виконання тестів, 

письмового розв’язування ситуаційних завдань, контрольних і 

практичних робіт, а також методу спостереження за діями курсантів у 

різних ситуаціях навчальної діяльності та морської практики. Ці методи 

перевірки знань можуть бути використані під час звичайних форм 

організації освітнього процесу (під час лекцій, семінарських, 

практичних і лабораторних занять) і на спеціальних заняттях, 

організованих з метою оцінювання (колоквіуми, захист курсових і 

дипломних робіт, заліки та іспити). 

Для отримання кількісних даних за показниками професійно-

особистісного критерію можна використовувати: 

метод анкетування для оцінювання суб’єктом опитування 

ставлення до вимог професії, особливостей взаємодії з іншими 

фахівцями та членами команди тощо; 

особистісні опитувальники мотиваційної спрямованості 

особистості на досягнення успіху і уникання невдач Т. Элерса 

(методика діагностики особистості на мотивацію до успіху, методика 

діагностики особистості на мотивацію до униканню невдач); 

багатофакторний опитувальник особистості Р. Кэттелла (для 

виявлення замкнутість-товариськість, емоційна стійкість-нестійкість, 

підпорядкованість-домінантність, боязкість-сміливість тощо); 
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тест MPI Айзенка (для визначення ступеня стабільності або 

нестабільності (нейротизма) нервових процесів  і співвідношення 

екстраверсії-інтроверсії); 

шкала LOG Pommepa (для визначення схильності особистості 

приписувати причини своїх досягнень і невдач різним чинникам: 

зовнішнім, що незалежать від неї, або власним, внутрішнім); 

тест К. Леонгарда (для виявлення акцентуації характеру); 

тест Томаса (для визначення стилю поведінки у конфлікті; 

тест інтелекту Р. Айзенка (для визначення швидкості мислення, 

наполегливості, рівня самоконтролю); 

спостереження за діями курсантів у різних ситуаціях навчальної 

діяльності та морської практики; 

хронометраж діяльності або опосередковане спостереження (для 

виміру часу виконання трудових операцій і тривалості окремих етапів 

діяльності з метою визначення й оцінки здатності фахівця до 

інтенсивності і напруженого характеру робочого процесу; 

бесіда (для одержання індивідуальних суджень, оцінки і 

ставлення до різних аспектів трудового процесу, характеристики 

суб’єктивного стану тощо); 

аналіз помилкових дій (для систематизації й інтерпритації 

помилок в діяльності, з’ясування їхніх причин і наслідків, аналізу ролі 

психологічних чинників у виникненні помилок тощо). 

Для отримання кількісних даних за показниками практичного 

критерію сформованості готовності майбутніх судноводіїв до 

професійної діяльності доцільно використовувати оцінювання: 

виконання практичних робіт,  

алгоритму та правильності дій курсантів під час їх участі у 

рольових і ділових іграх,  
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оцінювання роботи в малих групах,  

оцінювання проектної роботи,  

оцінювання практичних занять,  

оцінювання дій у конкретних випадках (кейсах),  

оцінювання портфоліо робіт,  

тестування,  

письмове й усне опитування,  

виконання контрольних робіт,  

метод спостереження за діями курсантів у різних ситуаціях 

навчальної діяльності та морської практики; 

хронометраж діяльності;  

метод аналізу помилкових дій. 

Отже, визначення критеріїв, показників і характеристика рівнів 

сформованості готовності майбутніх судноводіїв до професійної 

діяльності дозволяє виконати ще одне завдання дослідження – 

з’ясувати стан сформованості готовності майбутніх судноводіїв до 

професійної діяльності в умовах традиційної системи навчання. 
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3.3. Стан сформованості готовності майбутніх судноводіїв до 

професійної діяльності в умовах традиційної системи навчання 

 

Результати аналізу науково-теоретичних основ підготовки 

майбутніх судноводіїв до професійної діяльності, визначення сутності і 

характеристики структури та змісту їхньої готовності до професійної 

діяльності, урахування особливостей неперервної підготовки 

судноводіїв у морських закладах вищої освіти, особливостей 

професійної діяльності та професійно-особистісних вимог до майбутніх 

судноводіїв, а також характеристика критеріїв, показників і рівнів 

сформованості готовності майбутніх судноводіїв до професійної 

діяльності дозволяють перейти до констатувального етапу 

педагогічного експерименту. Його метою є з’ясування якості освіти у 

морських закладах вищої освіти, а також визначення стану 

сформованості готовності майбутніх судноводіїв до професійної 

діяльності в умовах традиційної системи навчання. 

Перш за все потрібно уточнити, що професійну підготовку 

судноводіїв за спеціальністю 271 «Річковий та морський транспорт» за 

першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої 

освіти галузі знань 27 «Транспорт» за спеціалізацією «Навігація і 

управління морськими суднами» (що відповідає спеціалізації 

«Судноводіння», відповідно до Постанови КМУ від 29.04.2015 р. 

№ 266) станом на 2019 рік здійснюють у Національному університеті 

«Одеська морська академія» (Одеську національну морську академію, 

відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 червня 

2015 року № 623-р та Указу Президента України від 25 серпня 2015 

року № 500, з 1 січня 2016 року реорганізовано в Національний 

університет «Одеська морська академія» (НУ «ОМА»), Азовському 
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морському інституті Національного університету «Одеська морська 

академія», Дунайському інституті Національного університету 

«Одеська морська академія», Херсонській державній морській академії, 

Київському інституті водного транспорту імені гетьмана Петра 

Конашевича-Сагайдачного. 

У дослідженні не ставилась мета охопити всі заклади освіти, що 

здійснюють професійну підготовка майбутніх судноводіїв. Для 

з’ясування рівня сформованості готовності майбутніх судноводіїв до 

професійної діяльності у 2015 році було організовано опитування 

курсантів Національного університету «Одеська морська академія» 

(разом з Дунайським інститутом Національного університету «Одеська 

морська академія»), Херсонської державної морської академії, 

Київської Державної академії водного транспорту Державного 

університету інфраструктури та технологій (Дунайський факультет 

морського та річкового транспорту Державного університету 

інфраструктури та технологій – структурний підрозділ, який був 

створений у 2013 році на базі Київської державної академії водного 

транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного). З 

урахуванням статистичних даних з’ясовано, що на випускному 

проходять навчання 1236 курсантів (студентів) денної і заочної форми 

навчання. З урахуванням цієї кількості здобувачів вищої освіти на 

констатувальному етапі експерименту було опитано 228 курсантів 

(студентів) випускного курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти та 102 курсанти (студенти), що завершували навчання на рівні 

спеціаліста та магістра. До проведення експериментальних заходів було 

також залучено 35 науково-педагогічних працівників цих морських 

закладів вищої освіти щодо їх уявлень про якість і зміст підготовки 

майбутніх судноводіїв, розуміння ними сучасних вимог, що 
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висуваються міжнародними нормативними актами (зокрема 

Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та 

несення вахти 1978 року [295]), резервів та можливостей освітнього 

процесу у МЗВО щодо формування готовності майбутніх судноводіїв 

до професійної діяльності, відповідності науково-педагогічних 

працівників до формування у майбутніх фахівців з навігації та 

управління морськими суднами професійних якостей, ціннісних 

орієнтацій, установок і переконань. 

Констатувальний етап експерименту проведено у першому 

кварталі 2015 року. Серед основних завдань цього етапу дослідження 

було з’ясування рівня сформованості готовності майбутніх судноводіїв 

до професійної діяльності, визначення тенденцій цього процесу у 

вітчизняних МЗВО, дослідження змісту навчальних планів і робочих 

програм навчальних дисциплін, що їх вивчають курсанти на різних 

курсах за спеціальністю 271 «Річковий та морський транспорт» за 

спеціалізацією «Судноводіння» (нині – «Навігація і управління 

морськими суднами»). 

Ще одним завданням констатувального етапу експерименту є 

з’ясування ставлення курсантів МЗВО до якості формування у них 

професійних знань, умінь, навичок, ціннісних орієнтацій, досвіду та 

інших компонентів готовності до професійної діяльності, встановити 

рівень підготовленості науково-педагогічних працівників до її 

формування в умовах сучасних світових процесів глобалізації, якість 

морської практики майбутніх судноводіїв та її відповідність меті 

освітньо-професійної програми та нормативним документам 

(Стандарту вищої освіти за спеціальністю 271 «Річковий та морський 

транспорт» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти [359]; 

Наказу Міністерства транспорту України 10.12.2001 № 863 із змінами і 
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доповненнями від 20.08.2015, яким затверджено «Довідник 

кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67 

«Водний транспорт» [159]; Наказу Міністерства інфраструктури 

України 07.08.2013 № 567 «Про затвердження Положення про звання 

осіб командного складу морських суден та порядок їх присвоєння» 

[357]; Міжнародній конвенції про підготовку і дипломування моряків 

та несення вахти 1978 року [295]).  

Такий перелік завдань констатувального етапу експерименту 

пов’язаний з необхідністю забезпечити об’єктивне отримання 

емпіричних даних для обґрунтування шляхів удосконалення 

неперервної професійної підготовки майбутніх судноводіїв у вищих 

морських навчальних закладах, а також розроблення концептуальних 

засад розроблення системи цього процесу. 

Необхідно зазначити, що морські заклади вищої освіти, обрані 

для проведення констатувального етапу експерименту (Національного 

університету «Одеська морська академія», Дунайського інституту 

Національного університету «Одеська морська академія», Херсонської 

державної морської академії, Дунайський факультет морського та 

річкового транспорту Державного університету інфраструктури та 

технологій (структурний підрозділ, який був створений у 2013 році на 

базі Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана 

Петра Конашевича-Сагайдачного) за формальними ознаками мають 

необідні можливості для підготовки майбутніх фахівців з навігації і 

управління морськими суднами.  

Зокрема освітній процес у Національному університеті «Одеська 

морська академія» (НУ «ОМА») відповідає вимогам Закону України 

«Про вищу освіту», освітньо-кваліфікаційними характеристиками та 

освітньо-професійними програмами підготовки фахівців на рівні 
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національних стандартів якості та вимог Міжнародної конвенції про 

підготовку і дипломування моряків та несення вахти (Конвенція ПДНВ) 

з урахуванням Манільських поправок 2010 року. 

НУ «ОМА» підтримує постійні контакти з Міжнародною 

морською організацією (ІМО) при ООН (Лондон, Великобританія). 

Фахівці НУ «ОМА» регулярно беруть участь в роботі сесій комітетів та 

підкомітетів ІМО (Комітет з безпеки на морі (MSC), Підкомітет з 

людського фактору, підготовки та несіння вахти (HTW), Підкомітет з 

безпеки судноплавства, зв’язку, пошуку та рятування (NCSR)), 

асамблеях та дипломатичних конференціях. На протязі багатьох років 

НУ «ОМА» має налагоджені стосунки з науковими, науковотехнічними 

та професійними інститутами Великобританії. З метою співробітництва 

та обміну інформацією університет уклав договори з Інститутом 

морської техніки, науки та технології (IMarEST, Лондон), Морським 

Інститутом (Nautical Institute, Лондон). На базі університету також 

функціонують відділення Інституту морської техніки, науки та 

технології та Морського Інституту. 

Для забезпечення місцями практики курсантів НУ «ОМА» 

укладені десятки договорів з судноплавними компаніями України та 

інших країн, морськими портами, агентствами, крюїнговими 

компаніями [309]. Розвитку міжнародних зв’язків університету сприяє 

щорічне направлення курсантів на плавальну практику на судна 

іноземних судноплавних компаній. НУ «ОМА» співпрацює з 

провідними судноплавними та керуючими компаніями світу, серед них 

такі: Nordic Hamburg (Німеччина), Marlow Navigation (Німеччина), 

MOL Shipmanagement (Японія), K-Line (Японія), V. Ships (Велика 

Британія), MSC Shipmanagement (Кіпр), Columbia Shipmanagement 

(Кіпр), OSM Crew Management (Норвегія), Anglo-Eastern (Гонконг), 
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CMA CGM (Франція), Goldenport Shipmanagement (Греція) та ін. 

Враховуючи високий рівень підготовки фахівців в НУ «ОМА», 

судноплавні компанії зацікавлені не лише у залученні до практики 

курсантів, а й розглядають можливість подальшого працевлаштування 

після завершення навчання. Щороку плавальну практику на суднах 

іноземних компаній проходять близько 800 курсантів денної форми 

навчання базового закладу (без врахування відокремлених структурних 

підрозділів та студентів заочної форми навчання). 

Бібліотечний фонд університету складає близько 547 тис. 

примірників. В університеті навчаються понад 150 іноземних курсантів 

з 21 країни світу. Підвищення кваліфікації науково-педагогічних 

працівників НУ «ОМА» проводиться не рідше одного разу на п’ять 

років та є обов’язковим.  

Провідним морським закладом вищої освіти Придунайського 

регіону є Дунайський інститут Національного університету «Одеська 

морська академія», який до 1 січня 2016 р. мав назву Ізмаїльський 

факультет Одеської національної морської академії [213]. Відповідно 

до реорганізації Одеської національної морської академії у 

Національний університет «Одеська морська академія», Ізмаїльський 

факультет перетворено на Дунайський інститут цього університету. З 

2014 року навчання у цьому закладі вищої освіти доведено до повного 

курсу бакалавр як на денній, так і на заочній формі навчання. До 

освітнього процесу залучаються досвідчені фахівці морегосподарського 

комплексу Придунайського регіону. В інституті працює досвідчені 

професори, доценти, серед яких доктори і кандидати наук. На сьогодні 

в Дунайському інституті функціонує п’ять кафедр: Навігації та 

управління судном, Суднових енергетичних установок та систем, 

Інженерних дисциплін, Гуманітарних дисциплін, Загальнонаукових 
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дисциплін. Працюють та розвиваються курси підвищення кваліфікації 

командного плавскладу флоту [213]. 

Дунайський інститут має потужну сучасну матеріально-технічну 

та лабораторну базу, що постійно поповнюється сучасними приладами, 

комп’ютерами та тренажерними комплексами. Заняття проводяться в 

інтерактивних кабінетах та мультимедійних лабораторіях. Бібліотечний 

фонд інституту налічує більше 11500 екземплярів спеціалізованої 

літератури, він систематично поповнюється. Курсанти впродовж 

навчання проходять виробничу практику на базі Ізмаїльського 

морського торговельного порту, судноремонтних підприємствах міста 

Ізмаїл, а також плавальну практику на судах ПАТ «Українське 

дунайське пароплавство» та інших суднохідних кампаній. 

Херсонська державна морська академія (ХДМА) – це морський 

заклад вищої освіти, у якому відбувається підготовка фахівців повного 

спектру плавальних, суднобудівних та морських робітничих 

спеціальностей [440].  

Високий рівень підготовки курсантів у Академії та її структурних 

підрозділах забезпечують понад 400 науково-педагогічних працівників, 

серед яких доктори і кандидати наук, професори, доценти, діючі 

морські фахівці – капітани, старші помічники капітанів, старші 

механіки, електромеханіки та ін. Навчально-матеріальна і лабораторна 

база ХДМА відповідає національним і міжнародним вимогам із 

підготовки морських фахівців. Зокрема навчально-тренажерний 

комплекс «Судно віртуальної реальності», до складу якого входять 19 

лабораторій, 16 тренажерів та 21 навчальний кабінет. Цей комплекс 

дозволяє здійснювати практичну підготовку судноводіїв завдяки 

комплексному тренажеру навігаційного містка, що включає в себе клас 

електронної картографії та навігаційних систем, клас засобів 
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радіолокаційної прокладки та повнофункціональний навігаційний 

місток; комплексний тренажер машинного відділення, що включає два 

машинних відділення, центр керування та клас теоретичної підготовки. 

Ще одним важливим засобам підготовки майбутніх фахівців 

морського транспорту є комплексний тренажер динамічного 

позиціонування, що складається з повнофункціонального навігаційного 

містка динамічного позиціонування судна, класу теоретичної 

підготовки та класу з окремими станціями динамічного 

позиціонування. Тренажер глобального морського зв’язку при русі на 

морі (GMDSS) складається з двох окремих класів практичної 

підготовки. Крім цих до складу навчально-тренажерного комплексу 

«Судно віртуальної реальності» входять тренажерний комплекс з 

відпрацювання навичок безпеки на воді та боротьби з пожежею; 

лабораторія вантажних операцій; пожежний полігон; швартовна 

станція; лабораторія суднових енергетичних установок; лабораторія 

медичної допомоги на борту судна; лабораторія високовольтного 

обладнання; лабораторія електротехніки та автоматизованого 

електроприводу; лабораторія інформаційних технологій; водно-

тренажерна станція; лабораторія колективних рятувальних засобів на 

борту судна. Ці та багато інших тренажерів, симуляторів, лабораторій 

та спеціалізованих кабінетів забезпечують високу якість підготовки 

курсантів Херсонської державної морської академії та дозволяють їм 

зайняти свою непохитну позицію на національному та міжнародному 

ринках праці [440]. 

Дунайський факультет морського та річкового транспорту 

Державного університету інфраструктури та технологій – 

структурний підрозділ, який був створений у 2013 році на базі 

Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра 
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Конашевича-Сагайдачного [146]. забезпечує неперервну підготовку 

конкурентоспроможних фахівців за міжнародними стандартами. 

На факультеті створені сприятливі умови для здійснення 

професійної та практичної підготовки курсантів, розвитку 

особистісного потенціалу, міжнародної співпраці, креативних якостей 

кожного майбутнього судноводія. Для отримання практичних навичок і 

проведення практичного навчання студентів використовується 

навчально-тренажерне судно «Новий Донбас» ПрАТ «Українське 

Дунайське пароплавство», тренажерне обладнання учбово-

тренажерного центру «Альфа-Трейнінг». Базами практики є 

Ізмаїльський морський торгівельний порт, ДП «Ренійський морський 

торговельний порт», ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство», 

Судоремонтне підприємство Дунайсудосервіс, ПАТ 

«Дунайсудоремонт», а також крюінгові компанії. 

Близько 75 % науково-педагогічних працівників Дунайського 

факультету морського та річкового транспорту Державного 

університету інфраструктури та технологій мають наукові ступені та 

вчені звання. 

Факультет активно долучається до інтеграційних процесів у сфері 

освіти, науки та дослідницьких проектів, тому налагодження 

міжнародних зв’язків з провідними світовими навчальними закладами є 

пріоритетним напрямом розвитку навчального закладу [146]. 

Дунайський факультет морського та річкового транспорту 

Державного університету інфраструктури та технологій є членом 

найбільшої у світі міжнародної неурядової організації у сфері 

судноплавства – Балтійської міжнародної морської ради (BIMCO), 

головна роль якої полягає у сприянні розробки освітніх програм, 

наданні якісної спеціалізованої інформації, консультацій. 
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Дунайський факультет є повноправним членом Міжнародної 

асоціації морських університетів (IAMU), що являє собою глобальну 

мережу провідних морських університетів, які надають освітні послуги 

для світової судноплавної галузі [146]. 

Крім згаданих вище навчальних закладів з 2016 року підготовку 

судноводіів здійснює й Одеський національний морський університет 

(ОНМУ) – вищий навчальний заклад морської освіти, розташований в 

Одесі. Історія ОНМУ розпочинається з червня 1930, коли було 

утворено Одеський інститут інженерів водного транспорту. 

Постановою Кабінету Міністрів України № 592 від 29 серпня 1994 

інститут перейменовано на Одеський державний морський університет 

(ОДМУ), а 26 лютого 2002 Указом Президента України від № 177/2002 

університету надано статус національного – Одеський національний 

морський університет (ОНМУ) [320]. Вважаємо за доцільне 

представити коротку характеристику цього закладу освіти, оскільки на 

його базі планується реалізація авторських пропозицій щодо 

поліпшення якості професійної підготовки майбутніх судноводіїв. 

До складу університету входять факультети й інститути, серед 

яких Навчально-науковий інститут морського флоту [318], де 

здійснюється підготовка майбутніх судноводіїв за спеціальністю 271 

Річковий та морський транспорт. На більш ніж 30-ти кафедрах 

університету працює понад 400 науково-педагогічних працівників, 

серед яких близько 60 докторів наук і професорів, понад 200 кандидатів 

наук і доцентів. Понад 70 % кафедр університету, в тому числі всі 

випускні кафедри, очолюють професори і доктори наук. 

В університеті навчається понад 5 тисяч студентів. ОНМУ є 

провідним науково-дослідним закладом, який бере участь у розробці 

важливих управлінських, економічних та технічних рішень, пов’язаних 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1930
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/29_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1994
https://uk.wikipedia.org/wiki/26_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/2002
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://www.osmu.odessa.ua/ua/sudomekhanicheskij-2.html
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0_(%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82
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з розвитком морського транспорту. На базі університету систематично 

проводяться різнопланові наукові міжнародні, всеукраїнські та 

регіональні конференції. В університеті функціонують дві 

спеціалізовані Вчені ради із захисту докторських дисертацій з п’яти 

наукових спеціальностей [318]. 

До складу ОНМУ входять три навчальні корпуси, в яких 

розміщуються машинний, спортивний, актовий зали, навчальні 

майстерні, бібліотека (загальний фонд понад 800 тисяч примірників), 

науково-дослідні лабораторії, серед яких є унікальні (дослідний басейн, 

аеродинамічна лабораторія), сучасний редакційно-видавничий центр з 

друкарнею. ОНМУ має у своєму складі 13 крейсерських яхт і сучасний 

інформаційно-обчислювальний центр [319]. 

Технічний стан лабораторій з їх обладнанням, кафедральних 

кабінетів, навчальної майстерні відповідають призначенню та вимогам 

сучасних учбових планів i програм, забезпечують практичну підготовку 

студентів та створюють для них сприятливі умови для виконання 

курсового та дипломного проектування з широким використанням 

комп’ютерної техніки [319]. 

Отже, характеристика вищих морських навчальних закладів, на 

базі яких проводився констатувальний етап експерименту, дозволяє 

зробити висновок про те, що в створено належні умови для підготовки 

майбутніх судноводіїв з високим рівнем готовності до професійної 

діяльності. 

Далі для з’ясування рівня її реальної сформованості було 

проведено опитування курсантів випускних курсів цих вищих морських 

навчальних закладів, зокрема: 

У Національному університеті «Одеська морська академія» 

(разом з Дунайським інститутом) – 93 курсантів; 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
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у Херсонській державній морській академії – 78 курсантів; 

у Київський Державній академії водного транспорту Державного 

університету інфраструктури та технологій – 57 студентів.. 

Загальна кількість опитаних курсантів – 228 осіб. 

З’ясування стану сформованості готовності майбутніх 

судноводіїв до професійної діяльності здійснено за визначеними у 

попередньому підрозділі критеріями – потребнісно-мотиваційним, 

ціннісно-орієнтаційним, когнітивним, професійно-особистісним і 

практичним, та, відповідно, їхніми показниками. 

У дослідженні ми виходили з того, що на якість підготовки 

майбутніх судноводіїв суттєво впливає рівень мотивації щодо 

навчання. Ця мотивація залежить від низки чинників об’єктивного і 

суб’єктивного характеру. Від професійної спрямованості курсантів, 

їхніх мотивів вибору закладу вищої освіти, певної спеціальності 

залежить їхнє ставлення до набуття навчання. А це безпосередньо 

впливає на якість і сформованість готовності до професійної діяльності. 

Нам імпонує точка зору С. Білявця, який дотримується думки, «що 

якщо мотиваційні чинники не сприяють якості навчання, то слід 

допомогти курсантам їх сформувати» [31, с. 215]. Тому з’ясування 

рівня сформованості мотивів вибору закладу освіти, майбутньої 

професій і спеціальності є надзвичайно важливим для покращення 

якості неперервної професійної підготовки майбутніх судноводіїв у 

вищих морських навчальних закладах, обґрунтування концепції 

формування професійної готовності майбутніх бакалаврів судноводіїв у 

процесі фахової підготовки та розроблення відповідної системи. У 

таблиці 3.8 представлено узагальнення результатів дослідження 

мотивів вибору навчального закладу курсантів – майбутніх судноводіїв. 
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Таблиця 3.8 – Розподіл відповідей майбутніх судноводіїв випускних курсів 

бакалаврського і магістерського рівнів освіти щодо мотивів вибору вищого 

навчального закладу морського спрямування (% за кожним курсом, кожен 

респондент міг відзначити декілька варіантів відповіді, 2015 рік) 

№ 

з/п 
Мотиви вибору вищого навчального 

закладу 

4-й курс, 

бакалаврат 

2 курс, 

магістратура 

% Ранг % Ранг 

1 У ВНЗ здійснюють підготовку за 

спеціальністю, про яку я мрію 
39,3 1 38,9 3 

2 Завершення навчання у ВНЗ дозволяє 

отримати високооплачувану професію з 

хорошим соціальним пакетом і гарантіями  

36,5 2 40,7 2 

3 Після закінчення ВНЗ можна легко 

працевлаштуватися 
35,7 3 41,4 1 

4 Цей ВНЗ має високу репутацію і визнання в 

Україні та закордоном  
22,7 6 35,8 5 

5 Навчання у ВНЗ надає можливість працювати 

у зарубіжних морських судноплавних 

компаніях 

30,1 4 33,9 6 

6 У цей ВНЗ можна легко вступити 2,2 20 18,3 14 

7 У цьому ВНЗ неважко навчатись 1,8 21 9,5 19 

8 ВНЗ має зручне розташування з точки зору 

логістики (зручно добиратись, близько до 

мого житла тощо) 

10,3 12 16,5 15 

9 У ВНЗ мені цікаво навчатися 26,4 5 33,1 7 

10 Після здобуття бакалаврського рівня освіти у 

ВНЗ можна продовжити навчання  
12,2 10 25,6 10 

11 У ВНЗ висока якість освіти 20,0 7 25,0 11 

12 Під час навчання у ВНЗ є можливість 

відвідати інші країни  
16,3 8 37,5 4 

13 У ВНЗ викладають кваліфіковані науково-

педагогічні працівники 
9,1 13 30,2 8 

14 У ВНЗ якісне технічне оснащення 3,1 18 14,5 16 

15 У ВНЗ багато курсантів та іноземних 

студентів 
2,6 19 2,6 21 

16 Тут є можливість отримати додаткові 

професійні навички 
4,2 17 13,1 17 

17 У ВНЗ працюють знайомі, родичі та друзі 8,9 14 12,5 18 

18 Навчання у ВНЗ надає можливість зробити 

успішну кар’єру 
14,5 9 22,3 12 

19 Навчання у ВНЗ надає можливість 

реалізувати свій особистий потенціал 
11,4 11 29,3 9 

20 Навчання у ВНЗ надає можливість отримати 

професію, що має багату історію і традиції 
5,4 15 20,2 13 

21 Навчання у ВНЗ надає можливість отримати 

нові соціальні контакти 
4,8 16 5,3 20 
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Представлені у таблиці 3.9 Відомості дозволяють зробити 

висновок, що випускники бакалаврського рівня освіти серед основних 

мотивів вибору вищого навчального закладу морського спрямування 

обрали такі мотиви, як НЗ «підготовка за спеціальністю, про яку 

мріяли», можливість «отримати високооплачувану професію з хорошим 

соціальним пакетом і гарантіями», можливість після закінчення ВНЗ 

можна гарантованого працевлаштуватися. Важливими для випускників 

виявилися мотиви, пов’язані з можливістю працювати у зарубіжних 

морських судноплавних компаніях після закінчення ВНЗ, відвідати інші 

країни, якістю освіти, цікавим навчанням, можливістю реалізувати свій 

особистий потенціал. 

Серед менш значимих для випускників бакалаврату виявилися 

мотиви, пов’язані із легкістю вступу у ВНЗ та рівнем складності 

освітнього процесу, наявністю великої кількості курсантів та іноземних 

студентів, рівень технічного оснащення освітнього процесу, 

можливість отримати нові соціальні контакти та додаткові професійні 

навички. 

Щодо мотивів вибору ВНЗ магістрантами, то вони відрізняються 

не суттєво. На перше місце вони поставили мотив працевлаштування, 

можливість отримати після навчання у ВНЗ високооплачувану 

професію з хорошим соціальним пакетом і гарантіями, можливість 

отримати омріяну професію і спеціальність, відвідати інші країни світу, 

а також здобувати освіту у ВНЗ, що має високу репутацію і визнання в 

Україні та закордоном. 

У дослідженні під час констатувального етапу експерименту було 

з’ясовано не лише мотиви вступу до ВНЗ, а й мотиви вибору професії 

судноводія – фахівця з навігації й управління морськими суднами. 
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Розподіл відповідей майбутніх судноводіїв щодо впливу на вибір 

майбутньої професії представлено у таблиці 3.9 

 

Таблиця 3.9 – Розподіл відповідей курсантів 4-го курсу бакалаврату і 2-го 

курсу магістратури щодо чинників вибору професії фахівця з навігації й 

управління морськими суднами (% за рівнями освіти, кожен респондент міг 

обрати декілька варіантів відповіді) 

Чинники 4-й курс, 

бакалаврат 

2 курс, 

магістратура 

Ранг % Ранг % 

Вибір професії відбувся за порадою вчителів  14,0 7,6 14,5 11 

Вибір професії відбувся відповідно до родинних 

традицій і порад батьків 
1 35,5 25,5 6 

Вибір професії відбувся випадково 9 15,8 12,0 13 

На вибір професії вплинуло захоплення нею з 

дитинства 
13 8,6 12,5 12 

На вибір професії вплинули рекомендації друзів, 

знайомих 
2 33,1 22,4 7 

На вибір професії вплинули засоби масової 

інформації 
10 12,2 15,4 10 

На вибір професії вплинули профорієнтаційні 

заходи в школі, коледжі 
8 18,4 18,6 9 

На вибір професії вплинув престиж професії  11 11,6 30,6 4 

На вибір професії вплинуло гарантоване 

працевлаштування після закінчення ВНЗ 
4 28,5 20,3 8 

На вибір професії вплинула можливість 

побувати в різних країнах світу 
6 20,2 32,3 3 

На вибір професії вплинули високі шанси 

зробити кар’єру після закінчення ВНЗ 
7 20,0 28,8 5 

На вибір професії вплинули невисокий 

прохідний бал і малий конкурс при вступі у ВНЗ 
12 10,0 8,6 14 

На вибір професії вплинув високий рівень 

заробітної плати  
3 30,4 37,6 1 

На вибір професії вплинула можливість 

працювати у зарубіжних судноплавних 

компаніях  

5 25,4 35,5 2 

 

З таблиці видно, що у виборі своєї майбутньої професії курсанти 

випускного курсу бакалаврату керувалися переважно родинними 
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традиціями і порадами батьків (35,5 %). Ще для 33,1 % опитаних на 

вибір професії вплинули рекомендації друзів і знайомих, а для 30,4 % 

курсантів мотивом вибору професії став високий рівень заробітної 

плати. 

Для курсантів магістратури, які є старшими за віком і більш 

досвідченими, основними мотивами вибору професії стали рівень 

заробітної плати, можливість працювати у зарубіжних судноплавних 

компаніях, а також можливість побувати в різних країнах світу. 

Важливі чинники, що вплинули на вибір професії для бакалаврів у 

магістрів посіли відповідно шосту (вибір професії відбувся відповідно 

до родинних традицій і порад батьків) і сьому (на вибір професії 

вплинули рекомендації друзів, знайомих) сходинки. Проте такий 

чинник, як високий рівень заробітної плати, виявився серед трьох 

найбільш значимих і для бакалаврів, і для магістрів. 

На констатувальному етапі експерименту було також досліджено 

рівень задоволеності майбутніми судноводіями вибором ВНЗ. Для 

цього було проведено анкетування, у якому курсантам необхідно було 

дати відповідь на запитання: «Якби Вам знову довелося обрати 

навчальний заклад для отримання освіти, чи обрали б Ви знов той, у 

якому тепер завершуєте навчання?». Інтерпретація відповідей курсантів 

дозволяє судити про якість освітнього процесу, рівень викладання, 

матеріально-технічного забезпечення, якість методичної і 

дослідницької роботи, а також позааудиторної роботи з курсантами і 

студентами. Результати опитування представлено на рис. 3.1. 

Дані, представлені у діаграмі свідчать, що переважна більшість 

майбутніх судноводіїв не пошкодували про свій вибір. Зокрема, 44 % 

курсантів випускного курсу бакалаврату відзначили, що якби повторно 

довелося обрати навчальний заклад для отримання освіти, то вони б 
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обрали знов той, у якому тепер завершують навчання. Разом з тими, хто 

«скоріше за все повторив би свій вибір», то загальна кількість сягає 

75 %. Проте, 12 % опитаних майбутніх судноводіїв скоріше за все 

обрали б інший ВНЗ. 

Серед магістрантів, дані дещо відрізняються. Зокрема однозначно 

обрали б навчальний заклад для отримання освіти, у якому тепер 

завершують навчання 38 % опитаних, а «скоріше за все повторив би 

свій вибір» – 35 %. Разом це 73 %. 

 

 

Рисунок 3.1 – Розподіл відповідей курсантів 4-го курсу бакалаврату і 2-го 

курсу магістратури на запитання «Якби Вам знову довелося обрати 

навчальний заклад для отримання освіти, чи обрали б Ви знов той, у якому 

тепер завершуєте навчання?» (%, 2015 р.) 

У запропонованій анкеті було також запитання про рівень 

задоволеності майбутніх судноводіїв якістю професійної підготовки за 

спеціальністю «Річковий та морський транспорт». Результати 

узагальнення анкет представлені на рис. 3.2. 

Узагальнення отриманих даних дозволило зробити висновок, що 

якістю професійної підготовки за спеціальністю «Річковий та морський 
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транспорт» повністю або частково задоволені 66 % курсантів 4-го курсу 

бакалаврату, а також 76 % магістратури. Така частка в принципі є 

прийнятною, проте серед курсантів бакалаврату 22 % опитаних 

виявили невдоволення якістю професійної підготовки. Такі дані 

потрібують додаткового дослідження, а також врахування для 

розроблення концепції і системи неперервної професійної підготовки 

майбутніх судноводіїв у вищих морських навчальних закладах. 

 

 

 

Рисунок 3.2 – Розподіл відповідей курсантів 4-го курсу бакалаврату і 2-го 

курсу магістратури на запитання «Чи задоволені Ви якістю професійної 

підготовки у ВНЗ, у якому тепер завершуєте навчання?» (%, 2015 р.) 

 

Додаткове дослідження причин невдоволення курсантів якістю 

професійної підготовки за спеціальністю «Річковий та морський 

транспорт» дозволило встановити, що серед причин майбутні 

судноводії називають: 

невідповідність викладання вимогам ринку праці; 

застарілі, ідеологізовані або кон’юнктурні підручники; 

слабка матеріально-технічна база ВНЗ; 
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застарілі тексти лекцій, неактуальна інформація на заняттях; 

методика викладання занять не заохочує до вивчення навчального 

матеріалу; 

викладачі подають багато інформації, але не пояснюють, де і як її 

застосовувати; 

недостатнє мотивування  до вивчення тем і дисциплін;  

самостійна підготовка до занять не передбачає використання 

тренажерів і бази практики;  

неможливість готуватись до занять за допомогою мережі 

Інтернет, оскільки не всі методичні матеріали представлені в 

електронному середовищі;  

надто короткий термін морської практики;  

мало занять, які передбачають дискусію між викладачем і 

курсантом; 

низький рівень навчальних потреб студентів навчальної групи; 

низький професійний рівень викладачів; 

заняття проводять викладачі, які погано володіють матеріалом і 

мають мало досвіду.  

Узагальнені результати дослідження причин невдоволення 

курсантів якістю професійної підготовки за спеціальністю «Річковий та 

морський транспорт» подано на рисунках 3.3 і 3.4.  

Представлена для наочності інформація дозволяє зробити 

висновок, що близько 14 % курсантів 4-го курсу бакалаврату основною 

причиною низької якості професійної підготовки назвали слабку 

матеріально-технічна база ВНЗ, 11 % – невідповідність викладання 

вимогам ринку праці, ще по 10 % відводиться на методику викладання 

занять, яка не заохочує до вивчення навчального матеріалу, а також на 

застарілі, ідеологізовані або кон’юнктурні підручники. 
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Рисунок 3.3 – Результати дослідження причин невдоволення майбутніх 

судноводіїв (випускників бакалаврату) якістю професійної підготовки за 

спеціальністю «Річковий та морський транспорт» (у %) 

 

Що стосується курсантів магістратури, то близько 12 % опитаних 

основною причиною низької якості професійної підготовки назвали 

слабку матеріально-технічна база ВНЗ, а також те, що викладачі 

подають багато інформації, але не пояснюють, де і як її застосовувати. 

Також до основних чинників, що негативно впливають на якість 
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професійної підготовки майбутніх судноводіїв магістранти відносять 

методику викладання занять, яка не заохочує до вивчення навчального 

матеріалу (11 %), невідповідність викладання вимогам ринку праці 

(10 %), застарілі тексти лекцій, неактуальна інформація на заняттях 

(10 %), а також застарілі, ідеологізовані або кон’юнктурні підручники 

(8 %). 

 

Рисунок 3.4 – Результати дослідження причин невдоволення майбутніх 

судноводіїв (випускників магістратури) якістю професійної підготовки за 

спеціальністю «Річковий та морський транспорт» (у  
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У контексті дослідження якості професійної підготовки у ВНЗ 

морського профілю у дослідженні було передбачено з’ясувати ступінь 

задоволеності майбутніх судноводіїв, що завершували навчання на 

бакалаврському і магістерському рівнях, змістом навчальних 

дисциплін. Йдеться про дисципліни циклу гуманітарної та соціально-

економічної підготовки, циклу математичної та природничо-наукової 

підготовки, циклу професійної підготовки, а також циклу практичної 

підготовки.  

Узагальнені результати подано на малюнках 3.5 і 3.6. 

 

 
Рисунок 3.5 – Результати дослідження ступеня задоволеності курсантами 4-го 

курсу бакалаврського рівня освіти змістом навчальних дисциплін (у %) 
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Представлена для наочності інформація дозволяє зробити 

висновок, що близько 17 % курсантів 4-го курсу бакалаврату однією з 

найважливіших дисциплін вважають «Маневрування і управління 

судном», по 15 % набрали «Навігація і лоція» та «Плавальна практика», 

12 % курсантів важливе значення надають вивченню «Англійської мови 

(за професійним спрямуванням», 10 % надають пріоритет вивченню 

«Інформаційних технологій». 

 

 

Рисунок 3.6 – Результати дослідження ступеня задоволеності курсантами 2-го 

курсу магістерського рівня освіти змістом навчальних дисциплін (у %) 

 

Що стосується курсантів магістратури, то близько 17 % 

майбутніх судноводіїв надали пріоритетне значення вивченню «Теорії 

й практики управління судном», 16 % опитаних важливе значення 

надають вивченню «Ділової англійської мови», 12 % – «Морським 
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перевезенням». Серед учасників опитування 11 % важливою 

навчальною дисципліною назвали «Управління процесами пошуку та 

рятування на морі». 

Під час констатувального етапу експерименту було поставлено за 

мету не лише констатувати стан сформованості готовності майбутніх 

судноводіїв до професійної діяльності та з’ясувати обставину, у яких 

відбувається неперервна професійна підготовка курсантів у ВНЗ 

морського профілю. Одним із завдань було визначити пошук шляхів 

удосконалення цього процесу. З огляду на це проведено опитування 

курсантів бакалаврського і магістерського рівня освіти у ВНЗ 

морського спрямування щодо їхніх уявлень про резерви освітнього 

процесу у контексті підвищення ефективності професійної підготовки. 

Узагальнення результатів дослідження уявлень майбутніх судноводіїв 

про шляхи удосконалення фахової підготовки до професійної 

діяльності дозволяє зробити висновок, що основними з них є: 

використання методів і форм практичного навчання, спрямованих 

на формування умінь і навичок з навігації й управління морськими 

суднами; 

більш широке застосування сучасних технічних засобів і 

технологій навчання для покращення наочності професійної 

підготовки; 

організація обміну досвідом між студентами і фахівцями 

морського торговельного флоту з практичним досвідом роботи в 

іноземних морських компаніях; 

покращення інтерактивної взаємодії між викладачами та 

курсантами з метою заохочення до вивчення навчального матеріалу; 
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більш широке застосування методів навчання, що активізують 

навчально-пізнавальну активність курсантів і студентів (дискусій, 

квестів, конкурсів, практичного виконання вправ); 

залучення для викладання іноземних викладачів з метою кращої 

відповідності змісту навчання і викладання вимогам ринку праці; 

оновлення змісту і якості навчальної літератури; 

покращення матеріально-технічної бази ВНЗ; 

ревізія та осучаснення змісту лекцій та інформації, що подається 

на інших видах занять; 

застосування на заняттях методичних прийомів, спрямованих 

заохочення і мотивування студентів до вивчення навчального 

матеріалу; 

зменшення частки математичних дисциплін і відповідно 

збільшення частки дисциплін циклу професійної підготовки (за 

спеціальністю або спеціалізацією); 

розширення доступу до освітніх ресурсів завдяки використанню 

інформаційно-комунікаційних технологій;  

оптимізація інформації, що подається викладачами, з одночасним 

ґрунтовним поясненням, де і як її застосовувати на практиці у сфері 

навігації й управління морськими суднами; 

більш переконливе і зрозуміле мотивування студентів науково-

педагогічними працівниками до вивчення окремих дисциплін і тем;  

використання тренажерів, симуляторів, лабораторій та іншого 

практичного обладнання для самостійної підготовки до занять;  

розширення можливостей інформаційно-комунікаційних 

технологій і освітнього інформаційного середовища ВНЗ на базі мережі 

Інтернет для підготовки до занять;  

збільшення терміну та урізноманітнення морської практики;  
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підвищення рівня навчальних потреб студентів навчальної групи, 

що позитивно впливатиме на рівень успішності кожного окремо 

взятого студента і курсанта; 

підвищення професійного рівня науково-педагогічних 

працівників; 

залучення для читання лекцій визнаних фахівців і науковців у 

сфері навігація й управління морськими суднами. 

У подальшому ці запропоновані курсантами і студентами шляхи 

удосконалення їхньої фахової підготовки до професійної діяльності 

будуть враховані під час обґрунтування концепції і системи 

неперервної професійної підготовки майбутніх судноводіїв у вищих 

морських навчальних закладах. 

Ще одним важливим завданням констатувального етапу 

експерименту було оцінювання реального рівня сформованості 

професійної готовності майбутніх судноводіїв відповідно до 

визначених критеріїв (потребнісно-мотиваційного, ціннісно-

орієнтаційного, когнітивного, професійно-особистісного та 

практичного). 

Для отримання кількісних параметрів за кожним з показників 

визначених критеріїв використано методи, що згадуються у підрозділі 

3.2. Потім отримані числові значення узагальнювались і оброблялися за 

допомогою комп’ютерної програми «IBM® SPSS Statistics®» (однією з 

провідних статистичних програм, що використовується для 

ситуативного аналізу, перевірки гіпотез, підготовки звітів, а також 

обміну результатами. 

У результаті для уявлень про стан готовності майбутніх 

судноводіїв до професійної діяльності було побудовано по дві таблиці 

для кожного критерію. В одній було представлено розподіл за рівнями 



217 

 

(першим (репродуктивним), другим (продуктивним) і третім 

(творчим)) сформованості готовності майбутніх судноводіїв до 

професійної діяльності за показниками кожного критерію (кількість 

курсантів на кожному рівні, частка від 100 % у відсотках), а в іншій – 

середнє значення сформованості готовності майбутніх судноводіїв до 

професійної діяльності за показниками кожного критерію (у балах).  

Таблиця 3.10 – Розподіл за рівнями сформованості готовності майбутніх 

судноводіїв до професійної діяльності за показниками потребнісно-

мотиваційного критерію (n=228) 
 

Рівні Перший  Другий  Третій  

Показники 

К
іл

ьк
іс

ть
 

% 

К
іл

ьк
іс

ть
 

% 

К
іл

ьк
іс

ть
 

% 

Вмотивованість до здобуття 

професійної освіти. 
24 10,53 158 69,30 46 20,17 

Усвідомлення соціальної 

значущості професії 

судноводія. 

35 15,35 130 51,02 63 27,63 

Моральне задоволення від 

підготовки до майбутньої 

професійної діяльності. 

42 18,42 131 57,46 55 24,12 

Інтерес до історичних традицій 

професії судноводія. 
48 21,05 138 60,52 42 18,42 

Усвідомлення матеріальних 

переваг, які надає професійна 

діяльність. 

33 14,47 119 52,20 76 33,33 

Бажання нести відповідальність 

за безпеку судна, команди, 

вантажів і пасажирів. 

41 17,98 145 63,60 42 18,42 

Усвідомлення професійної 

діяльності як авторитетної та 

такої, що приносить 

задоволення. 

39 17,11 138 60,53 51 22,36 

Інтерес до мобільного 

характеру майбутньої професії, 

що надає можливість 

працювати у зарубіжних 

судноплавних компаніях. 

23 10,09 144 63,16 61 26,75 
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Так, наприклад, стан готовності майбутніх судноводіїв першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти до професійної діяльності за 

потребнісно-мотиваційним критерієм представлено у таблиці 3.10 

Узагальнення даних, поданих у таблиці 3.7 шляхом переведення у 

бали (середня арифметична величина) рівнів сформованості готовності 

майбутніх судноводіїв першого (бакалаврського) рівня вищої освіти до 

професійної діяльності подано в таблиці 3.11. 

Таблиця 3.11 – Середній бал за показниками потребнісно-мотиваційного 

критерію сформованості готовності майбутніх судноводіїв до професійної 

діяльності (n=228) 
 

Показники Середній бал 

Вмотивованість до здобуття професійної освіти. 4,096 

Усвідомлення соціальної значущості професії судноводія. 4,122 

Моральне задоволення від підготовки до майбутньої 

професійної діяльності. 
4,057 

Інтерес до історичних традицій професії судноводія. 3,973 

Усвідомлення матеріальних переваг, які надає професійна 

діяльність. 
4,188 

Бажання нести відповідальність за безпеку судна, команди, 

вантажів і пасажирів. 

4,004 

Усвідомлення професійної діяльності як авторитетної та 

такої, що приносить задоволення. 

4,052 

Інтерес до мобільного характеру майбутньої професії, що 

надає можливість працювати у зарубіжних судноплавних 

компаніях. 

4,166 

Середнє значення критерію 4,082 

 

З таблиці 3.11 видно, що попри тривалий термін навчання у ВНЗ 

морського спрямування певна кількість курсантів і студентів мають 

перший (репродуктивний) рівень сформованості готовності до 

професійної діяльності за показниками потребнісно-мотиваційного 

критерію. До прикладу, 18,42 % опитаних майже не задоволені 

підготовкою до майбутньої професійної діяльності, ще 21,05 % 

продемонстрували мінімальний інтерес до історичних традицій 
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професії судноводія. Найбільші значення у балах потребнісно-

мотиваційного критерію отримали курсанти за показником 

«усвідомлення матеріальних переваг, які надає професійна діяльність» 

– 4,188 бала, а також «інтерес до мобільного характеру майбутньої 

професії, що надає можливість працювати у зарубіжних судноплавних 

компаніях». Це свідчить про дещо меркантильний характер ціннісно-

мотиваційної сфери майбутніх судноводіїів.  

Числові дані за показниками ціннісно-орієнтаційного критерію 

сформованості майбутніх судноводіїв до професійної діяльності на 

констатувальному етапі експерименту отримано за допомогою низки 

емпіричних методів, зокрема методики «Ціннісні орієнтацій» М. Рокіча 

в модифікації Д. Леонтьєва, тесту сенс-життєвих орієнтацій (СЖО), 

методики дослідження справжніх ціннісних орієнтацій особистості 

С. Бубнової, опитувальника потреби в досягненнях Ю. Орлової, 

методики визначення індексу групової згуртованості» Сишора, а також 

методу спостереження за діями курсантів у різних ситуаціях навчальної 

діяльності та морської практики.  

У результаті узагальнення і оброблення отриманих даних за 

допомогою комп’ютерної програми «IBM® SPSS Statistics®» 

побудовано дві таблиці – з розподілом за рівнями сформованості 

готовності майбутніх судноводіїв до професійної діяльності за 

показниками ціннісно-орієнтаційного критерію та з середнім значенням 

сформованості цієї готовності за показниками цього критерію у балах 

(таблиці 3.12 і 3.13).  
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Таблиця 3.12 – Розподіл за рівнями сформованості готовності майбутніх 

судноводіїв до професійної діяльності за показниками ціннісно-орієнтаційного 

критерію (n=228) 
 

Рівні Перший  Другий  Третій  

Показники 

К
іл

ьк
іс

ть
 

% 

К
іл

ьк
іс

ть
 

% 

К
іл

ьк
іс

ть
 

% 

Уявлення про соціальну і 

суспільну значимість 

професії 

39 17,11 156 68,42 33 14,47 

Ставлення до здорового 

способу життя та занять 

спортом 

56 24,56 131 57,45 41 17,98 

Ставлення до інших культур 

і народів, до релігії та віри 
42 18,42 135 59,21 51 22,37 

Уявлення про важливість 

родинних цінностей, дружби, 

соціальних контактів 

58 25,44 138 60,52 32 14,03 

Ставлення до безпеки 

людського життя на морі та 

охорони морського 

навколишнього середовища, 

правового порядку на судні 

41 17,98 131 57,45 56 24,56 

Уявлення про честь, гідність, 

дружбу, справедливість, 

вірність порядність 

25 10,96 170 74,56 33 14,47 

Уявлення про професійний 

саморозвиток і 

самореалізацію 

49 21,49 144 63,16 35 15,35 

Ставлення до морських 

історичних традицій 
23 10,09 140 61,40 65 28,51 

Уявлення про авторитет і 

престижність професії 

судноводія 

41 17,98 140 61,40 47 20,61 

Усвідомлення важливості 

дисципліни, правопорядку, 

законності і рівності всіх 

громадян перед законом 

59 25,88 137 60,09 32 14,03 
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Таблиця 3.13 – Середній бал за показниками ціннісно-орієнтаційного критерію 

сформованості готовності майбутніх судноводіїв до професійної діяльності 

(n=228) 
 

Показники Середній 

бал 

Уявлення про соціальну і суспільну значимість професії 3,973 

Ставлення до здорового способу життя та занять спортом 3,934 

Ставлення до інших культур і народів, до релігії та віри 4,039 

Уявлення про важливість родинних цінностей, дружби, 

соціальних контактів 
3,885 

Ставлення до безпеки людського життя на морі та охорони 

морського навколишнього середовища, правового порядку на 

судні 

4,065 

Уявлення про честь, гідність, дружбу, справедливість, вірність 

порядність 

4,035 

Уявлення про професійний саморозвиток і самореалізацію 3,938 

Ставлення до морських історичних традицій 4,184 

Уявлення про авторитет і престижність професії судноводія 4,026 

Усвідомлення важливості дисципліни, правопорядку, законності і 

рівності всіх громадян перед законом 

3,881 

Середнє значення критерію 3,996 

 

Таблиці 3.12 та 3.13 дозволяють зробити висновок, що серед 

ціннісних орієнтацій, представлених для дослідження, найменшу 

кількість балів отримали цінності дружніх стосунків, соціальні 

контакти і родинні цінності. Цей феномен пояснити досить важко, 

проте це можна тлумачити як особливість професії моряка, що 

пов’язана з тривалою розлукою з членами родини, певною 

ізольованістю у соціальних контактах. Можливим поясненням досить 

невисокого котирування поряд з іншими родинних цінностей може 

бути вік курсантів і студентів, що брали участь в опитуванні, а також 

переважно чоловічий контингент респондентів опитування. Остання 

думка знаходить своє підтвердження у досить високому рейтингу 

«ставлення до морських історичних традицій», що може свідчити про 

«романтичне» уявлення юнаків про майбутню професію.  
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Числові дані за показниками когнітивного критерію 

сформованості майбутніх судноводіїв до професійної діяльності на 

констатувальному етапі експерименту отримано за допомогою 

письмового та усного опитування, виконання тестів, письмового 

розв’язування ситуаційних завдань, контрольних і практичних робіт, а 

також методу спостереження за діями курсантів у різних ситуаціях 

навчальної діяльності та морської практики.  

Аналогічно до процедури, представленої для ціннісно-

орієнтаційного та потребнісно-мотиваційного критеріїв, за допомогою 

комп’ютерної програми «IBM® SPSS Statistics®» здійснено 

узагальнення і оброблення отриманих даних. Це дозволило побудувати 

дві таблиці – з розподілом за рівнями сформованості готовності 

майбутніх судноводіїв до професійної діяльності за показниками 

когнітивного критерію та з середнім значенням сформованості цієї 

готовності за показниками у балах (таблиці 3.14 і 3.15).  

Таблиця 3.14 – Розподіл за рівнями сформованості готовності майбутніх 

судноводіїв до професійної діяльності за показниками когнітивного критерію 

(n=228) 

Рівні Перший  Другий  Третій  

Показники 

К
іл

ьк
іс

ть
 

% 

К
іл

ьк
іс

ть
 

% 

К
іл

ьк
іс

ть
 

% 

Знання міжнародних і 

вітчизняних нормативно-

правових актів відносно 

безпеки людського життя на 

морі, безпеки плавання, 

судноводіння, технічного стану 

суден, організації 

загальносуднової служби та 

охорони морського 

навколишнього середовища; 

49 21,49 143 62,72 36 15,79 

Знання морського права, 51 22,37 132 57,89 45 19,74 
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Кодексу торговельного 

мореплавства України, 

положень міжнародних 

конвенцій та резолюцій;  

Знання принципів роботи 

сучасних електронних 

радіолокаційних засобів, 

електронних картографічних 

навігаційно-інформаційних 

систем (ЕКНІС), Глобальної 

морської системи зв’язку під 

час лиха й для забезпечення 

безпеки (ГМЗЛБ); 

52 22,81 132 57,89 44 19,30 

Знання аварійно-рятувальної 

справи; 
39 17,10 152 66,67 37 16,23 

Знання англійської мови 

(морської специфіки);  
61 26,75 130 57,01 37 16,23 

Знання організації праці та 

управління, трудового 

законодавства, управління 

персоналом на судні та його 

підготовки;  

31 13,60 164 71,93 33 14,47 

Знання правил і особливостей 

маневрування та управління 

судном в будь-яких умовах; 

49 21,49 136 59,65 43 18,86 

Знання безпечної обробки, 

завантаження, розміщення, 

кріплення, догляду під час 

рейсу та розвантаження 

вантажів, та їхній вплив на 

безпеку людського життя й 

судна. 

61 26,75 142 62,28 25 10,96 

 

З таблиці очевидно, що близько 26,75 % мають досить слабкі 

знання щодо безпечної обробки, завантаження, розміщення, кріплення, 

догляду під час рейсу та розвантаження вантажів, та їхній вплив на 

безпеку людського життя й судна, а також знання англійської мови 

(морської специфіки). Найвищий бал курсанти (студенти) 

продемонстрували за показником «знання морського права, Кодексу 
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торговельного мореплавства України, положень міжнародних 

конвенцій та резолюцій» (19,74 %). Загалом експерти відзначили, що 

серед 228 опитаних переважна більшість курсантів (студентів) показала 

ґрунтовне знання організації праці та управління, трудового 

законодавства, управління персоналом на судні та його підготовки 

(71,93 % на другому і 14,47 % на першому рівні), знання аварійно-

рятувальної справи (66,67 % на другому і 16,23 % на першому рівні), а 

також знання міжнародних і вітчизняних нормативно-правових актів 

відносно безпеки людського життя на морі, безпеки плавання, 

судноводіння, технічного стану суден, організації загальносуднової 

служби та охорони морського навколишнього середовища (62,72 % на 

другому і 15,79 % на першому рівні) 

Таблиця 3.15 – Середній бал за показниками когнітивного критерію 

сформованості готовності майбутніх судноводіїв до професійної діяльності 

(n=228) 
 

Показники Середній бал 

Знання міжнародних і вітчизняних нормативно-правових 

актів відносно безпеки людського життя на морі, безпеки 

плавання, судноводіння, технічного стану суден, організації 

загальносуднової служби та охорони морського 

навколишнього середовища; 

3,943 

Знання морського права, Кодексу торговельного 

мореплавства України, положень міжнародних конвенцій та 

резолюцій;  

3,973 

Знання принципів роботи сучасних електронних 

радіолокаційних засобів, електронних картографічних 

навігаційно-інформаційних систем (ЕКНІС), Глобальної 

морської системи зв’язку під час лиха й для забезпечення 

безпеки (ГМЗЛБ); 

3,965 

Знання аварійно-рятувальної справи; 3,991 

Знання англійської мови (морської специфіки);  3,895 

Знання організації праці та управління, трудового 

законодавства, управління персоналом на судні та його 

підготовки;  

4,009 

Знання правил і особливостей маневрування та управління 3,973 
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судном в будь-яких умовах; 

Знання безпечної обробки, завантаження, розміщення, 

кріплення, догляду під час рейсу та розвантаження вантажів, 

та їхній вплив на безпеку людського життя й судна. 

3,842 

Середнє значення критерію 3,949 

 

Числові дані за показниками професійно-особистісного критерію 

сформованості майбутніх судноводіїв до професійної діяльності на 

констатувальному етапі експерименту отримано за допомогою методів 

анкетування, опитувальника мотиваційної спрямованості особистості 

на досягнення успіху і уникання невдач Т. Элерса, багатофакторного 

опитувальника Р. Кэттелла, тесту MPI Айзенка, Шкали LOG Pommepa, 

тесту К. Леонгарда, тесту Томаса, тест інтелекту Р. Ю. Айзенка, 

спостереження за діями курсантів у різних ситуаціях навчальної 

діяльності та морської практики, хронометражу діяльності, методу 

бесіди, а також аналізу помилкових дій. 

Подібно до процедури, що використовувалася й для інших 

критеріїв, було застосовано комп’ютерну програму «IBM® SPSS 

Statistics®» з метою узагальнення і оброблення отриманих даних. Це 

також дозволило побудувати дві таблиці – з розподілом за рівнями 

сформованості готовності майбутніх судноводіїв до професійної 

діяльності за показниками професійно-особистісного критерію та з 

середнім значенням сформованості цієї готовності за показниками у 

балах (таблиці 3.16 і 3.17).  

Таблиці 3.16 та 3.17 дозволяють зробити висновок, що значною є 

частка курсантів (студентів), що продемонстрували перший рівень 

щодо здатності працювати в команді (28,95 %). Це ж стосується 

наявності технічного і образного мислення, концентрації і 

переключення уваги: перший рівень виявлено у 24,12 % опитаних. За 

показником «фізична витривалість, швидкість реакції» 61,40 % 
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опитаних показали другий рівень сформованості, а 18,86 % – навіть 

перший. 

Таблиця 3.16 – Розподіл за рівнями сформованості готовності майбутніх 

судноводіїв до професійної діяльності за показниками професійно-

особистісного критерію (n=228) 

Рівні Перший  Другий  Третій  

Показники 
К

іл
ьк

іс
ть

 
% 

К
іл

ьк
іс

ть
 

% 

К
іл

ьк
іс

ть
 

% 

Здатність працювати в 

команді; 
59 25,88 103 45,17 66 28,95 

Доброзичливість, 

тактовність; 
38 16,66 149 65,35 41 17,98 

Чіткість і виразність 

мовлення, 

комунікабельність; 

43 18,86 144 63,18 41 17,98 

Емоційна стійкість, 

самовладання, витримка; 
57 25,00 133 58,33 38 16,66 

Організаторські здібності; 62 27,19 128 56,14 38 16,66 

Фізична витривалість, 

швидкість реакції;  
45 19,74 140 61,40 43 18,86 

Дисциплінованість, 

законослухняність, 

зібраність, 

відповідальність; 

49 21,49 136 59,65 43 18,86 

Технічне і образне 

мислення, концентрація і 

переключення уваги 

61 26,75 112 49,12 55 24,12 

Таблиця 3.17 – Середнє значення за показниками професійно-особистісного 

критерію сформованості готовності майбутніх судноводіїв до професійної 

діяльності (n=228) 
 

Показники Середній бал 

Здатність працювати в команді; 4,030 

Доброзичливість, тактовність; 4,013 

Чіткість і виразність мовлення, комунікабельність; 3,991 

Емоційна стійкість, самовладання, витримка; 3,916 

Організаторські здібності; 3,894 

Фізична витривалість, швидкість реакції;  3,991 

Дисциплінованість, законослухняність, зібраність, 3,973 
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відповідальність; 

Технічне і образне мислення, концентрація і переключення 

уваги 

3,973 

Середнє значення критерію 3,972 

 

Такі професійно-важливі властивості як доброзичливість і 

тактовність виявилися сформованими на другому рівні у 65,35 % 

опитаних, а в 17,98 % – на першому. Досить високі результати 

виявилися також за показником «чіткість і виразність мовлення, 

комунікабельність». Сформованість на першому рівні виявилася у 

17,98 % опитаних, а на другому в 63,18 %. 

Однак, попри досить значну кількість курсантів (студентів), які 

готові до професійної діяльності, результати констатувального 

експерименту засвідчили наявність суттєвих резервів для 

вдосконалення змісту, форм і методів освітнього процесу ВНЗ 

морського профілю. Про це свідчить досить значна частка опитаних, 

які продемонстрували перший і низький рівень сформованості 

професійно-важливих властивостей, які структурно входять до складу 

психологічного компонента готовності майбутніх судноводіїв до 

професійної діяльності. Йдеться про організаторські здібності (62 

курсанти (студенти) зі 228 показали лише перший рівень), технічне і 

образне мислення, концентрація і переключення уваги (61 респондент з 

опитаних на першому рівні), здатність працювати в команді (59 

респондентів з 228 опитаних на першому рівні), емоційна стійкість, 

самовладання, витримка (57 респондентів з 228 опитаних на першому 

рівні). 

Числові дані за показниками практичного критерію 

сформованості майбутніх судноводіїв до професійної діяльності на 

констатувальному етапі експерименту отримано за допомогою методів 

оцінювання виконання практичних робіт, алгоритму та правильності 
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дій курсантів під час їх участі у рольових і ділових іграх, оцінювання 

роботи в малих групах, оцінювання проектної роботи, оцінювання 

практичних занять, оцінювання дій у конкретних випадках (кейсах), 

оцінювання портфоліо робіт, тестування, письмове й усне опитування, 

виконання контрольних робіт, спостереження за діями курсантів у 

різних ситуаціях навчальної діяльності та морської практики, 

хронометражу діяльності, а також методу аналізу помилкових дій. 

Для узагальнення і оброблення отриманих даних застосовано 

комп’ютерну програму «IBM® SPSS Statistics®». Це також дозволило 

побудувати дві таблиці – з розподілом за рівнями сформованості 

готовності майбутніх судноводіїв до професійної діяльності за 

показниками практичного критерію та з середнім значенням 

сформованості цієї готовності за показниками у балах (таблиці 3.18 і 

3.19).  

Таблиця 3.18 – Розподіл за рівнями сформованості готовності майбутніх 

судноводіїв до професійної діяльності за показниками практичного критерію 

(n=228) 

Рівні Перший  Другий  Третій  

Показники 

К
іл

ьк
іс

ть
 

% 

К
іл

ьк
іс

ть
 

% 

К
іл

ьк
іс

ть
 

% 

Уміння маневрувати та 

управляти судном в будь-яких 

умовах із застосуванням 

відповідних методів визначення 

місцезнаходження, а також з 

використанням сучасних 

електронних радіолокаційних 

засобів, електронних 

картографічних навігаційно-

інформаційних систем; 

51 22,37 121 53,07 56 24,56 

Уміння планувати рейс та 

здійснювати судноводіння у 

будь-яких умовах з 

застосуванням відповідних 

методів прокладки морських і 

68 29,82 125 54,82 35 15,35 
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океанських шляхів; 

Здатність розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми у сфері 

судноплавства та суднової 

інженерії, що передбачають 

застосування теорій і методів 

наук про устрій судна, навігацію, 

механічну та електричну 

інженерії, експлуатацію та 

ремонт засобів транспорту, 

управління ресурсами та 

характеризуються комплексністю 

та невизначеністю умов; 

73 32,01 114 50,0 41 17,98 

Уміння використовувати методи, 

методики та технології навігації, 

обробки та розміщення вантажів, 

управління операціями судна та 

піклування про людей на судні, 

морської інженерії, суднової 

електричної інженерії, 

автоматичного та 

автоматизованого управління, 

технічного обслуговування та 

ремонту, радіозв’язку (за 

спеціалізаціями); 

57 25,0 123 53,95 48 21,05 

Уміння використовувати 

інструменти, обладнання та 

системи, що забезпечують 

навігацію і управління 

морськими суднами, 

експлуатацію та ремонт 

морських транспортних засобів, 

безпеку судноплавства та 

охорону навколишнього 

середовища; 

59 25,88 133 58,33 36 15,79 

Володіння науковими та 

науково-дослідницькими 

методами для визначення умов і 

вимог під час розв’язання 

проблемних задач, знаходження 

шляхів їх вирішення та 

отримання належних результатів; 

85 37,28 120 52,63 23 10,09 

Здатність проводити 

дослідження. 
89 39,03 118 51,75 21 9,21 
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Таблиця 3.19 – Середній бал за показниками практичного критерію 

сформованості готовності майбутніх судноводіїв до професійної діяльності 

(n=228) 
 

Показники Середній 

бал 

Уміння маневрувати та управляти судном в будь-яких умовах із 

застосуванням відповідних методів визначення місцезнаходження, 

а також з використанням сучасних електронних радіолокаційних 

засобів, електронних картографічних навігаційно-інформаційних 

систем; 

4,022 

Уміння планувати рейс та здійснювати судноводіння у будь-яких 

умовах з застосуванням відповідних методів прокладки морських 

і океанських шляхів; 

3,855 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми у сфері судноплавства та суднової інженерії, що 

передбачають застосування теорій і методів наук про устрій 

судна, навігацію, механічну та електричну інженерії, 

експлуатацію та ремонт засобів транспорту, управління ресурсами 

та характеризуються комплексністю та невизначеністю умов; 

3,859 

Уміння використовувати методи, методики та технології навігації, 

обробки та розміщення вантажів, управління операціями судна та 

піклування про людей на судні, морської інженерії, суднової 

електричної інженерії, автоматичного та автоматизованого 

управління, технічного обслуговування та ремонту, радіозв’язку 

(за спеціалізаціями); 

3,960 

Уміння використовувати інструменти, обладнання та системи, що 

забезпечують навігацію і управління морськими суднами, 

експлуатацію та ремонт морських транспортних засобів, безпеку 

судноплавства та охорону навколишнього середовища; 

3,899 

Володіння науковими та науково-дослідницькими методами для 

визначення умов і вимог під час розв’язання проблемних задач, 

знаходження шляхів їх вирішення та отримання належних 

результатів; 

3,728 

Здатність проводити дослідження. 3,701 

Середнє значення критерію 3,860 

 

З таблиць 3.18 і 3.19 видно, що третій (найвищий) рівень 

сформованості готовності до професійної діяльності за показниками 

практичного критерію показали від 9,21 до 24,56 % опитаних, другий – 

від 50,0 до 58,33 % випускників, а перший (найнижчий) – від 22,37 до 

39,03 % опитаних.  

Результати констатувального етапу експерименту дозволяють 

відзначили, що серед 228 опитаних переважна більшість курсантів 
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(студентів) показала ґрунтовне володіння уміннями, серед яких уміння 

маневрувати та управляти судном в будь-яких умовах із застосуванням 

відповідних методів визначення місцезнаходження, а також з 

використанням сучасних електронних радіолокаційних засобів, 

електронних картографічних навігаційно-інформаційних систем; 

уміння використовувати інструменти, обладнання та системи, що 

забезпечують навігацію і управління морськими суднами, експлуатацію 

та ремонт морських транспортних засобів, безпеку судноплавства та 

охорону навколишнього середовища. Водночас, 85 курсантів 

(студентів) мали труднощі щодо використання наукових і науково-

дослідницьких методів для визначення умов і вимог під час розв’язання 

проблемних задач, знаходження шляхів їх вирішення та отримання 

належних результатів. Ще 89 опитаних продемонстрували низьку 

здатність проводити дослідження. 

Отже, результати дослідження стану сформованості готовності 

майбутніх судноводіїв до професійної діяльності в умовах традиційної 

системи навчання дозволили зробити висновок про наявність певних 

резервів що удосконалення процесу професійної підготовки фахівців з 

навігації й управління морськими суднами та поліпшення якості його 

результатів. Це актуалізує потребу в обґрунтуванні концептуальних 

основ і розробленні системи неперервної професійної підготовки 

майбутніх судноводіїв у вищих морських навчальних закладах, а також 

проектуванні технології її впровадження.  
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РОЗДІЛ 4 

МЕТОДОЛОГІЧНІ І КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ 

НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ 

СУДНОВОДІЇВ У ВИЩИХ МОРСЬКИХ НАВЧАЛЬНИХ 

ЗАКЛАДАХ 

 

 

4.1. Методологічні основи неперервної професійної підготовки 

майбутніх судноводіїв у вищих морських навчальних закладах 

 

Результати дослідження теорії і практики професійної підготовки 

майбутніх судноводіїв до професійної діяльності в умовах традиційної 

системи освіти дозволяють стверджувати про існування певних 

суперечностей у цьому процесі. Йдеться про невідповідність реального 

стану професійної готовності випускників морських закладів вищої 

освіти – майбутніх вахтових помічників капітана, старших помічників 

капітана і капітанів сучасним вимогам морського і річкового флоту 

України, потребам світового комерційного мореплавства щодо якості 

підготовки судноводіїв. На це, зокрема, вказують результати 

дослідження стану сформованості готовності майбутніх судноводіїв до 

професійної діяльності в умовах традиційної системи навчання.  

Крім цього існує суперечність між зростаючими вимогами 

міжнародних і національних стандартів якості до професійної 

компетентності фахівців з навігації й управління морськими суднами та 

недостатнім рівнем відповідного науково-методичного забезпечення 

їхньої професійної підготовки. Підтвердженням цьому є результати 

моніторингу якості підготовки майбутніх судноводіїв, проблеми 

впровадження компетентнісного підходу в освітній процес і виконання 
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вітчизняними закладами освіти вимог Міжнародної Конвенції з 

підготовки, дипломування моряків і несення вахти» (1978/95 рр. з 

поправками 2010 р.), Міжнародного Кодексу з управління безпекою» 

(1993 р.), Конвенції про працю в морському судноплавстві (2006 р.). На 

це вказують автори публікацій, зокрема Л. Ліпшиць [265, с. 100–108], 

О. Токарєва [427, с. 94–100], Н. Черненко [447, c. 232–237], 

В. Чернявський [451, с. 230–232.], а також прес-реліз Європейської 

дослідницької асоціації Vessels for the Future, яка об’єднала близько 50 

приватних компаній, науково-дослідних організацій, освітніх закладів 

та професійних асоціацій у галузі суднобудування [533]. 

Ще одна суперечність, що має місце у процесі професійної 

підготовки майбутніх судноводіїв до професійної діяльності в умовах 

традиційної системи освіти полягає у невідповідності або обмежених 

дидактичних можливостях навчально-матеріальної (матеріально-

технічної) бази професійної підготовки курсантів у морських закладах 

вищої освіти швидким темпам оновлення техніки і засобів праці й 

управління ними на суднах. Оскільки освіта повинна мати 

випереджувальний характер [391], її головним завданням має бути 

підготовка фахівців, які здатні до високопродуктивної праці в умовах 

глобальних змін на ринку праці та до вирішення будь-яких 

професійних (виробничих) і життєвих проблем [257]. Ідея 

випереджувальної неперервної професійної освіти у галузі навігації й 

управління морськими суднами полягає у передбаченні появи нових 

глобальних потреб світового судноплавства, організації такої системи 

надання освітніх послуг, яка характеризується гнучкістю та 

інноваційністю. Морська освіта повинна забезпечувати 

конкурентоздатність, академічну і професійну мобільність майбутнього 

судноводія, спроможного до здійснення професійної діяльності в 
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умовах інноваційних змін у глобалізованому світі, здатного до 

безперервного професійного розвитку, саморозвитку і самоосвіти 

впродовж життя. 

Результати аналізу теоретичних і практичних засад підготовки 

майбутніх судноводіїв до професійної діяльності в традиційних умовах 

дозволяють стверджувати про існування ще однієї суперечності – між 

вимогами міжнародних стандартів до професійної компетентності 

фахівців у галузі навігації й управління морськими суднами та 

недостатньою розробленістю об’єктивних критеріїв оцінювання 

навчальних досягнень студентів під час професійної підготовки у 

вищих навчальних закладах морського профілю. Станом на початок 

2018 року затверджено стандарт вищої освіти за спеціальністю 271 

«Річковий та морський транспорт» для першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти [359]. Цей документ розроблено з урахуванням вимог 

Міжнародної Конвенції про підготовку і дипломування моряків та 

несення вахти 1978 року (з поправками) [295], Закону України «Про 

приєднання України до Міжнародної конвенції про підготовку і 

дипломування моряків та несення вахти 1978 року» [361], Закону 

України «Про вищу освіту» [353], з урахуванням Методичних 

рекомендацій щодо розроблення стандартів вищої освіти та рішень 

Колегії Міністерства освіти і науки України від 24.04.20 р. Стандарт 

передбачає, що у МЗВО повинна функціонувати система забезпечення 

якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (система 

внутрішнього забезпечення якості), що «передбачає здійснення таких 

процедур і заходів: 

визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої 

освіти; 

здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх 
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програм; 

щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-

педагогічних і педагогічних працівників ЗВО та регулярне 

оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті 

закладу вищої освіти, на інформаційних стендах та в будь-який інший 

спосіб; 

забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і 

науково-педагогічних працівників; 

забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації 

освітнього процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за 

кожною освітньою програмою; 

забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного 

управління освітнім процесом; 

забезпечення публічності інформації про освітні програми, 

ступені вищої освіти та кваліфікації; 

забезпечення дотримання академічної доброчесності 

працівниками закладів вищої освіти та здобувачами вищої освіти, у 

тому числі створення і забезпечення функціонування ефективної 

системи запобігання та виявлення академічного плагіату; 

інших процедур і заходів [359]. 

Проте у стандарті вищої освіти за спеціальністю 271 «Річковий та 

морський транспорт» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

не конкретизуються критерії для оцінювання компетентності, що 

дозволяють екзаменаторам визначити, чи може випускник виконувати 

відповідні завдання, обов’язки і нести відповідальність. Такі критерії 

містяться у Конвенції про підготовку і дипломування моряків та 

несення вахти 1978 року (з поправками). У цьому документі, до 

прикладу, зазначається, що «стандарт компетентності означає рівень 
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професійних навичок, який повинен бути досягнутий для належного 

виконання функцій на судні відповідно до узгоджених в міжнародному 

плані критеріями, викладеними нижче, і який включає запропоновані 

стандарти або рівні знання, розуміння і продемонстрованих навичок» 

[295]. Зокрема у частині A Кодексу ПДНВ представлені обов’язкові 

стандарти компетентностей, що повинні бути продемонстровані 

кандидатами на отримання і підтвердження дійсності професійних 

дипломів на підставі положень Конвенції ПДНВ. Для цього перелік 

компетентностей, що оцінюються, поділено на групи відповідно до 

семи основних функцій: 

1) судноводіння; 

2) обробка і розміщення вантажів; 

3) управління операціями судна і турбота про людей на судні; 

4) суднові механічні установки; 

5) електрообладнання, електронна апаратура і системи 

управління; 

6) технічне обслуговування та ремонт; 

7) радіозв’язок.  

При цьому у Кодексі ПДНВ передбачено володіння 

компетентностями на трьох рівнях: рівні управління (найвищий рівень), 

рівні експлуатації (середній рівень), а також на допоміжному рівні. 

Для прикладу у Кодексі ПДНВ у частині А, глави II – «Капітан і 

палубна команда» наведено таблицю A-II/1 «Специфікація 

мінімального стандарту компетентності для вахтових помічників 

капітана суден валовою місткістю 500 або більше». Витяг з цієї таблиці 

(табл. 4.1) стосовно виконання функції «Судноводіння на рівні 

експлуатації» наведено нижче. 
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Таблиця 4.1 – Витяг з таблиці A-II/1 «Специфікація мінімального 

стандарту компетентності для вахтових помічників капітана суден валовою 

місткістю 500 або більше» Кодексу ПДНВ, з поправками: Частина А, Глава II – 

«Капітан і палубна команда» 

 

Колонка 1 Колонка 2 Колонка 3 Колонка 4 

Сфера 

компетентності 

Знання, розуміння і 

професійні навички 

Методи 

демонстрації 

компетентності 

Критерії для 

оцінювання 

компетентності 

Несення 

безпечної 

ходової 

навігаційної 

вахти 

Несення вахти 

 

Глибоке знання 

змісту, застосування і 

цілей міжнародних 

правил попередження 

зіткнень суден в морі 

1972 року з 

поправками. 

 

Глибоке знання 

основних 

принципів несення 

ходової навігаційної 

вахти. 

 

Використання шляхів 

руху відповідно до 

Загальних положень 

про встановлення 

шляхів руху суден. 

 

Використання 

інформації від 

навігаційного 

обладнання для 

несення безпечної 

ходової навігаційної 

вахти. 

 

Техніка судноводіння 

при відсутності 

видимості. 

 

Використання 

системи передачі 

повідомлень згідно 

загальних принципів 

систем суднових 

Іспит і оцінка 

результатів 

підготовки, 

отриманої в одній 

або кількох з 

таких форм: 

1) схвалений 

досвід роботи; 

2) схвалений 

досвід підготовки 

на навчальному 

судні; 

3) схвалена 

підготовка на 

тренажері, де це 

може бути 

застосовано; 

4) схвалена 

підготовка з 

використанням 

лабораторного 

обладнання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оцінка 

Несення, передача 

та догляд з вахти 

відповідають 

прийнятим 

принципам і 

процедурам. 

Постійно ведеться 

належне 

спостереження, що 

відповідає 

прийнятим 

принципам і 

процедурам. 

Вогні, знаки і 

звукові сигнали 

відповідають 

вимогам, що 

містяться в 

Міжнародних 

правилах 

запобігання 

зіткнень суден в 

морі 1972 року з 

поправками, і 

правильно 

орієнтуються. 

Частота і повнота 

спостережень за 

суднопотоком, 

судном і 

навколишнім 

середовищем 

відповідають 

прийнятим 

принципам і 

процедурам. 

Належним чином 

фіксуються дії, що 

мають відношення 
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повідомлень і 
процедур служб руху 

суден. 

 

Управління особовим 

складом на містку 

 

Знання принципів 

управління особовим 

складом на містку, 

включаючи: 

1) розподіл особового 

складу, покладання 

обов’язків і 

встановлення 

черговості 

використання 

ресурсів; 

2) ефективний зв’язок 

.3 впевненість і 

керівництво 

4) досягнення і 

підтримання 

інформованості про 

ситуацію; 

5) врахування досвіду 

роботи у складі 

команди 

результатів 
підготовки, 

отриманої в одній 

або кількох з 

таких форм: 

1) схвалений 

досвід роботи; 

2) схвалений 

досвід підготовки 

на навчальному 

судні; 

3) схвалена 

підготовка на 

тренажері. 

до плавання судна. 
Відповідальність за 

безпеку плавання 

завжди чітко 

визначається, 

включаючи 

періоди, коли 

капітан 

знаходиться на 

містку і коли 

здійснюється 

лоцманська 

проводка. 

 

З таблиці видно, що для оцінювання (з’ясування рівня 

сформованості) компетентності «несення безпечної ходової 

навігаційної вахти» визначено чіткі критерії.  

Підтвердженням і проявом суперечності між вимогами 

міжнародних стандартів до професійної компетентності фахівців у 

галузі навігації й управління морськими суднами та недостатньою 

розробленістю об’єктивних критеріїв оцінювання навчальних 

досягнень студентів під час професійної підготовки у вищих 

навчальних закладах морського профілю є відсутність стандарту 

підготовки магістрів за спеціальністю «271 Річковий та морський 

транспорт» за спеціалізацією «Судноводіння» («Навігація й управління 
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морськими суднами»). 

Ще однією суперечністю, що спостерігається в практиці 

професійної підготовки майбутніх судноводіїв до професійної 

діяльності в умовах традиційної системи освіти є протиріччя між 

необхідністю оновлення методики професійної підготовки фахівців з 

навігації й управління морськими суднами, набуття ними фахових 

знань, вмінь і навичок та повільним осучасненням форм і методів такої 

підготовки. Результати аналізу навчально-методичного забезпечення 

освітньо-професійної програми підготовки майбутніх фахівців з 

навігації й управління морськими суднами за першим (бакалаврським) і 

другим (магістерським) рівнями свідчать про те, що освітній процес 

побудований переважно на основі традиційних для вітчизняної 

педагогіки та системи освіти формах і методах проведення занять. 

Йдеться про читання лекцій, проведення семінарських і практичних 

занять, виконання самостійної роботи, проведення індивідуальних 

консультацій курсантів та студентів. Науково-педагогічні працівники 

на початку лекцій або практичних занять акцентують увагу на тих 

компетентностях, «на формування яких спрямована та чи інша тема, а в 

кінці – при підбитті підсумків – акцентується увага курсантів або 

студентів щодо отриманих компетенцій відповідно до розробленої 

специфікації компетентностей. Розроблені тести та впровадження 

комп’ютерного тестування сприяють об’єктивному оцінюванню 

отриманих компетенцій» [190]. 

Разом з тим, сучасний ринок праці світового морського 

судноплавства, глобалізаційні тенденції реформування освітньої галузі, 

вимоги до випереджувального характеру професійної освіти, а також 

тенденції освіти впродовж всього життя вимагають осучасненням форм 

і методів фахової підготовки майбутніх судноводіїв. З огляду на це 
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потребують вирішення такі завдання: 

удосконалення змісту, форм і методів навчання та виховання 

студентської молоді, забезпечення єдності, органічного взаємозв’язку 

гуманітарної, природничо-наукової та загальноекономічної і 

професійної підготовки студентів на основі принципів гнучкості, 

наступності, прогностичності, ступеневого характеру вищої освіти;  

впровадження у методику навчання дисциплін фундаментального 

та професійно-орієнтованого циклів принципів комунікативного 

навчання і компетентісного підходу; 

розширення можливостей системи дистанційного навчання для 

опанування майбутніми фахівцями з навігації й управління суднами 

додатковими компетентностями, що передбачені Кодексом ПДНВ, на 

засадах професійного саморозвитку; 

викладання навчальних дисциплін на англійській мові не лише 

для груп іноземних студентів з англійською мовою навчання, а й для 

всіх груп курсантів (студентів) з метою ефективного формування в 

майбутніх судноводіїв навичок професійної комунікації; 

зменшення частки традиційних монологічних методів навчання 

та збільшення частки суб’єкт-суб’єктних, комунікативних методик при 

викладанні не лише гуманітарних дисциплін, а й дисциплін дисциплін 

фундаментального та професійно-орієнтованого циклів; 

розширення переліку курсів тренажерної підготовки щодо 

відпрацювання навичок роботи зі складним судновим обладнанням 

(електронними картографічними системами, радіо та 

електронавігаційним обладнанням суден, тощо) та навичок, пов’язаних 

з безпекою на морі (робота з пожежним обладнанням, рятувальними 

засобами, перша медична допомога на борту судна, вантажні операції з 

великоваговими вантажами та контейнерами, тощо). 
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розширення спектру використанні комплексних тренажерів, 

навчальних систем і рольових ігор для ефективного формування 

професійних компетентностей; 

дослідження зарубіжного досвіду з метою пошуку ефективних 

форм організації освітнього процесу, які би раціонально поєднували 

академічну, практичну та тренажерну підготовку майбутніх фахівців з 

навігації та управління судном; 

налагодження співпраці з представниками провідних світових 

судноплавних та крюїнгових компаній з метою оперативного 

реагування на зміни, що відбуваються в морський галузі та потребують 

швидкого реагування щодо модернізації і підвищення якості освітнього 

процесу; 

модернізація навчально-лабораторної бази та створення нових 

лабораторно-тренажерних комплексів для забезпечення підготовки 

курсантів у відповідності до вимог міжнародних і національних 

стандартів морської освіти; 

підвищення рівня методологічної підготовки педагогічних 

працівників, перенесення акценту з інформаційних на інтерактивні 

аспекти навчання;  

створення сучасного комплексного методичного забезпечення 

дисциплін, розроблення та видання підручників, навчальних, 

методичних посібників, рекомендацій, наочних засобів навчання. 

Вирішення цих завдань, а також суперечностей, що мають місце у 

традиційній системі освіти майбутніх судноводіїв, видається можливим 

на основі потребують обґрунтування методологічних підходів, на 

основі яких можливе удосконалення процесу неперервної професійної 

підготовки фахівців з навігації та управління судном у вищих морських 

навчальних закладах. Цього вимагає також запит суспільства щодо 
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підготовки фахівців морського флоту, а також проголошені в 

міжнародних і вітчизняних нормативних актах вимоги до якості 

підготовки фахівців морської галузі та нової освітньої. 

З урахуванням результатів аналізу наукових праць 

(О. Дендеренко [145], М. Кулакової [254], Л. Герганова [71; 72], 

Т. Сирбу [385, с. 134-141], В. Костюка [240, с. 84-89], Л. Ліпшиць [266], 

Т. Кострубської [239, с. 106–109], І. Сокола [404] та ін.), змісту 

нормативно-правових документів, у яких регламентуються вимоги до 

фахівців з навігації та управління судном, нормативно-правових 

документів з питань організації освітнього процесу у ВНЗ морського 

профілю, а також результатів узагальнення зарубіжного досвіду 

підготовки майбутніх судноводіїв можна зробити висновок, що 

неперервну професійну підготовку фахівців з навігації та управління 

судном у вищих морських навчальних закладах необхідно проектувати 

і реалізувати на засадах системного, діяльнісного, компетентнісного, 

контекстного, аксіологічного, акмеологічного, технологічного та 

середовищного підходів. Обґрунтуємо цю точку зору. 

Основним завданням системного підходу до освітнього процесу у 

вищих морських навчальних закладах є реалізація принципу єдності 

педагогічної теорії, експерименту й практики з метою проектування і 

моделювання такого складноорганізованого об’єкту як процес 

неперервної професійної підготовки майбутніх судноводіїв. У 

дослідженні ми розглядаємо цей процес як систему – взаємодію різних 

взаємозв’язаних структурних компонентів, що об’єднані однією 

освітньою метою – формування і розвиток особистості фахівця з 

навігації й управління суднами. У цій системі виокремлюються такі 

підсистеми:  

мета неперервної професійної підготовки майбутніх судноводіїв;  
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зміст неперервної професійної підготовки;  

особистість майбутнього судноводія; 

методи професійної підготовки;  

засоби професійної підготовки; 

форми професійної підготовки. 

Кожна з цих підсистем також поділяється на підсистеми [155]. 

Так, наприклад, особистість майбутнього судноводія складають 

підсистеми професійних мотивів, професійних ціннісних орієнтацій, 

загальних і спеціальних знань, професійно-важливих властивостей, 

умінь і навичок у сфері навігації і управління морськими суднами. Усі 

ці підсистеми в інтеграції та взаємозалежності забезпечують прагнення 

і здатність судноводія до виконання професійної діяльності та його 

подальший професійний розвиток. При цьому системотворювальними 

чинниками системи неперервної професійної підготовки майбутніх 

судноводіїв мають бути принципи та ідеї системного підходу, зокрема 

систематичність, науковість, професійна спрямованість, активність 

суб’єктів учнів, індивідуалізація, єдність структурних елементів 

професійної освіти, академічне співробітництво, технологізація в 

процесі професійної підготовки фахівців з навігації й управління 

суднами [181]. 

Системний підхід у неперервній професійній підготовці фахівців 

з навігації й управління суднами проявляється ще й у тому, що цей 

процес у дослідженні розглядається на двох рівнях: першому 

(бакалаврському), який відповідає сьомому рівню Національної рамки 

кваліфікацій, а також другому (магістерському) рівні вищої освіти, 

який відповідає восьмому рівню Національної рамки кваліфікацій. 

Для системи неперервної професійної підготовки фахівців з 

навігації й управління суднами властиві такі характеристики:  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF#n12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF#n12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF#n12
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цілісність (дає змогу розглядати одночасно систему як єдине ціле 

й водночас як підсистему для вищих рівнів);  

ієрархічність будови (наявність багатьох компонентів, яким 

притаманне підпорядкування: елементи нижчого рівня 

підпорядковуються елементам вищого рівня) [79];  

структуризація (дає можливість аналізувати елементи системи та 

їхній взаємозв’язок у межах конкретної організаційної структури) 

[181];  

множинність (використання кібернетичних, економічних і 

математичних моделей для опису окремих елементів і системи загалом) 

[35];  

системність (властивість об’єкта володіти всіма ознаками 

системи) [181]. 

Застосування системного підходу для проектування і 

моделювання системи неперервної професійної підготовки фахівців з 

навігації й управління суднами дає змогу досліджувати кожен 

компонент цієї системи як відокремлено, так і в сукупності 

структурних зв’язків між її іншими елементами, визначати функції 

елементів системи й механізми їх функціонування, а також побудувати 

модель неперервної професійної підготовки майбутніх судноводіїв. 

Функціонування системи неперервної професійної підготовки 

фахівців з навігації й управління суднами не можливо уявити без 

урахування діяльнісного підходу, оскільки набуття майбутніми 

судноводіями професійних знань, умінь і навичок передбачає їхню 

активну предметну діяльність, активне пізнання навколишнього світу, 

активне спілкування з іншими людьми, активне практичне оволодіння 

досвідом. Адже учіння (навчальна діяльність) є одним з основних 

різновидів діяльності людини, спрямованої на її саморозвиток шляхом 
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опанування способами предметних і пізнавальних дій, узагальнених за 

формою теоретичних знань [80]. З огляду на це, якщо розглядати 

систему неперервної професійної підготовки фахівців з навігації й 

управління суднами, то саме особистість майбутнього судноводія, якій 

притаманна пізнавальна активність (з суспільної точки зору учіння – це 

особлива форма соціальної активності особистості) є центральним 

(головним) елементом цієї системи. Бо саме учінню належить провідна 

роль у формуванні змістових характеристик особистості, а навчальна 

діяльність є основною умовою й засобом професійного розвитку 

майбутнього фахівця, забезпечуючи засвоєння теоретичних знань, 

розвиток професійних здатностей, формування компетентностей і 

професійної готовності.  

Результати узагальнення наукових праць відомих представників 

психологічної і педагогічної наук, зокрема Г. Атанова [14], 

Л. Виготського [64], П. Гальпєріна [68], С. Гончаренка [79], 

В. Давидова [371], Д. Ельконіна [481], О. Леонтьєва [260], І. Лернера 

[263], С. Рубінштейна [373; 374] Ю. Фокіна [435] та ін.) дозволяє 

зробити висновок, що діяльнісний підхід у вищій професійній освіті 

реалізується шляхом створення умов для «вільного вибору студентами 

виду діяльності, досягнення позитивного результату спільної діяльності 

педагога й майбутнього фахівця» [181]. На думку В. Жигіря, з якою ми 

погоджуємося, «діяльнісний підхід актуалізує ідеї перетворювальної 

діяльності, свідомого підкорення діяльності ціннісним 

соціокультурним пріоритетам, ефективного самоуправління й творчої 

самореалізації, продуктивної неперервної самоосвіти, розвитку й 

саморозвитку особистісних і професійних якостей, інтересів і потреб 

особистості» [181].  
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Отже, діяльнісний підхід передбачає створення умов для активної 

позиції студента стосовно свідомого, міцного засвоєння ним певного 

професійного досвіду. 

Одним з різновидів діяльнісного підходу є компетентнісний 

підхід, що розглядається на сучасному етапі розвитку освіти як один із 

чинників, що сприяють модернізації її змісту. На думку вчених, цей 

підхід доповнює низку освітніх інновацій, не применшуючи значення 

інших педагогічних класичних підходів [386, с. 18–44]. 

Організація неперервної професійної підготовки майбутніх 

судноводіїв на засадах компетентнісного підходу означає 

переорієнтацію на результати освіти в діяльнісному вимірі (вміти 

застосовувати, володіти навичками, уміти, бути здатним тощо), а також 

зміщення акценту з накопичування нормативно визначених знань, 

умінь і навичок на формування й розвиток в курсантів (студентів) 

здатності практично діяти, застосовувати досвід успішних дій у 

конкретних ситуаціях [345, с. 3–12]. 

Підготовка майбутніх судноводіїв на засадах компетентнісного 

підходу передбачає дотримання низки вимог (принципів). Йдеться про 

такі вимоги (принципи): 

ціннісне, особистісно-смислове включення курсантів (студентів) 

у навчальну діяльність;  

моделювання в межах освітнього процесу змісту, методів і форм, 

умов та ситуацій, характерних для майбутньої професійної діяльності;  

застосування проблемних методів навчання;  

відповідність форм організації навчальної діяльності цілям і 

змісту освіти;  

провідна роль діалогічного спілкування під час навчальної 

діяльності [32, с. 50–64] 
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Застосування компетентнісного підходу для проектування і 

моделювання системи неперервної професійної підготовки майбутніх 

судноводіїв у вищих морських навчальних закладах, що ґрунтується на 

засадах діяльнісного (активного) характеру змісту освіти, обумовлено 

також тим що ефективне формування і розвиток інтегральної, 

загальних і спеціальних (фахових) компетентностей може відбуватися 

виключно в діяльності – у процесі виконання курсантами (студентами) 

орієнтованого комплексу дій. 

Результатом застосування компетентнісного підходу в освіті є 

сформована у майбутнього фахівця компетентність – «динамічна 

комбінація знань, вмінь і практичних навичок, способів мислення, 

професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних 

цінностей, яка визначає здатність особи успішно здійснювати 

професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом навчання 

на певному рівні вищої освіти» [353]. 

Діяльнісна теорія засвоєння соціального досвіду знайшла свій 

розвиток також і в теорії знаково-контекстного навчання 

А. Вербицького, засновника контексного підходу в освіті [51]. Сутність 

цього підходу полягає в тому, що навчальний матеріал подається у 

вигляді навчальних текстів – знакових систем (звідси «знаково-

контекстне» навчання або, спрощено, контекстне навчання) – і, подібно 

до традиційної освіти, виступає як інформація для засвоєння. Цей 

підхід визнаний також закордоном, зокрема у США, де в 2002 році 

видано монографію Е. Джонсона «Контекстне викладання й учіння» 

[500].  

Розвиток концептуальних положень контекстного підходу 

розкрито у публікаціях Г. Барської [23, с. 1–7.], И. Жукової [184], 

С. Качалової [222, с. 87–91.], С. Скворцової [391, с. 36–71], О. Ткаченка 
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[425, с. 158–163] та інших. У публікаціях вчені наголошують, що 

застосування контекстного підходу сприяє створенню ефективних умов 

для формування професійної компетентності майбутніх фахівців 

шляхом поєднання в єдине ціле навчальної і професійної діяльності 

[214].  

Стосовно неперервної професійної підготовки майбутніх 

судноводіїв, то застосування контекстного підходу має вирішити низку 

суперечностей традиційного навчання, яке не забезпечує достатньо 

ефективних умов для набуття професійного досвіду, сприяє 

накопиченню формальних знань, неможливість їх застосування на 

практиці, а також труднощі інтелектуальної та соціальної адаптації 

випускників до умов професійної діяльності. Йдеться, зокрема, про 

суперечність між абстрактним характером навчальної діяльності 

(тексти, знакові системи, програми дій) і реальною майбутньою 

діяльністю фахівця з навігації та управління морським судном, де 

знання використовуються в загальному контексті процесів та ситуацій, 

що відбуваються на судні. 

Ще одна суперечність полягає в тому, що з одного боку, складний 

характер професійної діяльності судноводія передбачає системне 

застосування знань, а з іншого боку, їхнє засвоєння відбувається під час 

вивчення різних навчальних дисциплінах на багатьох кафедрах. Тобто 

спостерігається ситуація, коли курсант (студент) у ВНЗ морського 

профілю немає реальної можливості систематизувати отриманий у 

навчальному закладі широкий спектр знань. Така можливість 

з’являється після закінчення навчання у ВНЗ під час самостійного 

виконання професійних функцій. Отже, застосування контекстного 

підходу має сприяти вирішенню зазначеної суперечності. 
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Для традиційного освітнього процесу характерна ще одна 

суперечність, яка полягає в тому, що він передбачає переважно 

індивідуальний спосіб засвоєння знань і досвіду, індивідуальний 

характер навчальної роботи курсантів (студентів). Разом з тим, 

майбутня професійна діяльність фахівця з навігації та управління 

морським судном має колективний характер, що передбачає колективне 

прийняття рішень, міжособистісну взаємодію членів суднової команди 

тощо. На думку прихильників контекстного підходу, його застосування 

у професійній підготовці майбутніх судноводіїв також сприяє 

вирішенню зазначеної суперечності. 

Організація освітнього процесу на засадах контекстного підходу 

сприяє також вирішенню суперечності між формами організації 

підготовки курсантів (студентів) до професійної діяльності і реальними 

формами і змістом професійної діяльності майбутніх судноводіїв. 

Важливість застосування аксіологічного підходу в професійній 

підготовці майбутніх судноводіїв полягає в тому, що у процесі набуття 

професійного досвіду під час навчання у ВНЗ морського профілю 

постає необхідність формування системи ціннісних орієнтацій 

майбутніх фахівців з навігації й управління морськими суднами. 

Ціннісні орієнтації мають стати основою поведінки під час виконання 

професійних функцій у майбутньому, стати основою відносин, 

світосприйняття, світогляду і забезпечити успішну адаптацію до 

сучасних умов професійної діяльності [181, с. 111]. 

Вчені наголошують на тому, що «сутність аксіологічного підходу 

полягає у спрямуванні діяльності на гуманістичний розвиток 

особистості. За цього підходу кожний учасник процесу є активним 

ціннісно-мотивованим суб’єктом діяльності й найважливішим 
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завданням є розкриття цінностей як сутнісних характеристик 

особистості» [438]. 

Значення аксіологічного підходу для проектування і 

моделювання системи неперервної професійної підготовки майбутніх 

судноводіїв у вищих морських навчальних закладах полягає в тому, що 

він «виконує роль своєрідного мосту між теорією та практикою. З 

одного боку, він надає можливість вивчати різні явища й події з точки 

зору закладених у них можливостей щодо задоволення актуальних 

потреб людей, а з іншого – розв’язувати завдання подальшої гуманізації 

суспільства і, зокрема, освіти» [247, с. 162]. 

Роль аксіологічного підходу у професійній підготовці майбутніх 

судноводіїв полягає також і в тому, що неперервність цього процесу 

передбачає професійний саморозвиток особистості фахівця з навігації 

та управління морським судном. На думку В. Фрицюк, саме сукупність 

особистісних і професійних ціннісних орієнтацій визначає потребу 

особистості у саморозвитку, при цьому впливаючи на динаміку 

протікання цього процесу [438]. Сукупність особистісних і 

професійних ціннісних орієнтацій є центральним механізмом, що 

детермінує професійний саморозвиток на всіх етапах особистісного і 

професійного становлення, впливає на можливі шляхи і способи 

саморозвитку, формуючи цілі та внутрішню програму його реалізації 

[70]. 

Щодо акмеологічного підходу, то його значення для проектування 

і моделювання системи неперервної професійної підготовки майбутніх 

судноводіїв у вищих морських навчальних закладах є безсумнівним. 

Результати аналізу наукових праць і публікацій з проблеми 

застосування акмеологічного підходу в освіті [148; 217; 250; 330] 

дозволяють констатувати, що акмеологія всебічно висвітлює 
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особливості і принципи розвитку людини протягом усього життя, 

особливо на етапі дорослості, а також виявляє об’єктивні та суб’єктивні 

умови, які, «діючи у взаємозв’язку, дозволяють людині оптимально 

реалізуватися як різнобічній соціально активній особистості та 

висококласному професіоналу» [397, с. 183-187]. В основі 

акмеологічного підходу розрізняють віковий, освітній і професійний 

аспекти. У контексті дослідження підготовки майбутніх фахівців до 

безперервного професійного саморозвитку важливим є саме 

професійний аспект [438]. 

Застосування акмеологічного підходу для проектування і 

моделювання системи неперервної професійної підготовки майбутніх 

судноводіїв у вищих морських навчальних закладах передбачає:  

спрямованість на актуалізацію творчого потенціалу курсантів 

(студентів), підвищення у них професійної мотивації і мотивації 

досягнення успіху в майбутній професійній діяльності; 

створення умов для засвоєння ними усього спектру професійних 

знань, умінь і навичок, що забезпечують реалізацію професійної 

кар’єри; 

міждисциплінарні зв’язки у процесі неперервної професійної 

підготовки;  

прогнозування результатів освіти, які за своїми параметрами 

збігаються з поставленою метою; 

обґрунтування критеріїв оцінювання готовності майбутніх 

судноводіїв до професійної діяльності, професіоналізму й засобів його 

досягнення [362]. 

Технологічний підхід для проектування і моделювання системи 

неперервної професійної підготовки майбутніх судноводіїв у вищих 

морських навчальних закладах виявляється у концентрованому 
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застосуванні новітніх наукових досягнень в освітню практику і 

передбачає точне інструментальне управління освітнім процесом, 

гарантоване досягнення його мети і завдань [271]. 

Результати аналізу наукових джерел дозволяють зробити 

висновок, що технологічний підхід поділяється на декілька напрямів, 

які нині активно розвиваються. Йдеться про діалоговий і модульний 

(В. Шоган [473]); контекстний (О. Вербицький [53, с. 39-46]); навчання 

шляхом вирішення навчальних завдань (Г. Балл [19, с. 82–91], 

В. Сластьонін [392, с. 43-49]); інноваційний (В. Журавльов [185, с. 4–

8.], П. Підкасистий [205, с .425-439]); проблемно‐модульний 

(П. Підкасистий [57, с. 41-76], П. Стефаненко [408], М. Чошанов [458]); 

конструктивно‐проективний (О. Коберник [228], В. Монахов [296, с. 

26–31], В. Сидоренко [382, с. 2– 4], Т. Ткачук [426, с. 392–394]); 

імітаційно‐ігровий (І. Бистрова [45], В. Ковальська [229, с. 119–124], 

М. Лазарєв [258]) і ін. 

Технологізація професійної підготовки майбутніх судноводіїв 

передбачає використання технологій – сукупності операцій, які 

здійснюються у визначеній послідовності [152]. Використання 

інформаційно-комунікаційних освітніх технологій забезпечує розвиток 

не лише пізнавальної активності курсантів (студентів), а й формує 

своєрідне комунікативне, мотиваційне й емоційне середовище, сприяє 

новим перспективам щодо удосконалення системи неперервної 

професійної освіти. З огляду на це важливе значення належить і 

середовищному підходу в освіті [286; 349, с. 17–31; 350, с. 22–27]. 

Результати узагальнення наукових публікації у галузі педагогіки і 

психології дозволяють зробити висновок про те, що середовищний 

підхід має важливе значення для проектування педагогічних систем 

[484, с. 104–109]. Свідченням цього є також висновки і результати 
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досліджень, висвітлені у працях Ю. Мануйлова [277], К. Ушинського 

[432, с. 252–261.], П. Лесгафта [61], В. Ясвіна [485], М. Раудсеппа [365, 

с. 143−165] та ін., у яких вчені вказують на роль середовища у розвитку 

особистості. Суть цього підходу в тому, щоб формувати особистість 

майбутнього фахівця через те середовище, «яке оточує їх як спільність, 

через організацію сприйняття цього середовища, що удосконалюється 

самими» курсантами (студентами) за допомогою педагогів, батьків, 

друзів, навчального закладу [20, с. 156–161]. Крім цього, ідея виховного 

впливу середовища знайшла своє відображення і закордоном, зокрема в 

Німеччині (ідея сусідських, інтегрованих шкіл), у Франції (так званні 

«паралельні школи»), у США («школи без стін») тощо. У радянській 

педагогіці ідея виховання середовищем також була досить популярно, 

зокрема А. Макаренко писав, що «виховує не сам вихователь, а 

середовище» [273]. Подібну думку висловив і Л. Виготський у 20-і роки 

ХХ століття. Він писав: «Виховний процес виявляється вже 

трьохстороннє активним: активний учитель, активний учень, активне 

розташоване між ними середовище» [63, с. 376–385]. Подібну думку 

висловив і відомий вітчизняний психолог Г. Костюк, який назвав три 

найбільш впливові чинники на формування особистості. Це 

спадковість, середовище і виховання [241]. 

У дослідженні ми ведемо мову не про будь-яке середовище, а 

таке, яке має вплив на формування особистості майбутнього 

судноводія. З огляду на це йдеться про спеціально-організоване освітнє 

середовище, для створення якого необхідна спеціально організована 

діяльність педагогічного колективу, а її ефективність потребує 

проектування [466]. Таке освітнє середовище забезпечує активізацію 

механізмів пізнавальної активності курсантів (студентів) у взаємодіях із 

усіма компонентами середовища. При цьому важливим є те, що 
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ефективність освітнього середовища у ВНЗ, яке забезпечує взаємодію її 

учасників, ґрунтується на принципах гуманної педагогіки – 

рівноправності у відносинах, співпраці, співтворчості і співчуття [272, 

с. 540–547]. 

Отже, професійна підготовка фахівців з навігації та управління 

судном у вищих морських навчальних закладах передбачає 

застосування системного, діяльнісного, компетентнісного, 

контекстного, аксіологічного, акмеологічного технологічного та 

середовищного підходів для проектування і моделювання системи 

цього процесу в умовах неперервності. Разом з тим необхідно також 

визначити основні принципи цих методологічних підходів, врахування 

яких забезпечить проектування моделі системи неперервної 

професійної підготовки майбутніх судноводіїв у вищих морських 

навчальних закладах. 

Результати аналізу й узагальнення теорії і практики професійної 

підготовки майбутніх судноводіїв до професійної діяльності, наукових 

джерел з питань методології педагогічної науки дозволило побудувати 

таблицю 4.2, у якій в узагальненому вигляді представлено сутність 

основних методологічних підходів, що слугують основою для 

проектування і моделювання системи неперервної професійної 

підготовки майбутніх судноводіїв у вищих морських навчальних 

закладах, а також основні принципи цих підходів. 

Таблиця 4.2 – Методологічні засади проектування і моделювання 

системи неперервної професійної підготовки майбутніх судноводіїв у вищих 

морських навчальних закладах 

 

Методологічні 

підходи 

Сутність методологічного 

підходу у контексті 

підготовки майбутніх 

судноводіїв 

Основні принципи і 

характеристики 

Системний 

підхід 

Процес неперервної 

професійної підготовки 

Єдність педагогічної теорії, 

експерименту й практики; 
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майбутніх судноводіїв є 
системою взаємозв’язаних 

структурних компонентів, що 

взаємодіють між собою й 

об’єднані однією освітньою 

метою – формування і 

розвиток особистості фахівця 

з навігації й управління 

суднами 

ієрархічність – кожна 
підсистема або елемент може 

розглядатися як система; 

структурність – можливість 

опису системи за допомогою 

зв’язків між її елементами; 

взаємозалежність –прояв 

властивостей системи при 

взаємодії з навколишнім 

середовищем; 

множинність – дозволяє 

використовувати множину 

кібернетичних, економічних і 

математичних моделей для 

опису окремих елементів і 

системи в цілому; 

цілісність досліджуваної 

системи – вивчення 

властивостей цілої системи на 

основі аналізу й знань про її 

компоненти 

Діяльнісний 

підхід 

Спрямованість освітнього 

процесу у ВНЗ морського 

профілю на формування і 

розвиток ключових і 

професійних 

компетентностей, здатності 

фахівця до застосування 

теоретичних знань на 

практиці, формування 

здатності до професійного 

саморозвитку, командної 

роботи, успішної інтеграції в 

соціум і професійну 

самореалізацію. 

Діяльність є засобом 

становлення і розвитку 

суб’єктності. У процесі і в 

результаті використання 

форм, прийомів і методів 

професійної підготовки 

формується особистість 

судноводія, яка обирає, 

оцінює, програмує і 

конструює різні види 

діяльності. 

Положення теорії діяльності є 

основою концепцій 

розвивального навчання, 

Оволодіння теоретичними 

знаннями відбувається у 

процесі вирішення конкретного 

завдання;. 

теоретичне поняття 

засвоюється лише під час 

активної діяльності суб’єкта; 

високий рівень активності 

курсантів (студентів) у процесі 

професійної підготовки 

зумовлюється посиленою 

мотивацією; 

формування понятійних засобів 

мислення відбувається шляхом 

інтеріоризації; 

проведення аналізу та 

самоаналізу діяльності впливає 

на якість її освоєння. 

Основні принципи: 

психологічного комфору; 

цілісного уявлення про світ; 

варіативності; 

творчості; 

безперервності. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0
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поетапного формування 
розумових дій, проблемного 

навчання. 

Компетент-

нісний підхід 

Спрямованість освітньої 

діяльності на формування у 

майбутніх фахівців ключових 

і професійних 

компетентностей, що 

уможливлюють 

поліфункціональність, 

поліпредметність, 

культуродоцільність та 

ефективність виконання 

життєво та професійно 

значущих завдань 

формулювання результатів 

навчання як системи 

компетентностей; 

переорієнтації освітнього 

процесу на оволодіння 

курсантами (студентами) 

компетентностями; 

обов’язкова демонстрація 

компетентностей у професійних 

і навчальних ситуаціях з метою 

порівняння з визначеними 

стандартом для підтвердження 

відповідного рівня її 

сформованості; 

цілепокладання; 

відповідності змісту освіти 

вимогам професійної сфери; 

збалансування інтересів і 

потреб усіх суб’єктів освітнього 

процесу на основі професійних 

та освітніх стандартів; 

кореляції рівнів кваліфікації й 

рівнів компетентності; 

застосування кредитно-

модульної системи навчання; 

прогностичності;  

варіативності;  

контекстності; 

опори на власний соціальний 

досвід при прийнятті рішень; 

студентоцентричності 

Контекстний 

підхід  

Навчальний матеріал 

подається у вигляді знакових 

систем (звідси «знаково-

контекстне» навчання або, 

спрощено, контекстне 

навчання) – і, подібно до 

традиційної освіти, виступає 

як інформація для засвоєння. 

Педагогічне забезпечення 

особистісного включення 

курсанта (студента) в навчальну 

діяльність;  

моделювання в навчальній 

діяльності студентів цілісного 

змісту, форм і умов професійної 

діяльності фахівців; 

проблемний зміст навчання; 

адекватності форм організації 

навчальної діяльності студентів 

цілям і змісту освіти;  

провідна роль спільної 

діяльності, міжособистісного 

спілкування та взаємодії 
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суб’єктів освітнього процесу;  
педагогічно обґрунтованого 

співвідношення нових і 

традиційних педагогічних 

технологій; відкритості; єдності 

навчання та виховання 

особистості фахівця 

Аксіологічний 

підхід  

У процесі набуття 

професійного досвіду під час 

навчання у ВНЗ морського 

профілю постає необхідність 

формування системи 

ціннісних орієнтацій 

майбутніх фахівців з навігації 

й управління морськими 

суднами. Ціннісні орієнтації 

мають стати основою 

поведінки під час виконання 

професійних функцій у 

майбутньому, стати основою 

відносин, світосприйняття, 

світогляду і забезпечити 

успішну адаптацію до 

сучасних умов професійної 

діяльності 

Універсальність і 

фундаментальність 

гуманістичних цінностей; 

єдність цілей і засобів; 

пріоритет ідеї свободи; 

людину – найвища цінність 

суспільства і самоціль 

суспільного розвитку; 

рівноправність усіх 

філософських поглядів у межах 

єдиної гуманістичної системи 

цінностей (при збереженні 

різноманітності їх культурних і 

етнічних особливостей); 

рівнозначність традицій і 

творчості, визнання 

необхідності вивчення і 

використання учінь минулого і 

можливості відкриття в 

теперішньому і майбутньому; 

екзистенціальна рівність 

людей, соціокультурний 

прагматизм замість суперечок 

про підґрунтя цінностей; 

діалог замість байдужості чи 

взаємозаперечення. 

Акмеологічний 

підхід  

Акмеологічний підхід до 

становлення фахівця у сфері 

навігації та управління 

судном досліджує виявлення 

умов мобілізації у них 

налаштувань і спрямованості 

на найвищі досягнення і 

найповнішу самореалізацію. 

Акмеологічний підхід 

орієнтований не лише на 

врахування зовнішніх 

показників праці (успішність, 

результативність), внутрішній 

стан (мотивацію, 

задоволеність працею), а 

також на існування особливої 

Спрямованість на актуалізацію 

творчого потенціалу курсантів 

(студентів), підвищення у них 

професійної мотивації і 

мотивації досягнення успіху в 

майбутній професійній 

діяльності; 

створення умов для засвоєння 

ними усього спектру 

професійних знань, умінь і 

навичок, що забезпечують 

реалізацію професійної кар’єри; 

міждисциплінарні зв’язки у 

процесі неперервної 

професійної підготовки;  

прогнозування результатів 
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мотивації, що спонукає до 
високопродуктивної праці, до 

поступового висхідного 

саморозвитку тощо. 

Основним змістом 

акмеологічного підходу є 

виявлення акмеологічних 

чинників і умов розвитку 

майбутнього судноводія, а 

також становлення його 

професіоналізму. 

освіти, які за своїми 
параметрами збігаються з 

поставленою метою; 

обґрунтування критеріїв 

оцінювання готовності 

майбутніх судноводіїв до 

професійної діяльності, 

професіоналізму й засобів його 

досягнення. 

До конкретних методологічних 

принципів акмеології належать: 

принцип суб’єкта діяльності; 

принцип життєдіяльності; 

принцип потенційного і 

актуального; 

принцип моделювання; 

принцип оптимальності; 

операційно-технологічний 

принцип; 

принцип зворотного зв’язку. 

Середовищний 

підхід 

Середовищний підхід 

тлумачить середовище як 

засіб виховання і як 

технологію опосередкованого 

управління (через 

середовище) процесом 

формування і розвитку 

особистості, а не просто як 

умову або чинник. 

Середовищний підхід 

забезпечує створення 

простору, у якому, завдяки 

цілеспрямованій 

превентивновиховній 

діяльності уможливлюється 

розвиток соціальності 

індивіда задля його 

ефективного соціального 

становлення і перетворення на 

суб’єкт соціального розвитку 

самого себе і соціуму. 

Середовищний підхід 

передбачає різні варіанти 

взаємодії з середовищем 

(сім’єю, установами 

культури).  

Середовище – активний 

зовнішній чинник, який є 

важливим у розвитку та 

становленню особистості 

майбутнього фахівця. 

Середовище навчального 

закладу – це штучно і 

цілеспрямовано побудований у 

навчальному закладі простір, в 

якому відбувається освітній 

процес та створено необхідні й 

достатні для його учасників 

умови щодо ефективного і 

безпечного досягнення цілей 

навчання і виховання [246] 
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Зазначені методологічні підходи та їхні принципи не є 

вичерпними та виключними для проектування і моделювання системи 

неперервної професійної підготовки майбутніх судноводіїв у вищих 

морських навчальних закладах. На основі результатів аналізу наукових 

праць з питань професійної підготовки майбутніх фахівців водного та 

морського транспорту [424, с. 71–74; 158], нормативно-правових 

документів з питань професійної освіти у ВНЗ морського профілю, а 

також вимог, що висуваються до фахівців з навігації та управління 

можна зробити висновок, що професійну підготовку майбутніх 

судноводіїв у вищих морських навчальних закладах процес доцільно 

проектувати, моделювати, організовувати і проводити на засадах 

системного, діяльнісного, компетентнісного, контекстного, 

аксіологічного, акмеологічного, технологічного та середовищного 

підходів з урахуванням принципу праксеології – ефективного 

управління процесом підготовки судноводіїв (на основі синтезу 

теоретичних знань та емпіричного досвіду), а також принципів 

фундаменталізації (розглядається як система умов проектування 

фундаментального освітнього простору, основними компонентами 

якого є ціннісно-смисловий, інформаційний, інтелектуальний, 

культурологічний, діяльнісний і комунікативний) [461, с. 294–300], 

професійної спрямованості, міждисциплінарності, інтеграції (навчання 

ґрунтується на комплексному підході через призму загальної картини, а 

не ділиться на окремі дисципліни.), наступності, інформатизації, 

багатовекторності (створення сприятливих умов для інтеграції форм і 

методів навчання в умовах неперервної освіти), універсальності 

(професіоналізація підготовки майбутніх судноводіїв з метою 

опанування компетентностями в суміжних галузях), випереджальності 

(передбачення змістово-технологічних змін і прогнозів щодо оновлення 
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системи професійного розвитку фахівців). Крім цих важливих 

методологічних принципів для побудови нової методології неперервної 

професійної підготовки майбутніх судноводіїв у вищих морських 

навчальних закладах відповідно до мети цього процесу, а також 

наявного вітчизняного та зарубіжного досвіду і глобальних освітніх 

тенденцій потрібно враховувати й інші важливі орієнтири, зокрема 

вимогу постійного професійного розвитку майбутніх судноводіїв, 

тенденцій розвитку мобільності (професійної, академічної, 

географічної) – фундаментального принципу свободи і базового права 

людини, закладеного в основу побудови європейського суспільства, а 

також урахування міжнародних вимог до якості професійної 

підготовки судноводіїв.  

Визначення й обґрунтування методологічних підходів для 

проектування і моделювання системи неперервної професійної 

підготовки майбутніх судноводіїв у вищих морських навчальних 

закладах дозволяє визначити і сформулювати концептуальні основи 

цього процесу. 
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4.2 Концептуальні засади професійної підготовки майбутніх 

судноводіїв 

 

Результати дослідження науково-теоретичних основ підготовки 

майбутніх судноводіїв до професійної діяльності (визначення сутності, 

змісту і характеристика ключових понять дослідження, з’ясування 

стану дослідження проблеми у педагогічній теорії і практиці, 

узагальнення особливостей професійної діяльності та професійно-

особистісні вимоги до майбутніх судноводіїв), аналіз і узагальнення 

ретроспективних і компаративістських засад підготовки судноводіїв до 

професійної діяльності (історичних засад підготовки фахівців 

морського профілю в Україні та особливостей підготовки судноводіїв 

до професійної діяльності у країнах з розвиненою морською освітою в 

ХХІ столітті), а також врахування організаційно-методичних основ 

діагностики сформованості готовності майбутніх судноводіїв до 

професійної діяльності (зокрема сутності, структури і змісту готовності 

майбутніх судноводіїв до професійної діяльності, характеристики 

критеріїв, показників і рівнів її сформованості, результатів дослідження 

стану готовності курсантів (студентів) вищих морських навчальних 

закладів до професійної діяльності в умовах традиційної системи 

навчання) дозволяють перейти до обґрунтування авторської концепції 

формування готовності майбутніх судноводіїв до професійної 

діяльності та розроблення технології її реалізації у системі неперервної 

професійної підготовки.  

Авторська концепція за нашим задумом має визначати такі 

наріжні аспекти: 

наукове обґрунтування сутності проблеми неперервної 

професійної підготовки майбутніх судноводіїв у вищих морських 
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навчальних закладах, а також суперечностей, що супроводжують цей 

процес; 

педагогічні та психологічні аспекти професійної підготовки 

майбутніх судноводіїв у вищих морських навчальних закладах, що 

обумовлені особливостями професійної діяльності; 

обґрунтування вибору методів наукового пізнання, які доцільно 

використати на різних етапах дослідження, а також для досягнення 

його мети; 

основні характерні положення педагогіки і психології, 

закономірності та принципи освітнього процесу у вищих морських 

навчальних закладах, що визначають напрями вдосконалення цього 

процесу, активізують механізми пізнавальної активності і мотивації 

майбутніх судноводіїв до опанування професією; 

загальну візію щодо структури системи неперервної професійної 

підготовки майбутніх судноводіїв у вищих морських навчальних 

закладах; 

особливості поєднання принципів (вимог), що регламентують цей 

процес з урахуванням досягнень науки, світового досвіду, глобалізації 

судноплавства, міжнародного ринку праці та вимог нормативних 

документів; 

послідовність, черговість і алгоритм (технологія) модернізації 

(удосконалення, поліпшення якості) основних компонентів системи 

неперервної професійної підготовки майбутніх судноводіїв у вищих 

морських навчальних закладах; 

положення щодо наявного досвіду вирішення проблеми 

дослідження у національному освітньому просторі і закордоном; 

обґрунтування доцільності використання засобів впливу на 

традиційну систему освітнього процесу у вищих морських навчальних 
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закладах для забезпечення відповідності якості підготовки майбутніх 

судноводіїв вимогам ринку праці, а також відповідальності суб’єктів 

неперервної професійної підготовки за кінцеві результати навчання 

фахівців річкового та морського транспорту; 

особливості моніторингу якості сформованості готовності 

майбутніх судноводіїв до професійної діяльності;  

прогностичні результати впровадження експериментальних 

інноваційних підходів до проектування і моделювання системи 

неперервної професійної підготовки майбутніх судноводіїв у вищих 

морських навчальних закладах. 

У дослідженні ми виходимо з того, що концепція формування 

готовності майбутніх судноводіїв до професійної діяльності є 

провідною ідеєю, що має розкриватися на трьох рівнях: 

методологічному; 

теоретичному; 

технологічному (методичному, практичному). 

Методологічний рівень визначає загальні науково-методологічні і 

науково-педагогічні підходи, за допомогою яких може бути досягнута 

мета дослідження. Цей рівень визначає також загальну стратегію 

побудови системи неперервної професійної підготовки майбутніх 

судноводіїв у вищих морських навчальних закладах, особливості 

поєднання принципів (вимог), що регламентують цей процес з 

урахуванням досягнень науки, світового досвіду, глобалізації 

судноплавства, міжнародного ринку праці та вимог нормативних 

документів. Методологічний рівень обґрунтовує сутність наукової 

проблеми, її взаємозв’язок діяльності з іншими сферами діяльності і 

розглядає процес неперервної професійної підготовки майбутніх 
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судноводіїв відносно вітчизняної і зарубіжної практики, уявлень і 

запитів суспільства.  

Методологічний рівень покликаний також визначити основні 

напрями щодо вдосконалення, оптимізації неперервної професійної 

підготовки майбутніх судноводіїв у вищих морських навчальних 

закладах, спираючись при цьому на визнані світоглядні й 

загальнометодологічні орієнтири та постулати. 

У попередньому підрозділі визначено основні методологічні 

підходи на філософському та загальнонауковому рівнях щодо 

проектування і моделювання системи неперервної професійної 

підготовки майбутніх судноводіїв у вищих морських навчальних 

закладах, які мають безпосереднє значення для обґрунтування 

авторської концепції, оскільки ці методологічні підходи є основою для 

вирішення суперечностей, що мають місце у традиційній системі освіти 

майбутніх судноводіїв. Йдеться про застосування системного, 

діяльнісного, компетентнісного, контекстного, аксіологічного, 

акмеологічного, технологічного та середовищного підходів. Оскільки в 

структурі методологічного знання виділяють чотири рівні, то у цьому 

підрозділі більш детально зупинимося на конкретно науковій і 

технологічній характеристиці методологічних підходів як основи 

концепції формування готовності майбутніх фахівців з навігації й 

управління суднами до професійної діяльності, а також основи для 

проектування і моделювання системи неперервної професійної 

підготовки майбутніх судноводіїв у вищих морських навчальних 

закладах. 

У дослідженні ми виходимо з того, що з позицій системного 

підходу майбутні фахівці річкового та морського транспорту у процесі 

неперервної професійної підготовки мають оволодіти системою знань, 
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розумінь, умінь та інших компетентностей, необхідних для зайняття 

посад осіб командного складу морських та річкових суден (за 

спеціалізаціями), роботи на підприємствах, в установах та організаціях, 

що забезпечують експлуатацію флоту, управління рухом суден та 

безпеку судноплавства, а також продовження навчання на другому 

(магістерському) рівні вищої освіти. Ці цілі навчання конкретизуються 

у системі загальних і спеціальних (фахових) компетентностей, які в 

узагальненому вигляді забезпечують здатність розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері судноплавства та 

суднової інженерії, що передбачають застосування системи теорій і 

методів наук про устрій судна, навігацію, механічну та електричну 

інженерії, експлуатацію та ремонт засобів транспорту, управління 

ресурсами та характеризуються комплексністю та невизначеністю умов 

[359]. 

Нормативний зміст підготовки майбутніх судноводіїв 

пропонуємо формулювати як систему результатів навчання, пов’язаних 

між собою. Йдеться про знання, уміння і навички, необхідні для 

розв’язування складних спеціалізованих професійних задач і 

практичних проблем з навігації та управління морськими суднами, 

управління технічними системами та комплексами морських суден, 

експлуатації суднового електрообладнання і засобів автоматики. Ця 

система результатів навчання має формуватися у процесі неперервної 

професійної підготовки, яка є також системою взаємозв’язаних 

структурних компонентів, що взаємодіють між собою й об’єднані 

однією освітньою метою – формування і розвиток особистості фахівця 

річкового та морського транспорту. При цьому вищий морський 

навчальний заклад самостійно формує систему дисциплін, практик та 

інших видів освітньої діяльності, необхідних для набуття системи 
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компетентностей, визначених нормативним документом, зокрема 

стандартом вищої освіти. 

Застосування системного підходу до підготовки майбутніх 

судноводіїв до професійної діяльності передбачає також внесення змін 

у Стандарт вищої освіти України (перший (бакалаврський) рівень 

вищої освіти, галузь знань – 27 «Транспорт», спеціальність – 271 

«Річковий та морський транспорт»), оскільки у цьому документі 

недостатньо розкрито компетентності та результати навчання фахівців, 

які виконуватимуть свої професійні обов’язки не на морських, а на 

річкових суднах. 

Отже, системний підхід є наріжною основою концепції 

формування готовності майбутніх судноводіїв до професійної 

діяльності. Більш того, застосування цього підходу є основою 

проектування і моделювання системи неперервної професійної 

підготовки майбутніх судноводіїв у вищих морських навчальних 

закладах. 

Застосування діяльнісного підходу у конкретно науковому аспекті 

як одного із засадничих у концепції формування готовності майбутніх 

судноводіїв до професійної діяльності полягає у посиленні практико-

орієнтованого спрямування освітнього процесу у ВМНЗ. Основним 

джерелом закріплення в курсантів (студентів) ВМНЗ ключових 

компетентностей, їхніх здатностей до застосування теоретичних знань, 

до професійного саморозвитку, командної роботи, а також професійних 

компетентностей, необхідних для подальшого працевлаштування на 

суднах та підприємствах річкового та морського транспорту на 

посадах, які визначені класифікатором професій ДК 003:2010 та 

довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників 

Випуск 67 «Водний транспорт» та пов’язані із управлінням рухом 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0
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суден, експлуатацією суден та їх систем, управління операціями суден, 

забезпеченням безпеки судноплавства є плавальна практика. 

Відповідно до вимог Міжнародної Конвенції з підготовки, 

дипломування моряків і несення вахти» (1978/95 рр. з поправками 2010 

р.), а також Стандарту вищої освіти України (перший (бакалаврський) 

рівень вищої освіти, галузь знань – 27 «Транспорт», спеціальність – 271 

«Річковий та морський транспорт») та відповідного навчального плану 

тривалість плавальної практики складає 52 тижні (табл. 4.3) 

 

Таблиця 4.3 – Тривалість плавальної практики у тижнях та її розподіл по 

семестрах відповідно до навчального плану підготовки фахівців спеціалізації 

«Судноводіння» перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, галузь знань – 

27 «Транспорт», спеціальність – 271 «Річковий та морський транспорт» 

 

Види практик Семестр Тривалість у тижнях 

Плавальна практика 2 4 

Плавальна практика 4 19 

Плавальна практика 5 3 

Плавальна практика 6 15 

Плавальна практика 7 11 

Разом  52 

 

Навчальна плавпрактика на 1-му курсі передбачає перевірку 

морських якостей курсантів; ознайомлення з судном, організацією 

служби на суднах; ознайомлення з основами суднових робіт; 

опанування функціями матроса 2 класу. 

Виробнича плавпрактика на 2-му курсі має на меті ознайомлення 

курсантів з виробничім процесом безпосередньо на судні; підготовку 

до несення навігаційної вахти й забезпечення безпеки судноводіння 

згідно з належними правилами та рекомендаціями; закріплення й 

розширення знань, отриманих при вивченні спеціальних дисциплін; 
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формування практичних навичок судноводіння; опанування функціями 

матроса 1 класу. 

Переддипломна практика на 3-му курсі обсягом 30 тижнів 

передбачає перевірку на практиці набуття курсантами результатів 

теоретичного та практичного навчання; досягнення рівня 

компетентностей, що відповідають рівню вимог до вахтових 

помічників капітану МК ПДНВ 78, з поправками і національними 

вимогами (таблиця А-II/1, Правило VIII/2 і відповідні частини Кодексу 

ПДНВ, що стосуються принципів несення навігаційної вахти); 

узагальнення та поглиблення знань, практичних навичок, збір та 

підготовка матеріалів для державного іспиту й дипломування. 

Водночас, посилення практико-орієнтованого спрямування 

освітнього процесу у ВМНЗ можна реалізувати не за рахунок 

збільшення тривалості практики, а шляхом використання форм, 

прийомів, методів і технологій професійної підготовки, які ґрунтуються 

на основі концепцій розвивального та проблемного навчання, що є 

різновидами теорії діяльності. 

Крім цього, з позицій діяльнісного підходу доцільно розробити і 

реалізувати наскрізну програму практичної підготовки, що 

регламентуватиме мету, зміст і послідовність проведення практичної 

підготовки, підведення підсумків. Ця програма має містити 

рекомендації щодо видів, форм і методів контролю якості підготовки – 

рівень сформованості компетентностей, які курсанти (студенти) 

повинні отримувати під час проходження практичної підготовки для 

досягнення стандарту відповідно до Конвенції ПДНВ-78/95 [295]. 

Застосування компетентнісного підходу у конкретно науковому 

аспекті у концепції формування готовності майбутніх судноводіїв до 

професійної діяльності полягає у формулювання результатів навчання у 
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нормативному змісті підготовки майбутніх судноводіїв не як 

сукупність знань, умінь і навичок, а як система компетентностей. 

Наприклад, у діючому нині Стандарті вищої освіти України (перший 

(бакалаврський) рівень вищої освіти, галузь знань – 27 «Транспорт», 

спеціальність – 271 «Річковий та морський транспорт») зазначено, що 

«Успішне завершення програми передбачає здобуття особою, якій 

присвоюється кваліфікація, знань, розуміння, умінь та навичок, 

необхідних для розв’язування складних спеціалізованих професійних 

задач і практичних проблем з навігації та управління морськими 

суднами, управління технічними системами та комплексами морських 

суден, експлуатації суднового електрообладнання і засобів автоматики» 

[359]. Ми пропонуємо відійти від практики формулювання результатів 

навчання як ЗУНів7 (знання, уміння і навички), а застосувати 

положення компетентнісного підходу, відповідно якого результати 

навчання потрібно формулювати таким чином, щоб можна було 

однозначно визначити факт та якість їх досягнення курсантами 

(студентами). На це звертає увагу у своєму дослідженні С. Білявець [31, 

с 250], а також автори методичних рекомендацій щодо розроблення 

освітніх програм, зокрема В. Захарченко, В. Кремень, В. Луговий, 

Ю. Рашкевич, Ж. Таланова [370]. Для цього доцільно скористатися 

таксономією Б. Блума, де цілі навчання поділено на три сфери (домени, 

групи) – когнітивну, афективну та психомоторну, для кожної з яких 

сформульовано словники дієслів, які відповідають кожному рівню. 

Формулювання результатів навчання як компетентностей вимагатиме 

застосування інших, більш практико орієнтованих форм і методів 

навчальної діяльності курсантів (студентів) у процесі професійної 

підготовки. Це, у свою чергу, сприятиме наближенню національного 

стандарту підготовки судноводіїв вимогам Міжнародної Конвенції з 
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підготовки, дипломування моряків і несення вахти» (1978/95 рр. з 

поправками 2010 р.). 

Застосування контекстного підходу у конкретно науковому 

аспекті у концепції формування готовності майбутніх судноводіїв до 

професійної діяльності полягає у широкому застосуванні в освітньому 

процесі курсів і засобів тренажерної підготовки з метою формування і 

розвитку навичок роботи зі складним судновими механізмами, 

системами і обладнанням наприклад, електронними картографічними 

системами, радіо та електронавігаційним обладнанням суден, тощо. 

Застосування контекстного підходу передбачає також формування 

компетентностей, пов’язаних з безпекою на морі шляхом практичної 

роботи з пожежним обладнанням, рятувальними засобами, практикою 

надання першої медичної допомоги на борту судна тощо. При цьому 

тренажери як засоби контекстного навчання, що моделюють зміст 

майбутньої професійної підготовки, мають відповідати певним 

вимогам: 

максимально точно і реально відтворювати експлуатаційні 

можливості певного суднового обладнання; 

відповідати меті і завданням підготовки майбутніх судноводіїв; 

забезпечувати модель взаємодії з реальним судновим 

обладнанням з можливістю відтворення навколишнього середовища 

[72, с. 114–118]; 

забезпечувати достатній поведінковий реалізм в діях курсантів 

(студентів), що дозволяє формувати програмовані результати навчання;  

відтворювати різноманітні аварійні, небезпечні або надзвичайні 

ситуації, підготовка до яких передбачена програмою навчання;  

забезпечувати можливість інструктору або викладачу 

контролювати, спостерігати та реєструвати хід виконання вправи або 
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завдання для ефективного аналізу і оцінювання дій курсантів 

(студентів), які проходять підготовку [295]. 

Одним із засобів контекстного підходу у підготовці майбутніх 

судноводіїв у ВМНЗ є сучасні морські тренажери, наприклад 

тренажерний комплекс Navi-Trainer Professional 5000 (NTPRo 5000)  - 

що  забезпечує  тренажерну  підготовку і сертифікацію вахтових 

помічників капітана, старших помічників капітана, самих капітанів і, 

працюючих на                транспортних  суднах валової регістровою 

місткістю 500 тонн більше,  відповідно до вимог конвенції  ПДМНВ 

78/95 і Модельних курсів ІМО 7.01,7.03. Також, тренажер    

використовується  для  навчання і підготовки курсантів  на  основі  

Модельних  курсів ІМО: 1.07, 1.08, 1.22, 1.27, 1.34; і для  курсу  

навчання  інструкторів - 6.09. 

До складу тренажера входить наступне обладнання та програмне 

забезпечення: 

1. Робоче місце викладача на базі персонального комп’ютера 

та спеціалізованого програмного  забезпечення (ПЗ) місця викладача. 

3. Тренажер навігаційного  містка - cпеціалізоване навчальне 

місце курсанта, що в повному обсязі імітує ходовий місток судна з 

апаратним забезпеченням, консолями і конструкціями та  апаратно-

програмним модулем, що забезпечує візуалізацію навколишньої 

обстановки в ракурсі  120 градусів за допомогою LCD телевізорів. 

5. Шість робочих місць на базі персонального комп’ютера з 

установленим на них тренажерів, що обмежено імітує ходовий місток;  

Комплексний тренажер динамічного позиціонування, що 

складається з повнофункціонального навігаційного містка динамічного 

позиціонування судна, класу теоретичної підготовки та класу з 

окремими станціями динамічного позиціонування, тренажеру 
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Глобального морського зв’язку при рятуванні на морі (GMDSS), що 

складається з двох окремих класів практичної підготовки. 

Використання таких тренажерів сприяє відтворенню так званого 

«Віртуального судна», на якому відбувається підготовка одночасно 

кількох десятків курсантів. Така підготовка здійснюється не тільки в 

умовах, максимально наближених до реальних, в умовах 

безпосереднього несення суднової вахти. 

Застосування аксіологічного підходу відповідно до концепції 

формування готовності майбутніх судноводіїв до професійної 

діяльності полягає у тому, що він має забезпечити зв’язок між теорією 

та практикою. Роль цього підходу у професійній підготовці майбутніх 

судноводіїв полягає також і в тому, що неперервність цього процесу 

передбачає професійний саморозвиток особистості фахівця з навігації 

та управління морським судном. У дослідженні ми виходимо з того, що 

акцентуація професійної підготовки на формування і розвиток 

особистісних і професійних ціннісних орієнтацій активізуватиме 

потребу майбутнього судноводія у саморозвитку. На думку вчених 

[438, с. 160–167; 70], з якими ми погоджуємося, ціннісні орієнтації є 

механізмом, що детермінує професійний саморозвиток на всіх етапах 

особистісного і професійного становлення, впливає на можливі шляхи і 

способи саморозвитку, формуючи цілі та внутрішню програму його 

реалізації. Впровадження аксіологічного підходу у професійну 

підготовку майбутніх судноводіїв передбачає формування у них поваги 

різноманітності та мультикультурності навколишнього світу, 

усвідомлення цінностей громадянського (вільного демократичного) 

суспільства та необхідності його сталого розвитку, верховенства права, 

прав і свобод людини і громадянина в Україні. Освітньо-професійна 

програма підготовки судноводіїв передбачає формування у них 
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здатності зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній 

системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, 

техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової 

активності для активного відпочинку та ведення здорового способу 

життя [359]. 

У дослідженні ми виходимо з того, що у формуванні ціннісних 

орієнтацій майбутніх судноводіїв основна роль належить особистості 

викладача та організації ним навчальної діяльності курсантів 

(студентів). Саме на викладача покладається функція організації 

ознайомлення майбутніх фахівців з культурою інших країн. Крім цього 

викладач, особливо зі знанням іноземної мови, є для курсантів 

(студентів) певним взірцем, авторитетною особою, що знає особливості 

культури інших країн і народів, особливості роботи у 

багатонаціональних суднових екіпажах, принципів і правил 

професійної взаємодії у морських портах інших країн тощо. Тому 

одним із важелів впливу на ціннісно-мотиваційну сферу особистості з 

позицій аксіологічного підходу є підготовка науково-педагогічного 

складу до формування ціннісних орієнтацій майбутніх судноводіїв, що 

передбачає розвиток комунікативної культури викладачі, здатність 

застосовувати творчі підходи до викладання тощо. Крім цього важливе 

значення має вибір методів та засобів навчання, організації освітнього 

процесу, аудиторної та позааудиторної роботи, плавальної практики. 

Крім традиційних словесних методів навчання, диспутів з тем 

обговорення та порівняння традицій, суспільного устрою різних країн 

тощо доречним є застосування різноманітних технологій навчання, 

зокрема навчання у співробітництві, проектної технології на різні теми 
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іноземної культури, а також дослідницького методу, при якому 

курсанти (студенти) самостійно виокремлюють та визначають 

проблему, формулюють гіпотезу її розв’язання, знаходять методи 

розв’язання, аналізують, порівнюють та оцінюють отримані результати, 

роблять висновки й узагальнення, усвідомлюють провідні поняття й 

ідеї, а не отримують їх готовими [436]. 

Застосування акмеологічного підходу відповідно до концепції 

формування готовності майбутніх судноводіїв до професійної 

діяльності полягає у тому, що він має забезпечити спрямованість на 

розвиток творчого мислення курсантів (студентів), підвищення у них 

навчальної та професійної мотивації і мотивації досягнення успіху в 

майбутній професійній діяльності; створення умов для засвоєння ними 

усього спектру загальних і професійних компетентностей, що 

забезпечують реалізацію професійної кар’єри, стимулювання для 

досягнення професійної майстерності, а також активізацію 

професійного самовдосконалення. 

У дослідженні ми виходимо з того, що мотивація є сукупністю 

зовнішніх та внутрішніх рушійних сил, які спонукають людину до 

розвитку професійної майстерності (досягнення акме – найбільш 

високих показників у діяльності, творчості) та надають її 

спрямованість, яка орієнтована на досягнення певної мети [41]. 

Розвиток позитивної навчальної мотивації у курсантів (студентів) є 

умовою особистісного розвитку та ефективної професійної підготовки. 

З урахуванням принципів акмеологічного підходу в концепції 

формування готовності майбутніх судноводіїв до професійної 

діяльності пропонується враховувати найбільш значущі стимули 

мотивації їхнього творчого саморозвитку, зокрема: досягнення 

курсантами (студентами) особистісно значущих цілей під час 
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професійної підготовки; позитивна громадська думка і комфортне 

соціально-психологічне середовище у ВМНЗ; схвальні оцінки та 

підтримка з боку викладачів за успіхи в навчальній діяльності; 

досягнення курсантами (студентами) високих навчальних результатів; 

творча атмосфера надає найбільш сильний стимулюючий вплив на 

мотивацію творчого самовдосконалення [84]. Разом з тим, ефективне 

формування готовності майбутніх судноводіїв до професійної 

діяльності передбачає нейтралізацію чинників, що негативно 

впливають на формування здатності до творчості (креативності), 

творчого мислення та мотивації д професійного саморозвитку. Йдеться 

про погану взаємодію та взаєморозуміння з одногрупниками 

(відсутність соціально-психологічного комфорту) у процесі 

професійної підготовки; негативне ставлення до курсанта (студента); 

низький рівень інтересу до вивчення дисциплін; надмірна 

регламентація навчальної діяльності; конфлікти з викладачем; низький 

рівень базових знань; необхідність дотримуватись як формальних, так і 

неформальних норм поведінки тощо. 

Застосування технологічного підходу відповідно до концепції 

формування готовності майбутніх судноводіїв до професійної 

діяльності полягає у тому, що він має забезпечити обґрунтоване 

використання методів і засобів навчання, які сприяють не лише 

розвитку пізнавальної активності курсантів (студентів), а й 

формуванню професійно-комунікативного, сприятливого 

мотиваційного й емоційного середовища, а також наочності, 

відтворення контексту майбутньої професійної діяльності тощо. 

Технологічний підхід певною мірою поєднує вимоги діалогового і 

модульного методів і форм навчання (шляхом використання ПЕОМ, 

моделюючого програмного забезпечення, мультимедійних проекторів, 
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комп’ютерних ігор), інформаційних засобів наочності, контекстного 

навчання шляхом вирішення навчальних завдань, а також ґрунтується 

на принципах проблемно‐модульного, конструктивно‐проективного й 

імітаційно‐ігрового підходів у навчанні.  

У дослідженні ми виходимо з того, що технологізація 

професійної підготовки майбутніх судноводіїв передбачає створення і 

функціонування аудиторій, оснащених сучасною комп’ютерною та 

мультимедійною технікою, ліцензованим програмним забезпеченням, 

доступом до мережі Internet, а також лабораторій інформаційних 

технологій та лабораторії дистанційного навчання, обладнаних Wi-Fi, 

проекторами, відеокамерами з можливістю проведення занять у режимі 

відеоконференцій. Використання технологічного підходу у професійній 

підготовці майбутніх фахівців з навігації й управління суднами 

передбачає також використання ІТ технологій при проведені екзаменів 

і заліків шляхом комп’ютерних тестувань знань курсантів. 

Серед можливих напрямів розвитку технологізації професійної 

підготовки майбутніх судноводіїв є подальше впровадження 

педагогічних технологій дистанційного навчання на основі ПЕОМ та 

програмного забезпечення (MOODLE та ADOBE Connect). В 

сукупності вони можуть забезпечити індивідуалізоване навчання 

курсантів (студентів) шляхом дидактично та методологічно 

оформленого навчального матеріалу у вигляді дистанційних курсів, а 

також сприяти опосередкованому інтерактивному спілкуванню між 

викладачами і курсантами (студентами) з використанням 

інформаційних технологій під час плавальної практики. Застосування 

технологічного підходу відповідно до концепції формування готовності 

майбутніх судноводіїв до професійної діяльності передбачає 

можливість постійного доступу до освітніх джерел (навчального 
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матеріалу, електронних підручників, посібників, викладачів, засобів 

контролю тощо) з можливістю не переривати процес професійної 

підготовки. Педагогічні технології дистанційного навчання також 

сприяють забезпеченню самостійної роботи курсантів (студентів) у 

інформаційному середовищі ВНЗ морського профілю. 

Застосування середовищного підходу відповідно до концепції 

формування готовності майбутніх судноводіїв до професійної 

діяльності полягає у тому, що у ВМНЗ має бути сформоване особливе 

(практико орієнтоване, розвивальне, комфортне у соціально-

психологічному контексті) освітнє середовище, функціонування якого 

передбачає спеціально організовану діяльність педагогічного 

колективу, а її ефективність потребує проектування і врахування 

психологічних механізмів виховання.  

У дослідженні ми виходимо з того, що освітнє середовище – це 

сфера життєдіяльності курсанта (студента), яка містить багато 

опосередкованих зв’язків із навколишнім світом. Освітнє середовище 

сприяє засвоєнню знань власною діяльністю; на основі спостережень 

з’ясовувати життєве значення об’єктів, що є предметом вивчення; 

озброює абеткою логічного мислення, усвідомленого сприйняття речей 

і слів; вчить осягати принципи власних дій і керуватися ними у нових 

ситуаціях [459]. У соціально-психологічному контексті освітнє 

середовище має забезпечити високий рівень міжособистісних відносин, 

який характеризують такі позитивні індикатори, як толерантність, 

доброзичливість, спрямованість на саморозвиток, відсутність агресії, 

безконфліктність, відсутності насильства у всіх його видах, формах для 

всіх учасників освітнього простору, полікультурність тощо. 

Функціонування сприятливого соціально-психологічного середовища 

залежить від спільної цілеспрямованої діяльності науково-педагогічних 
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працівників, курсантів (студентів), керівництва навчального закладу, 

підбору баз плавальної практики, батьків курсантів (студентів), роботи 

психологічної служби у ВМНЗ, ефективного психологічного супроводу 

професійної підготовки майбутніх судноводіїв, а також врахування 

їхніх індивідуальних (освітніх, вікових, гендерних, професійних, 

психологічних тощо) потреб. Для функціонування сприятливого 

соціально-психологічного середовища необхідно створити систему 

супроводу освітнього процесу, яка передбачає реалізацію соціально 

психологічної допомоги і підтримки майбутніх судноводіїв; всебічне 

забезпечення потреб курсантів (студентів) у професійному 

саморозвитку, самореалізації та підвищенні самооцінки; розвиток 

задатків, здібностей і творчого потенціалу курсантів (студентів) у 

процесі професійної підготовки та у позааудиторний час; розвиток 

комунікативної культури всіх учасників освітнього процесу.  

Отже, методологічний рівень концепції формування готовності 

майбутніх фахівців з навігації й управління суднами до професійної 

діяльності ґрунтується на засадах системного, діяльнісного, 

компетентнісного, контекстного, аксіологічного, акмеологічного, 

технологічного та середовищного підходів. 

Другий – теоретичний рівень концепції формування готовності 

майбутніх судноводіїв до професійної діяльності ґрунтується, в першу 

чергу, на класичних і сучасних положеннях філософії освіти, 

відображених у публікаціях К. Кершенштейнера [230, с. 24–28] і 

Е. Шпрангера [474] – представників культурологічного підходу в 

філософії освіти, а також ідеях К. Роджерса [369] про гуманістичне 

спрямування філософії освіти. 

У дослідженні ми виходимо з того, що підготовка майбутніх 

судноводіїв до професійної діяльності має ґрунтуватися на 
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світоглядних філософських і педагогічних теоріях та ідеях, які 

розкривають основи філософської методології педагогіки, основи 

педагогічної методології, методологію виховання і навчання, 

закономірності і принципи становлення особистості фахівця, 

особливості формування творчо-гуманітарного типу особистості, 

основні напрями і прийоми розроблення педагогічних прогнозів. Ці 

аспекти розкриті у працях і публікаціях В. Андрущенка [22], 

Б. Гершунського [73], Г. Васяновича [46], І. Зязюна [199, с. 10–18], 

В. Краєвського [242], В. Кременя [244], Л. Новікової [293], М. Піщуліна 

[337], Ю. Огороднікова [337], Н. Сухової [415], Г. Щедровицького [476; 

477].  

Важливе значення мають наукові дослідження і праці вчених, що 

розкривають особливості реалізації системного підходу у системі 

професійної освіті, яка покликана забезпечити формування особистості 

фахівця й оволодіння ним як системною культурою, виробленою 

попередніми поколіннями, а також системою компонентів професійної 

культури. У сукупності це забезпечує «життєві смисли, цілі й орієнтири 

подальшого розвитку» [245, с. 15].  

Для проектування системи неперервної професійної підготовки 

має значення має значення теза Н. Кузьміної про педагогічну систему 

як сукупність «взаємопов’язаних структурних і функціональних 

компонентів, що підкоряються цілям виховання, освіти і навчання» 

[251, с. 10].  

Учені М. Нейл [506], Т. Ільїна [204], О. Волков [58] розглядають 

системний підхід в освіті як особливий метод, що застосовується для 

знаходження ефективних способів вивчення, планування та організації 

педагогічних ситуацій на практиці. Нам імпонує також теза про те, що 

системний підхід є принципом програмового навчання, що передбачає 
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застосування методики програмування до різноманітних ситуацій 

навчання з використанням різних способів подання навчальної 

інформації (за допомогою фільмів, ІКТ, ПЕОМ, звукозаписів, 

тренажерів) [203]. 

Теоретичною основою застосування діяльнісного підходу у 

концепції формування готовності майбутніх судноводіїв є положення 

про провідну роль діяльності в пізнавальному процесі. Йдеться про те, 

що знання мають не подаватися в готовому вигляді, а здобуватися 

майбутнім фахівцем під час власної освітньої і практичної діяльності. 

Діяльнісний підхід є альтернативним методу передачі знань та їх 

пасивного засвоєння, дає змогу досягти освітніх цілей, що втілюють 

потреби суспільства й держави [86]. 

У дослідженні ми виходимо з того, що діяльність на відміну від 

реакції – це процес активного ставлення людини до дійсності, тому 

проблема діяльнісного підходу охоплює також проблему формування і 

розвитку особистості [260]. З огляду на це авторська концепція 

ґрунтується на висновках представників психологічної науки, зокрема 

психологічної теорії навчальної діяльності (Д. Ельконін [280], 

В. Давидов [86], А. Маркова [278; 279], П. Гальперін [67–69], 

Н. Тализіна [417]), яка розроблена на основі теоретичних праць 

Л. Виготського [64], С. Рубінштейна [373; 374], А. Леонтьєва [260] і 

передбачає реалізацію принципу навчання на високому рівні 

складності. Відповідно до цього принципу, зміст і методика навчання 

мають будуватися так, щоб викликати активну пізнавальну діяльність в 

курсантів (студентів) щодо оволодіння навчальним матеріалом.  

Важливим принципом діяльнісного підходу, що пропонується 

реалізувати у концепції формування готовності майбутніх судноводіїв є 

принцип цілеспрямованої і систематичної роботи над розвитком всіх 
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курсантів (студентів), незалежно від рівня їхньої успішності [463]. 

Реалізація цього принципу вимагає від викладачів особливої уваги до 

формування мотивів навчання, активізації внутрішніх, суб’єктивних 

збудників пізнавального інтересу курсантів (студентів), їхнього 

мотивування до інтелектуального зростання. 

Теоретичною основою застосування компетентнісного підходу у 

концепції формування готовності майбутніх судноводіїв є праці 

Н. Бібік [29, с. 47–52.], В. Болотова [40, с. 8–14.], Б. Гершунського [73], 

Р. Гуревича [85, с. 137–142.], О. Діденка [153], О. Дубасенюк [165], 

С. Дружилова [162, с. 32–33], Е. Зеєра [192, с. 90–102], І. Зимньої [196, 

с. 34–42.], М. Козяра [232, с. 314–319], Овчарука [234], О. Пометун 

[346, с. 15–24.], С. Сисоєвої [386, с. 18–44]) та інших вчених. Для 

нашого дослідження ціннісним є висновок вчених про те, що 

компетентність вважається особистісною характеристикою особистості 

майбутнього фахівця (особистісний капітал), що є результатом 

здобуття кваліфікацій у процесі неперервної освіти, рівень якої 

підтверджується сукупністю сформованих у фахівця компетенцій. Це 

цілісне, інтегративне, багаторівневе, особистісне утворення, що 

визначає успішність виконання різних видів професійної діяльності, 

здатність до самореалізації, саморозвитку та самовдосконалення 

впродовж життя та сприяють соціалізації особистості, формуванню у 

неї світоглядних та науково-професійних поглядів, творчості і 

майстерності [386, с. 18–44; 30, с. 227–232] 

Урахування теоретичних основ компетентністного підходу у 

підготовці майбутніх судноводіїв полягає в тому, що він посилює 

акцент на практичну діяльність курсантів (студентів), надає перевагу не 

поінформованості майбутніх судноводіїв, а й їхнім загальним і 

професійним компетентностям, здатності вирішувати життєві та 
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професійні проблеми. При цьому компетентнісний підхід передбачає 

формулювання чітких результатів навчання (професійної підготовки), 

які є не сукупністю засвоєних знань, умінь і навичок, а здатності 

(спроможності) і готовності фахівця діяти в різних ситуаціях. 

Теоретичною основою реалізації контекстного підходу у 

концепції формування готовності майбутніх судноводіїв до професійної 

діяльності є ідея послідовного впливу на особистість курсанта 

(студента) шляхом створення умов для взаємопроникнення навчальної і 

професійної діяльності як способу досягнення готовності до виконання 

функцій штурмана. Йдеться про організацію навчального процесу у 

формах і методах, що відтворюють зміст (контекст) і реальні умови і 

зв’язки майбутньої професії, вирішення конкретних професійних 

завдань.  

Теоретичні основи для реалізації контекстного підходу у 

підготовці майбутніх судноводіїв ґрунтуються на результатах 

педагогічного досвіду, представленого у працях Г. Барської [23, с. 1–

7.], О. Вербицького [51– 56], І. Жукової [184], С. Качалової [222, с. 87–

91.], Н. Муслімова [307, с. 102–105], С. Скворцової [391, с. 36–71], 

О. Ткаченка [425, с. 158–163.], а також Дж. Елайн (Johnson Elaine) [500]. 

Теоретичні основи контекстного підходу певною мірою 

перегукуються з положеннями про роль і вплив середовища на 

формування особистості майбутнього фахівця. Разом з тим, основний 

методологічний вектор цього підходу спрямований на опосередковане 

середовищем управління становленням і розвитком особистості 

майбутнього фахівця» [341, с. 60]. В якості теоретичної основи 

концепції формування готовності майбутніх судноводіїв до професійної 

діяльності середовищний підхід передбачає таку організацію освітньої 

діяльності, що здійснюється поетапно шляхом організації планомірного 
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впливу на діяльність студентів [277, с. 126]. При цьому у дослідженні 

ми виходимо з того, що акцент педагогічного впливу зміщується на 

створення професійно-освітнього середовища, яке забезпечує 

формування, розвиток і становлення майбутнього судноводія [484, 

с. 104–109.] завдяки своїм основним чинникам впливу і 

характеристикам, зокрема: 

здатності регулювати поведінку через певні стимули (М. Я. Басов 

[24]); 

процесам спілкування, взаємовпливу, порозуміння тощо, 

притаманним середовищу (В. Рубцов [376]); 

формуючому впливу на особистість (В. Бехтєрєв [28]) завдяки 

психологічним механізмам виховання: механізму осмислення та 

переосмислення (коли норми, ідеали, цінності стають рушіями 

поведінки курсанта (студента), якщо набувають для неї певного 

особистісного значення, яке виникає і розвивається у спільних діях, у 

навчанні, під час плавальної практики, побутових ситуаціях, у 

позанавчальний час тощо; психічному зараженню, коли відбувається 

безпосередня передача емоційного стану, емоційного заряду психічного 

настрою, неусвідомлене прийняття зразків поведінки від одного 

курсанта (студента) до іншого; наслідуванню – відтворення певних 

зовнішніх рис, зразків поведінки, манер, дій, вчинків, позицій, поглядів, 

смислів інших об’єктів наслідування; 

здатності забезпечити «зону найближчого розвитку» особистості 

–відстань між актуальним рівнем розвитку (наявними можливостями 

курсанта) та потенційним, коли майбутній фахівець справляється з 

поставленими завданнями під керівництвом наставників (викладачів) 

(Л. Виготський [65]) 
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існуванню суперечності між вимогами й можливостями 

середовища та потребами і можливостями особистості (А. Хуторской 

[444]); 

значному потенціалу для особистісного і професійного розвитку 

майбутнього фахівця, формування певний способу життя, 

корпоративної і професійної культури (Е. Зеєр [194, с. 16–21], 

Дж. Гібсон [74], Г. Романцев [194]); 

Реалізація аксіологічного підходу у концепції формування 

готовності майбутніх судноводіїв до професійної діяльності, за нашим 

задумом, передбачає визнання кожного курсанта (студента) активним 

ціннісно-мотивованим суб’єктом діяльності (І. Ісаєв [206], 

В. Сластьонін [394], Г. Чижакова [394]; спрямованість педагогічної 

діяльності на гуманістичний розвиток особистості майбутнього фахівця 

з навігації та управління морськими суднами (Т. Степанова) [407, с. 35–

41]; орієнтацію процесу навчання та плавальної практики на 

формування в курсантів (студентів) системи загальнолюдських, 

національних, громадянських, особистісних, корпоративних, 

професійних та інших цінностей, що визначають ставлення 

підростаючого покоління до світу, своєї діяльності та до самих себе 

Т. Калюжна [218, с. 304-307], О. Іванілов [209, с. 136–139]. 

Теоретичною основою застосування акмеологічного підходу у 

концепції формування готовності майбутніх судноводіїв до професійної 

діяльності є положення:  

про необхідність спрямованості професійної підготовки на 

актуалізацію творчого потенціалу курсантів (студентів), підвищення у 

них професійної мотивації і мотивації досягнення успіху в майбутній 

професійній діяльності (Н. Кузьміна [252], А. Деркач [147; 148]);  
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про професійну зрілість майбутнього судноводія як систему знань 

і умінь педагога, а професійну майстерність як здатність до творчого, 

креативного розв’язання професійних завдань (М. Максимова [274];  

необхідність створення умов для засвоєння майбутніми 

судноводіями усього спектру професійних знань, умінь і навичок, що 

забезпечують реалізацію професійної кар’єри (Л. Рибалко [368], 

С. Пальчевський [330]);  

доцільність проектування і моделювання процесу розвитку 

професіонала – фахівця з навігації й управління морськими суднами з 

урахуванням системних перетворень особистості (як процесу і 

результату), що охоплює взаємопов’язані прогресивні зміни основних 

властивостей, які формально розглядаються як підсистеми: 

професіоналізму діяльності, професіоналізму особистості, 

нормативності діяльності і поведінки, продуктивної Я-концепції 

(О. Дубасенюк [165, с. 23–27]; 

про необхідність обґрунтування критеріїв оцінювання готовності 

майбутніх судноводіїв до професійної діяльності, а також педагогічних 

умов, що забезпечують її досягнення. 

У дослідженні ми виходимо з того, що система неперервної 

професійної підготовки майбутніх судноводіїв має ознаки 

акмеологічного середовища Дубасенюк [165, с. 23–27]. Його 

проектування передбачає виконання низки дослідницьких дій, 

основними з яких є теоретичне обґрунтування суттєвих цільових, 

змістово-операційних і методичних аспектів цього процесу; визначення 

і характеристику структури цієї системи, особливостей впливу і 

характер взаємозв’язків її компонентів; визначення діагностичного 

апарату для оцінювання готовності до професійної діяльності, 

особливостей корекції педагогічних впливів; визначення 
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прогностичних результатів навчання, які корелюють з принципами 

акмеологічного підходу (за своїми параметрами збігаються з 

поставленою метою – професійного розвитку майбутнього судноводія). 

Теоретичною основою застосування технологічного підходу у 

концепції формування готовності майбутніх судноводіїв до професійної 

діяльності є уявлення про технологію навчання як «упорядковану 

сукупність і послідовність методів і процесів, що забезпечують 

реалізацію проекту дидактичного процесу і досягнення діагностованого 

результату В. Чайка [446]. У дослідженні ми опираємося на висновки 

вчених про переваги застосування педагогічних технологій, які 

ґрунтуються на тому, що, по-перше, основою технології є чітке 

визначення кінцевої мети [152]; по-друге, технологія, у якій кінцева й 

проміжна мета визначена точно і коректно з діагностичною точки зору, 

дозволяє розробити об’єктивні методи контролю її досягнення [339]; 

по-третє, застосування педагогічної технології зводить до мінімуму 

ситуації, коли викладач змушений шукати педагогічні експромти у 

пошуку доцільного варіанту [211]; по-четверте, на відміну від 

методичних розробок, орієнтованих на викладача, технологія пропонує 

проект навчального процесу, що визначає структуру й зміст навчально-

пізнавальної діяльності учнів [446]. 

Зважаючи на досить широкий спектр і велику кількість 

класифікацій педагогічних технологій, у дослідженні доцільно 

використовувати педагогічні технології на основі активізації 

інтенсифікації діяльності суб’єктів учіння (технологія розвивальних 

ігор (Б. Нікітін [311]), технологія проблемного навчання 

(А. Брушлинський [43], В. Кудрявцев [248], М. Махмутов [283], 

В. Оконь [322]), технологія комунікативного навчання іншомовної 

культури (Є. Пассов 334]), педагогічні технології на основі 
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ефективності управління та організації навчального процесу 

(інтерактивні технології в навчанні гуманітарних дисциплін 

(О. Пометун [344]), діалогове навчання (Л. Гранюк [82, с. 17–19], 

І. Пескар [326], Ю. Підборський [338, с. 132–139], Н. Суворова [413, с. 

106–107]), технології розвивального навчання (В. Давидов [86], 

Д. Ельконін [480], Л. Занков [189], особистісно зорієнтоване 

розвивальне навчання (І. Якиманська [482]), технологія 

саморозвивального навчання (Г. Селевко [380]). 

Отже, формування готовності майбутніх судноводіїв до 

професійної діяльності передбачає, що цей процес має ґрунтуватися на 

висновках досліджень і наукових праць, у яких розкрито теоретичні 

засади ефективного навчання, розвитку мотивації курсантів (студентів) 

до професійного саморозвитку, особливості покращення наочності 

освітнього процесу тощо.  

Щодо третього – технологічного рівня концепції формування 

готовності майбутніх судноводіїв до професійної діяльності в умовах 

неперервності, то він розкриває власне етапи і технологію (алгоритм) 

цього процесу. Технологічний рівень концепції передбачає 

послідовність впровадження педагогічних умов, а також інноваційного 

змісту, форм, методів, особливостей використання засобів формування, 

розвитку та діагностики готовності майбутніх судноводіїв до 

професійної діяльності. Цей рівень концепції розкриває також 

особливості моніторингу ефективності цього процесу на різних етапах 

формування готовності майбутніх судноводіїв, що обумовлені 

особливостями їх неперервної професійної підготовки, а також порядок 

(правила) коригування цільового (мета і завдання), змістового (зміст 

неперервної професійної підготовки), методико-технологічного 

(форми, методи, засоби, прийоми і педагогічні технології), 
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діагностувального (критерії, показники, методи діагностики) і 

результативного компонентів, якщо виникає така потреба у разі 

відхилення від запланованих результатів навчання.  

Щодо етапів формування готовності майбутніх судноводіїв до 

професійної діяльності, то у дослідженні ми виходимо з того, що вони 

мають враховувати рівень освіти, особливості індивідуально-

психологічного розвитку курсантів (студентів), рівні та особливості 

(мету, завдання, тривалість, зміст, місце проведення тощо) їхньої 

практичної підготовки, а також особливості організації освітнього 

процесу у ВМНЗ.  

Отже, в основу концепції формування готовності майбутніх 

судноводіїв до професійної діяльності покладено нижченаведені 

положення. 

Необхідність поліпшення якості й ефективності неперервної 

професійної підготовки майбутніх судноводіїв у вищих морських 

навчальних закладах зумовлена низкою чинників. Це роль водного 

транспорту в умовах світової глобалізації, зростання вимог до безпеки 

судноплавства та міжнародного ринку праці, на якому в умовах 

жорсткої конкуренції Україна займає позицію провідної морської 

держави, а також міжнародних нормативно-правових документів 

(Міжнародна конвенція ПДМНВ 78/95), «Конвенція про працю в 

морському судноплавстві»), що передбачають контроль за стандартами 

підготовки членів екіпажів суден, якість засвоєння ними знань, навичок 

і компетентності, які демонструє фахівець морського транспорту. 

Готовність майбутніх судноводіїв до професійної діяльності – це 

властивість особистості фахівця, що охоплює професійні мотиви, 

ціннісні орієнтації, сукупність загальних і спеціальних знань, 

професійно-важливі властивості, розуміння, уміння і навички у сфері 
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навігації і управління морськими суднами, які в інтеграції забезпечують 

прагнення і здатність судноводія до виконання професійної діяльності 

та подальший професійний розвиток. Провідна ідея щодо ефективного 

формування готовності майбутніх судноводіїв до професійної 

діяльності ґрунтується на визнаних і доведених положеннях 

педагогічної і психологічної науки, закономірностях і принципах 

розвитку особистості майбутнього фахівця, які взаємопов’язані між 

собою і структуруються на методологічному, теоретичному і 

технологічному рівнях. 

Методологічний рівень передбачає, що формування готовності 

майбутніх судноводіїв до професійної діяльності необхідно 

здійснювати з урахуванням положень і принципів системного, 

діяльнісного, компетентнісного, контекстного, аксіологічного, 

акмеологічного, технологічного та середовищного підходів. У 

комплексному поєднанні ці підходи забезпечують формування у 

курсантів (студентів) компонентів зазначеної готовності, зокрема 

мотиваційного (професійні мотиви, інтереси і потреби), ціннісного 

(професійно-ціннісні орієнтації), інформаційного (сукупність загальних 

і спеціальних знань), психологічного (морально-психологічні та 

професійно-важливі властивості) та операційного (фахові практичні 

уміння і навички). 

Теоретичний рівень ґрунтується на класичних і сучасних 

положеннях педагогічної теорії, які розкривають конкретно-наукові 

основи філософії педагогіки, основи педагогічної майстерності, 

закономірності і принципи виховання і навчання, становлення 

особистості фахівця, особливості формування творчо-гуманітарного 

типу особистості, основні напрями і прийоми розроблення 

педагогічних прогнозів, особливості реалізації системного підходу у 
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системі професійної освіті. Провідна ідея авторського задуму про 

формування готовності майбутніх судноводіїв до професійної 

діяльності ґрунтується на уявленні про систему неперервної 

професійної підготовки майбутніх судноводіїв у вищих морських 

навчальних закладах як сукупність взаємопов’язаних структурних і 

функціональних компонентів, що підкоряються меті освітнього 

процесу і при цьому враховують такі положення і принципи: навчання 

майбутніх судноводіїв на високому рівні складності; цілеспрямовану і 

систематичну роботу над розвитком всіх курсантів (студентів), 

незалежно від рівня їхньої успішності; акцент на практичну діяльність 

курсантів (студентів), що забезпечує перевагу у формуванні в 

майбутніх судноводіїв загальних і професійних компетентностей, 

здатності вирішувати життєві та професійні проблеми замість 

поінформованості; формулювання чітких результатів навчання 

(професійної підготовки), які є не сукупністю засвоєних знань, умінь і 

навичок, а здатності (спроможності) і готовності фахівця діяти в різних 

ситуаціях; послідовний вплив на особистість курсанта (студента) 

шляхом створення умов для взаємопроникнення навчальної і 

професійної діяльності як способу досягнення готовності до виконання 

функцій штурмана; організація планомірного і поетапно впливу на 

діяльність курсантів (студентів) у створеному професійно-освітньому 

середовищі, яке забезпечує формування, розвиток і становлення 

майбутнього судноводія; визнання кожного курсанта (студента) 

активним ціннісно-мотивованим суб’єктом діяльності; використання 

педагогічних технологій на основі активізації інтенсифікації діяльності 

суб’єктів учіння (технологія розвивальних ігор, технологія 

комунікативного навчання іншомовної культури, інтерактивні 
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технології в навчанні гуманітарних дисциплін, діалогове навчання, 

технології розвивального навчання). 

Технологічний рівень концепції розкриває етапи, технологію і 

послідовність впровадження педагогічних умов, а також інноваційного 

змісту, форм, методів, особливостей використання засобів формування, 

розвитку та діагностики готовності майбутніх судноводіїв до 

професійної діяльності. Цей рівень концепції розкриває також 

особливості моніторингу ефективності цього процесу на різних етапах 

формування готовності майбутніх судноводіїв, що обумовлені 

особливостями їх неперервної професійної підготовки, а також порядок 

(правила) коригування цільового (мета і завдання), змістового (зміст 

неперервної професійної підготовки), методико-технологічного 

(форми, методи, засоби, прийоми і педагогічні технології), 

діагностувального (критерії, показники, методи діагностики) і 

результативного компонентів, якщо виникає така потреба у разі 

відхилення від запланованих результатів навчання. Формування 

готовності майбутніх судноводіїв до професійної діяльності доцільно 

реалізувати поетапно, з урахуванням рівня і змісту освіти, 

особливостей індивідуально-психологічного і професійного розвитку 

курсантів (студентів), рівнів та особливостей їхньої практичної 

підготовки на різних курсах навчання, а також особливостей освітнього 

процесу у ВМНЗ. 
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4.3 Обґрунтування педагогічних умов і технології 

формування готовності майбутніх судноводіїв до професійної 

діяльності  

У попередньому підрозділі висловлено припущення, що 

формування готовності майбутніх судноводіїв до професійної 

діяльності має відбуватися поетапно. При цьому, процедура поділу і 

визначення етапів має враховувати рівень і зміст освіти у ВМНЗ, 

особливості індивідуально-психологічного характеру і стан 

професійного розвитку курсантів (студентів), рівні та особливості 

їхньої практичної підготовки на різних курсах навчання, а також 

особливості освітнього процесу у ВМНЗ. Частково деякі з цих аспектів 

детально розглянуто у попередніх підрозділах. Разом з тим, результати 

аналізу й узагальнення психолого-педагогічних досліджень [171, с. 

213–214; 363; 180, с. 26–31] дозволяє зробити висновок про наявність 

певних особливостей розвитку особистості курсанта (студента) під час 

навчання у ВМНЗ на різних курсах, обумовлених низкою чинників.  

Зокрема, на першому курсі відбувається адаптація курсантів 

(студентів) до студентських форм колективного життя. На цьому етапі 

їхня поведінка студентів характеризується високим ступенем 

конформізму. Часто колишні школярі (переважна більшість курсантів і 

студентів – це випускники шкіл) демонструють відсутність 

диференційованого підходу до своїх ролей [170]. У цей період 

відбувається є розвиток самопізнання, що передбачає усвідомлення 

свого «Я», своєї індивідуальності, зміцнення самооцінки і самоповаги. 

Як правило, на першому курсі курсанти (студенти) демонструють 

появу життєвих планів, спрямованість на свідоме планування життя на 

певний період. Майбутні судноводії засвоюють основи професійної 
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підготовки та опановують курс дисциплін цикл гуманітарної та 

соціально-економічної підготовки. 

Другий курс є періодом напруженої навчальної діяльності 

курсантів (студентів), оскільки у цей час навчальний заклад активно 

залучає їх до всіх форм теоретичного, практичного навчання і виховної 

діяльності [256, с. 105–109; 261, с. 232–241]. Майбутні судноводії 

завершують вивчення курсу дисциплін циклу гуманітарної та 

соціально-економічної, а також математичної та природничо-наукової 

підготовки. На другому курсі курсанти (студенти) починають вивчати 

дисципліни професійної спеціалізації, зокрема «Навігацію та лоцію», 

«Морехідну астрономію», «Маневрування і управління судном». У цей 

час активно формуються культурні запити і потреби, пов’язані із 

проходженням практики. Процес адаптації до освітнього середовища 

ВМНЗ переважно завершений. У курсантів (студентів) міцніє 

професійна спрямованість, розвиваються професійні здібності, 

вдосконалюються і професіоналізуються психічні процеси, стани, 

досвід [6; 174; 195].  

Третій курс характеризується тим, що у цей період курсанти 

(студенти) стають більш відповідальними, частіше проявляють 

професійну самостійність, у них зростає почуття обов'язку, 

проявляється професійна індивідуальність і життєва позиція Зростає 

рівень домагань студентів щодо опанування майбутньою 

спеціальністю, а також соціальна, духовна й моральна зрілість. Активно 

формуються професійно значущі властивості на основі інтенсивної 

передачі соціального і професійного досвіду. Це пов’язано з 

розширенням вивчення дисциплін професійного спрямування, 

подальшим розвитком і поглибленням професійних інтересів курсантів 

(студентів). Розширення вивчення спектру дисциплін професійної 
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спеціалізації сприяє звуженню сфери різнобічних інтересів особистості. 

Відтепер форми становлення особистості у ВНЗ в основних рисах 

визначаються чинником спеціалізації [363].  

Формування особистості майбутнього судноводія як фахівця на 

четвертому курсі пов’язане з плавальною практикою, яка триває 11 

тижнів. У цей період для поведінки студентів характерним є 

інтенсивний пошук раціональних шляхів і форм професійної 

підготовки, відбувається переоцінка студентами багатьох цінностей 

життя і культури [170]. У цей період, на думку вчених спеціалізації 

[363], зростає роль самовдосконалення курсантів (студентів) у 

формуванні професійно-значимих властивостей, набутого практичного 

досвіду, гартується професійна самостійність і готовність до 

майбутньої практичної роботи. 

Навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти 

сприймається курсантами (студентами) як швидка перспектива 

закінчення ВМНЗ. Це формує чіткі практичні установки на майбутнє 

уявлення про діяльність у ролі фахівця з навігації й управління судном. 

У випускників ВМНЗ формуються нові цінності, що пов’язані з 

матеріальним і сімейним станом, майбутнім місцем роботи тощо. 

Студенти поступово відходять від колективних форм життя ВНЗ [363]. 

Отже, з урахуванням індивідуально-психологічних особливостей 

і стану професійного розвитку курсантів (студентів), рівня і змісту 

освіти у ВМНЗ, особливостей організації їхньої практичної підготовки 

на різних курсах навчання, а також особливостей освітнього процесу у 

ВМНЗ можна запропонувати такі етапи формування готовності 

майбутніх судноводіїв до професійної діяльності: 

перший – початковий; 

другий – поглибленої підготовки;  
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третій – інтеграції теоретичної і практичної підготовки; 

четвертий – професійного становлення. 

Охарактеризуємо ці етапи. 

Перший – початковий етап формування готовності майбутніх 

судноводіїв до професійної діяльності має часові межі від вступу до 

ВМНЗ і триває протягом першого року навчання. На цьому етапі 

відбувається активний вплив на мотиваційний, ціннісний та 

інформаційний компоненти готовності до професійної діяльності, що 

передбачає чітке уявлення курсантів (студентів) першокурсників про 

особливості професійної діяльності, стійке позитивне ставлення та 

стійкий інтерес до неї та до процесу професійної підготовки, посилення 

мотивації щодо отримання професійних знань в галузі судноплавства, 

демонстрацію ролі теоретичних знань у професійній діяльності, 

сприяння усвідомленню необхідності їх здобуття тощо. Важливим 

результатом першого курсу навчання у ВМНЗ є засвоєння курсантами 

(студентами) функцій матроса 2 класу. 

Другий етап – поглибленої підготовки спрямований на 

формування інформаційного, психологічного та операційного 

компонентів готовності майбутніх судноводіїв до професійної 

діяльності, що передбачає оволодіння сукупністю загальних і 

спеціальних знань, морально-психологічної готовності до діяльності, 

професійно-важливих властивостей, умінь і навичок, що забезпечують 

виконання професійних функцій, а також методами, способами і 

прийомами виконання професійної діяльності. Цей етап охоплює 

другий курс навчання і передбачає засвоєння майбутніми судноводіями 

функцій матроса 1 класу. 

Третій етап – інтеграції теоретичної і практичної підготовки 

охоплює третій і четвертий курси навчання і передбачає поглиблене 
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формування і розвиток змісту всіх компонентів готовності майбутніх 

судноводіїв до професійної діяльності (мотиваційного, ціннісного 

інформаційного, психологічного та операційного). На цьому етапі 

передбачено реалізувати узагальнення та поглиблення знань на 

міждисциплінарній основі, а також формування практичних навичок у 

майбутніх судноводіїв. Цей етап передбачає підготовку до державного 

іспиту й дипломування, а також виконання вимог стандартів щодо 

сформованих компетентностей, визначених як обов’язкові правилами 

ІІ/1, ІІ/2 Міжнародної конвенції ПДНВ-78/95. На етапі інтеграції 

теоретичної і практичної підготовки передбачено також завершення 

виконання вимог щодо практичної підготовки судноводіїв, 

встановлених правилом ІІ/1 Міжнародної конвенції ПДНВ-78/95, а 

також отримання необхідного стажу плавання та досвіду стосовно 

виконання завдань, обов’язків та відповідальності вахтового помічника 

капітана з урахуванням керівництва, наведеного у розділі В – ІІ/1 

Кодексу з підготовки і дипломування моряків та несення вахти. 

Четвертий етап – етап професійного становлення охоплює 

період навчання в магістратурі, передбачає виконання вимог стандартів 

щодо сформованих компетентностей, встановлених у розділі А-ІІ/2 

Кодексу з підготовки і дипломування моряків та несення вахти, з 

поправками, що дозволяє випускникам обіймати посади осіб 

командного складу морських та річкових суден з навігації та 

управління морськими суднами, працювати на підприємствах, 

установах та організаціях, що забезпечують експлуатацію флоту, 

управління рухом суден та безпеку судноплавства, зокрема посади 

штурмана, головного штурмана, вахтового помічника капітана, 

старшого помічника капітана, капітана, головного капітана, головного 

капітана-координатора, інженера-диспетчера з руху флоту. 
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Наступним етапом дослідницької роботи став пошук педагогічних 

умов, впровадження яких у процес неперервної професійної підготовки 

майбутніх судноводіїв забезпечить ефективне формування їхньої 

готовності до професійної діяльності. Ці педагогічні умови мають бути 

безпосередньо пов’язані концептуальними основами дослідження, 

зокрема методологічними підходами, обґрунтованими у якості 

доцільних для проектування неперервної професійної підготовки 

майбутніх судноводіїв.  

Для визначення педагогічних умов враховано науково-теоретичні 

основи підготовки майбутніх судноводіїв до професійної діяльності у 

вітчизняних ВМНЗ, результати наукових досліджень, у яких 

пропонується вирішення проблеми удосконалення якості професійної 

підготовки майбутніх фахівців,  результати узагальнення історичного 

та зарубіжного досвіду підготовки судноводіїв до професійної 

діяльності, а також результати моніторингу і діагностики 

сформованості готовності майбутніх судноводіїв до професійної 

діяльності на етапі констатувального експерименту. 

У результаті цієї діяльності за допомогою гіпотетично-

дедуктивного методу висунуто припущення, відповідно до якого 

впровадження певних педагогічних умов на різних етапах неперервної 

професійної підготовки може забезпечити ефективне формування 

готовності майбутніх судноводіїв до професійної діяльності. Йдеться 

про такі педагогічні умови: 

формування у курсантів (студентів) впевненості у своїй 

професійній придатності; 

розвиток мотивації майбутніх судноводіїв до вивчення дисциплін 

блоку професійного спрямування в процесі професійної підготовки;  

впровадження кейс-технологій у підготовку майбутніх 
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судноводіїв;  

інтеграція нових і традиційних методів та форм професійної 

підготовки майбутніх судноводіїв; 

проектування мети і завдань професійної підготовки майбутніх 

судноводіїв з урахуванням таксономії цілей і професійних функцій;  

формування свідомого розуміння курсантами (студентами) 

необхідності оволодіння всіма дисциплінами, видами підготовки, 

передбаченими навчальним планом навчального закладу; 

спрямування змісту дисциплін циклу гуманітарної та соціально-

економічної підготовки на формування і розвиток професійних 

ціннісних орієнтацій майбутніх фахівців навігації й управління 

суднами;  

науково-методичний супровід підготовки науково-педагогічних 

працівників до формування готовності майбутніх судноводіїв до 

професійної діяльності;  

застосування у професійній підготовці майбутніх судноводіїв 

принципів інтерактивної педагогічної взаємодії; 

імітаційне моделювання занять, які відтворюють професійну 

діяльність майбутніх судноводіїв на основі застосування інформаційно-

комунікаційних і тренажерних технологій і комплексів;  

формування освітнього середовища з метою наслідування 

курсантами (студентами) моделей професійної управлінської поведінки 

у майбутній діяльності;  

застосування методу кейсів (професійно орієнтованих завдань 

проблемного характеру) з ускладненням їх змісту на кожному 

подальшому курсі навчання;  

управління організацією самостійною навчально-пізнавальною 

роботою курсантів (студентів);  



299 

 

розвиток сприятливого соціально-психологічного освітнього 

середовища вищого морського навчального закладу для формування 

готовності майбутніх судноводіїв до професійної діяльності;  

проектування і впровадження в освітньо-професійну програму 

спеціального курсу для поглибленого вивчення особливостей річкового 

судноплавства; 

моделювання професійно спрямованих навчальних ситуацій, що 

імітують діяльність судноводіїв на основі міждисциплінарного підходу;  

забезпечення розвитку мотивації до самостійної науково-дослідної 

роботи курсантів (студентів) в магістратурі;  

моніторинг якості формування готовності майбутніх судноводіїв 

до професійної діяльності;  

врахування сучасних науково-організаційних підходів до 

проектування і моделювання професійної підготовки майбутніх 

фахівців морського профілю та досвіду країн з розвиненою морською 

освітою;  

структурування та оновлення змісту навчальних дисциплін з 

урахуванням особливостей суб’єкт-суб’єктної взаємодії учасників 

навчання у процесі професійної підготовки [427; 428]; 

забезпечення мотивації слухачів до формування професійно 

важливих якостей, що сприятиме їхньому саморозвитку, 

самовихованню й самовдосконаленню;  

спрямування змісту дисциплін професійної підготовки на 

формування компонентів професійно важливих якостей, упровадження 

в навчально-виховний процес інноваційних методів і форм, що 

стимулюють активність слухачів до формування професійних 

особистісних якостей [448];  

організація професійної підготовки з урахуванням вимог 
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міжнародних стандартів щодо професійної компетентності як чинника 

формування конкурентоспроможності на ринку праці [448]; 

включення до навчального плану спецкурсу, який забезпечить 

формування органічної єдності психологічних, фахових знань слухачів 

про комплекс і сутність професійно важливих якостей, системність і 

цілісність яких посилена міжпредметною інтеграцією та координацією 

[448]; 

забезпечення позитивної мотивації майбутніх судноводіїв до 

формування соціокультурної компетентності як чинника розвитку їх 

професіоналізму [266];  

удосконалення соціально-гуманітарної підготовки курсантів 

шляхом насичення її навчальним матеріалом соціокультурного 

спрямування та використання традиційних й інноваційних форм і 

методів навчання [266]; 

розвиток на основі контекстного навчання умінь і навичок 

прийняття управлінських рішень [423]. 

Для того, щоб виокремити з цього переліку педагогічних умов ті, 

які дійсно можуть сприяти ефективному формуванню готовності 

майбутніх судноводіїв до професійної діяльності, застосовано метод 

експертної оцінки. Процедура визначення експертів не відрізнялася від 

тієї, що представлена у підрозділі 3.2. За результатами відбору було 

визначено експертну групу у складі 12 експертів (її склад у подано 

додатку Н.2). До експертної групи ввійшли науковці, завідувачі кафедр, 

професори і доценти зі стажем педагогічної роботи понад 10 років.  

Для опитування експертів щодо педагогічних умов, які б 

забезпечили ефективне формування готовності майбутніх судноводіїв 

до професійної діяльності, було розроблено анкету (додаток Т), що 

містила як відкриті, так і закриті запитання. Відкриті запитання 
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передбачали вільну форму відповідей, закриті питання – вибір одного з 

пропонованих інтерв’юером відповідей. 

За результатами опрацювання анкет, а також з урахуванням 

результатів аналізу науково-теоретичних основ неперервної підготовки 

майбутніх судноводіїв, особливостей їхньої професійної діяльності та 

професійно-особистісних вимог, а також результатів констатувального 

етапу експерименту зроблено висновок про те, що ефективність 

формування готовності майбутніх судноводіїв до професійної 

діяльності обумовлена комплексом спеціально спроектованих 

системних чинників, що впливають на освітній процес ВМНЗ, 

особистісні параметри його учасників (в першу чергу курсантів і 

студентів). Такими чинниками є педагогічні умови, що за змістом, 

впливом і характером поділяються на дидактичні, психолого-

педагогічні, організаційно-педагогічні і соціально-педагогічні. 

Отже, формування готовності майбутніх судноводіїв до 

професійної діяльності буде ефективним, якщо на кожному етапі цього 

процесу забезпечити реалізацію таких педагогічних умов: 

на першому – початковому етапі: 

– формування свідомого розуміння курсантами (студентами) 

необхідності оволодіння дисциплінами всіх циклів підготовки, 

передбаченими освітньо-професійною програмою; 

– психолого-педагогічний супровід адаптації курсантів 

(студентів) до навчання у вищому морському навчальному закладі та 

проходження плавальної практики на суднах морського флоту; 

– формування і розвиток професійних ціннісних орієнтацій 

майбутніх судноводіїв з використанням потенціалу змісту дисциплін 

циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки, а також 

навчальної плавальної практики; 



302 

 

на другому – етапі поглибленої підготовки: 

– упровадження інноваційних методів і форм навчання і 

викладання з метою активізації курсантів (студентів) до розвитку 

професійно-значущих особистісних властивостей; 

– розвиток психологічної готовності майбутніх судноводіїв до 

прийняття управлінських рішень і несення вахти шляхом інтеграції в 

освітньо-професійну програму додаткового курсу на засадах 

міждисциплінарного підходу; 

на третьому – етапі інтеграції теоретичної і практичної 

підготовки: 

– проектування і впровадження в освітньо-професійну програму 

спеціального курсу для поглибленого вивчення особливостей річкового 

судноплавства; 

– підготовка майбутніх судноводіїв до професійної 

міжкультурної комунікації у складі поліетнічних і мультикультурних 

суднових команд; 

на четвертому – етапі професійного становлення. 

– розвиток в курсантів (студентів) ВМНЗ здатності до лідерства 

та досягнення особистісно значущих цілей; 

– розвиток мотивації до самостійної науково-дослідної роботи 

курсантів (студентів) в магістратурі; 

Разом з тим, у дослідженні також пропонується впровадити 

педагогічні умови, які мають наскрізний вплив, тобто передбачають 

реалізацію впродовж усіх чотирьох етапів. Зокрема йдеться про такі 

педагогічні умови: 

– посилення практико-орієнтованого спрямування освітнього 

процесу у ВМНЗ шляхом впровадження наскрізної програми практичної 

підготовки; 
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– проектування мети, завдань і результатів поетапної 

підготовки майбутніх судноводіїв від матроса 2-го класу до штурмана 

з урахуванням вимог Міжнародної Конвенції з підготовки, 

дипломування моряків і несення вахти; 

– імітаційне моделювання ситуацій, які відтворюють 

максимально наближені до реальних умови несення суднової вахти на 

основі застосування інформаційно-комунікаційних і тренажерних 

технологій і комплексів; 

– науково-методичний супровід розвитку професійної 

компетентності науково-педагогічних працівників щодо формування 

готовності майбутніх судноводіїв до професійної діяльності; 

– регулярний моніторинг якості формування готовності 

майбутніх судноводіїв до професійної діяльності. 

Обґрунтуємо ці педагогічні умови. 

Щодо формування свідомого розуміння курсантами 

(студентами) необхідності оволодіння дисциплінами всіх циклів 

підготовки, передбаченими освітньо-професійною програмою, то у 

дослідженні ми виходимо з того, що без належної мотивації суб’єктів 

учіння неможливо досягти високих результатів розвитку особистості 

професіонала під час навчання у вищий школі. На це вказують 

дослідження О. Леонтьєва [260], Л. Божович [39], В. Кутєєвої [256, с. 

105–109]. На думку вчених, серед основних позитивних мотивів 

пізнавальної діяльності студентів ВНЗ можна виділити усвідомлення 

ними значущості оволодіння професією, почуття обов'язку, інтерес до 

навчання в цілому і до вивчення окремих дисциплін і наук (галузей), 

задоволення від пізнання нового матеріалу, задоволення від вирішення 

складних завдань, мотиви матеріального характеру, методика 

викладання навчальних дисциплін, зміст занять, особистість викладача, 
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стосунки в студентському колективі, змагання, досягнуті результати 

[256, с. 107]. Формування позитивної мотивації до оволодіння 

майбутньою професією безпосередньо впливає на формування 

здатності до навчання – до пошуку та засвоєння нових знань, набуття 

нових вмінь і навичок, уміння організувати власний навчальний процес 

шляхом ефективного використання й управління освітніми ресурсами й 

інформаційними джерелами, вміння визначати навчальні цілі та 

способи їх досягнення, вибудовувати свою освітню траєкторію, 

оцінювати власні результати навчання, навчатися впродовж життя. Ця 

здатність, на думку С. Смірнова, з яким ми погоджуємося, суттєво 

чином впливає на професійне становлення майбутнього фахівця, тому 

що визначає його можливості в післявузівській безперервній освіті 

[402, с. 142]. 

У період навчання на першому курсі у ВМНЗ відбувається 

активне формування не лише спеціальних професійних здатностей, а й 

розвиток професійних ціннісних орієнтацій майбутніх судноводіїв. 

Курсанти (студенти) вперше знайомляться з багатьма видами 

діяльності, що є компонентами їхньої майбутньої професії, опиняються 

у специфічному середовищі суднових команд, знайомляться з 

діяльністю штурманів, помічників капітанів і суднової команди в 

цілому на першій плавальній практиці. Тому на першому етапі 

формування готовності майбутніх судноводіїв до професійної 

діяльності велике значення має комунікація, зокрема діалогові форми 

спілкування викладачів та морських офіцерів з курсантами 

(студентами) під час виконання ними навчальних і практичних завдань, 

проходження плавальної практики тощо. У цей період формуються не 

лише певна сума знань, умінь і навичок, а також самостійність як риса 

особистості [256, с. 107]. Крім цього відбувається розвиток ціннісних 
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орієнтацій – важливих елементів структури особистості майбутнього 

судноводія, які, на думку вчених, відіграють дуже активну роль у 

визначенні спрямованості моральної діяльності особистості [176]. 

Формування і розвиток професійних ціннісних орієнтацій майбутніх 

судноводіїв є важливим завданням діяльності науково-педагогічних 

працівників у ВМНЗ на початковому етапі навчання, оскільки вони є 

стійкою системою і підґрунтям професійних переконань, основу яких 

складають рівень загальної культури, моральні принципи і релігійні 

переконання, уявлення про матеріальні життєві потреби, нахили, 

здібності, здатності, уявлення про мораль та професійну етику, 

особистісні смисли, система соціальних цінностей і окремої 

референтної групи – представників морських професій [379]. На думку 

вчених [81, с. 182–188; 379, с. 58–65], ціннісні орієнтації формуються у 

процесі соціалізації, виконання соціальних ролей, засвоєння системи 

суспільних цінностей. Система ціннісних орієнтацій утворює змістову 

сторону спрямованості особистості і виявляє внутрішню основу її 

ставлень до дійсності. У структурі людської діяльності ціннісні 

орієнтації тісно пов'язані з пізнавальними та вольовими якостями 

особистості. У процесі спільної діяльності, яка визначає взаємини 

людей у групах, складаються групові ціннісні орієнтації. Розвинуті 

професійні ціннісні орієнтації майбутнього судноводія є сталим 

показником його зрілості та сформованості, а нерозвиненість ціннісних 

орієнтацій – ознака інфантилізму та професійної непридатності. 

Ціннісні орієнтації істотно впливають на стиль мислення, спосіб життя, 

перебіг емоційних процесів [79; 177, с. 103]. Вибіркова спрямованість 

на ці цінності віддзеркалюється в ієрархії ціннісних орієнтацій 

особистості, які не мають тієї визначеності, що є у сформованих цілях і 

планах [430]. Ціннісні орієнтації відображають вибіркове ставлення 
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людини до соціальних цінностей та визначають довгострокові лінії її 

поведінки [78, с. 16–25]. 

У зв’язку із суттєвими відмінностями навчання у школі та ВНЗ 

морського профілю, освітній процес якого характеризується низкою 

особливостей, на ефективність навчальної пізнавальної діяльності 

курсантів (студентів) впливає психолого-педагогічний супровід 

адаптації курсантів (студентів) до навчання у вищому морському 

навчальному закладі. Результати аналізу вітчизняної нормативної бази 

та освітніх стандартів морських спеціальностей свідчить про те, що 

морська освіта має суттєві особливості серед інших освітніх галузей. 

Це пов’язано з тим, що діяльність ВМНЗ регулюється не лише 

національними нормативно-правовими документами в галузі освіти та 

відомчими нормативними актами, а й підпорядковується постановам 

Міжнародної морської організації (ІМО) і комісії Євросоюзу [8, с. 54–

60; 295; 505]. 

Під психолого-педагогічним супроводом адаптації курсантів 

(студентів) до навчання у вищому морському навчальному закладі 

доцільно розуміти діяльність науково-педагогічних працівників і 

керівників плавальної практики, спрямовану на забезпечення 

успішного навчання і всебічної підготовки майбутніх судноводіїв до 

обраної ними професії, професійного становлення і саморозвитку, на 

основі формування професійної та навчальної мотивації, професійних 

ціннісних орієнтацій, прагнення до системного саморозвитку, уявлення 

про особистісну і професійну самореалізацію. При цьому адаптацію ми 

розуміємо як «процес активного пристосування й творчого освоєння 

особистістю нового соціального середовища, у якому особистість 

постає не лише об’єктом, а й суб’єктом адаптації, а соціальне 
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середовище є одночасно й адаптуючою, й адаптованою стороною» 

[412, с. 9].  

Важливість психолого-педагогічного супроводу адаптації 

курсантів (студентів) до навчання у вищому морському навчальному 

закладі пов’язана з тим, що після вступу до ВМНЗ відбувається суттєва 

зміна соціальної ситуації, що впливає на їхній розвиток. Також існує 

відмінність у методах навчання в середній та вищій школах, наявність 

значно більшого обсягу інформації, необхідної для підготовки 

майбутніх судноводіїв, відсутність навичок самостійної роботи, 

відрізняються методика навчання та організація освітнього процесу у 

ВМНЗ. Крім цього практично відсутньою є наступність між змістом 

навчання у середній школі і змістом освіти у ВМНЗ. Ці відмінності, а 

також більш напружений графік і зміст освіти, вимоги до виконання 

ОПП викликають велике емоційне, фізичне, психічне і розумове 

напруження, що нерідко призводить до розчарування у виборі 

майбутньої професії. На думку вчених, ігнорування цієї проблеми або 

непрофесійний підхід до її вирішення «породжує зростання 

дезадаптивних тенденцій, які на тлі соціально-психологічних і вікових 

особливостей студентства можуть призводити до зростання кількості 

критичних та екстремальних ситуацій у навчальній діяльності й 

повсякденному житті» [412, с. 3]. Для творчої студентської молоді ця 

проблема постає особливо гостро, оскільки з огляду на її психоемоційні 

особливості вона більше піддається різноманітним стресовим 

ситуаціям.  

Отже, на першому – початковому етапі формування готовності 

майбутніх судноводіїв до професійної діяльності необхідно 

забезпечити формування свідомого розуміння курсантами 

(студентами) необхідності оволодіння дисциплінами всіх циклів 
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підготовки, передбаченими освітньо-професійною програмою; 

психолого-педагогічний супровід адаптації курсантів (студентів) до 

навчання у вищому морському навчальному закладі та проходження 

плавальної практики на суднах морського флоту; формування і 

розвиток професійних ціннісних орієнтацій майбутніх судноводіїв з 

використанням потенціалу змісту дисциплін циклу гуманітарної та 

соціально-економічної підготовки, а також навчальної плавальної 

практики. 

Оскільки другий етап формування готовності майбутніх 

судноводіїв до професійної діяльності – етап поглибленої підготовки, 

спрямований на формування інформаційного, психологічного та 

операційного компонентів цієї готовності, важливе значення має 

упровадження інноваційних методів і форм навчання і викладання з 

метою активізації курсантів (студентів) до розвитку професійно-

значущих особистісних властивостей. Це положення ґрунтується на 

висновках наукових досліджень, виконаних в руслі диференціально-

діагностичної концепції, представниками якої є Г. Еббінгауз [479] і 

К. Ховланд [208], психодинамічної концепції, а також теорій 

індивідуалізації та типологізації [416], відповідно яких професійний 

розвиток особистості є «динамічнім процесом її формоутворення, що 

передбачає формування професійних мотивів, професійної 

компетентності і професійно важливих якостей, пошук оптимальних 

способів якісного виконання професійно значущих видів діяльності 

відповідно до індивідуально-психологічних особливостей особистості» 

[15, с. 6]. При цьому, ефективність цього процесу залежить від низки 

чинників, серед яких крім мотивів вибору професії, соціального й 

освітньо-професійного середовища та індивідуально-психологічних 

властивостей курсанта (студента) важливе значення має якість і 
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ефективність професійного навчання, що безпосередньо пов’язано з 

використанням в освітньому процесі інноваційних методів і форм 

навчання і викладання. Навчання розуміється як упорядкована 

взаємодія педагога з курсантами (студентами), спрямована на 

досягнення поставленої мети. Тому для розвитку професійно-значущих 

особистісних властивостей важливе значення має застосування 

викладачем для розв’язання навчальних завдань на заняттях 

інтерактивних, серед яких кейс-технології; «круглий стіл», дебати, 

ділові ігри, case-study, тренінги, відео конференції, «мозковий штурм», 

фокус-групи, рольові ігри, групові дискусії, а також виконання 

проектів. Щодо інноваційних методик навчання, то таких можна 

віднести: 

e-learning (електронне навчання, що пропонує використання 

Інтернет-технологій, електронних бібліотек, навчально-методичних 

мультимедіа-матеріалів, віртуальних лабораторій і практикумів тощо);  

m-learning (мобільне навчання, що передбачає це передавання 

знань на мобільні пристрої з використанням WAP I GPRS технологій);  

u-learning (всепроникаюче навчання – це технології неперервного 

навчання з використанням інформаційно-комунікаційних засобів у всіх 

сферах життя суспільства. Для здійснення u-learning необхідні 

відповідні навчальні матеріали, що передаються на мобільні пристрої);  

f-learning (flipped learning – перевернуте навчання – це форма 

активного навчання, що дозволяє «перевернути» звичайний процес 

навчання таким чином: студенти поза аудиторією переглядають 

відповідні навчальні матеріали, що будуть розглядатися на наступному 

занятті, самостійно вивчають теоретичний матеріал, а в аудиторії 

здійснюють його обговорення, виконують практичні завдання.);  
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blended-learning (змішане навчання, яка поєднує вище зазначені 

технології з аудиторними заняттями за традиційною системою). 

Важливе значення для розвитку професійно-значущих 

особистісних властивостей мають також технології викладання, 

зокрема імітаційне навчання, контекстне навчання, модульне повне 

засвоєння знань, проблемне навчання і дистанційне навчання [462]. 

Коротка характеристика цих методів представлена у таблиці 4.4. 

Таблиця 4.4 – Характеристика інноваційних методів навчання [470, с. 118–124] 

Моделі 

навчання 
Ключові особливості 

Характеристика моделі 

навчання 

Контекстне 

навчання 

Інтеграція різних видів діяльності 

курсантів (студентів): навчальної, 

наукової, практичної. 

Створення умов, максимально 

наближених до реальних 

Збільшення частки 

практичної роботи 

курсантів (студентів) (з 

акцентом на прикладну) 

Імітаційне 

навчання 

Використання ігрових та 

імітаційних форм навчання 

Збільшення частки 

активних методів навчання 

(імітації й імітаційні ігри 

Проблемне 

навчання 

Ініціювання самостійного пошуку 

курсантами (студентами) знань 

через проблематизацію викладачем 

навчального матеріалу 

Зміна характеру 

навчального завдання і 

навчальної праці (з 

репродуктивного на 

продуктивний, творчий) 

Модульне 

навчання 

Зміст навчального матеріалу 

жорстко структурується з метою 

його максимально повного 

засвоєння, супроводжуючись 

обов'язковими блоками вправ і 

контролю за кожним фрагментом 

Специфічна організація 

навчального матеріалу в 

найбільш стислому і 

зрозумілому для курсантів 

(студентів) вигляді 

Повне 

засвоєння 

знань 

Розроблення варіантів досягнення 

навчальних результатів (на основі 

зміни параметрів умов навчання) 

для курсантів (студентів) з різними 

здібностями 

Увага на фіксації 

результатів навчання 

Дистанційне 

навчання 

Широкий доступ до освітніх 

ресурсів, гранично опосередкована 

роль викладача та самостійна й 

автономна роль курсантів 

(студентів) 

Використання новітніх 

інформаційно-

комунікаційних засобів і 
технологій 
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На другому етапі підготовки майбутніх судноводіїв важливе 

значення має також розвиток їхньої психологічної готовності до 

прийняття управлінських рішень і несення вахти. У дослідженні ми 

дотримуємося думки вчених (Т. Зайцева, В. Ходаковський [187], 

О. Сорока [405, с. 183–194]) про те, що професійна діяльність 

майбутніх судноводіїв відбувається в екстремальних умовах діяльності 

та характеризується насиченістю екстремальними ситуаціями, серед 

яких достатньо високий ризик для життя, загроза піратського полону, 

загроза терористичного акту, вплив небезпечних природних явищ 

(шторм, цунамі тощо), ризик катастроф техногенного характеру, інші 

стихійні лиха, жорстка регламентація життя, обмежений простір судна, 

висока відповідальність за поставлені завдання, тривала емоційна 

напруга, гіподинамія, недостатність сенсорного відчуття, соціального 

середовища, а також різнорідний соціальний склад суднової команди, 

складні процеси управління судном, наявність великих обсягів 

інформації з різних інформаційно-технологічних систем корабля, 

тривале перебування у певній соціальній ізоляції від рідних тощо. Але 

навіть за нормальних умов роботи, на судні діє ціла низка стресогенних 

чинників, що відбиваються на діяльності офіцерів флоту. Серед них 

чинники соціально-психологічного характеру (суміщення виробництва 

та побуту, постійна готовність до виконання професійних обов’язків, 

багатонаціональний екіпаж, труднощі у спілкуванні, відносна соціальна 

ізоляція, монотонність роботи, перевтомлення, дефіцит інформації, 

очікування небезпеки тощо); чинники, що обумовлені природними 

умовами (хитавиця та бовтанка судна, часті зміни погоди та клімату, 

часових поясів); виробничі чинники (шум і вібрація, що поширюються 

не тільки на виробничі, але й на житлові приміщення, висока 

температура повітря й обладнання, електромагнітне випромінення, 
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загазованість парами нафтопродуктів та ін.) [317, с. 79; 207]. Однак 

навіть за таких обставин, судноводії (штурман, помічник капітана, 

вахтовий помічник капітана) не повинні втратити здатність до 

прийняття управлінських рішень і несення вахти. У дослідженні ми 

виходимо з того, що прийняття управлінського рішення майбутнім 

судноводієм – це вибір найбільш оптимального способу розв’язання 

управлінської проблеми з кількох можливих варіантів, з його 

аргументацією як для себе, так і для оточуючих [220]. В більш 

широкому розумінні управлінські рішення розглядають як основний 

вид управлінської праці, сукупність взаємопов'язаних, цілеспрямованих 

і логічно послідовних управлінських дій, що забезпечують реальність 

управлінських завдань. При цьому управлінські рішення є соціальним 

актом, що організовує і спрямовує в певне русло діяльність суднової 

команди та виконує роль засобу, який сприяє досягненню мети, 

поставленої перед екіпажом судна.  

З урахуванням результатів наукових досліджень [164; 173; 220; 

289] можна зробити висновок, що психологічна готовність судноводія 

до прийняття управлінських рішень і несення вахти складається з 

чотирьох компонентів: когнітивного (система знань, необхідних для 

здійснення ефективного прийняття управлінських рішень), 

операційного (комплекс умінь та навичок, які забезпечують успішність 

процесу прийняття управлінських рішень), особистісного (сукупність 

важливих індивідуально-особистісних характеристик керівника, які 

впливають на процес прийняття управлінських рішень) та 

мотиваційного (сукупність мотивів, адекватних цілям та завданням 

процесу прийняття управлінських рішень). На думку О. Сороки [405] 

психологічна готовність майбутнього фахівця морського транспорту до 

професійної діяльності забезпечується комплексом зовнішніх та 
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внутрішніх психолого-педагогічних умов, що визначають ефективність 

процесу його професійної підготовки у ВМНЗ, основними з яких є 

інтеграція психологічних та технічних знань морського фаху, 

гуманізація та індивідуалізація процесу навчально-практичної 

підготовки майбутніх судноводіїв [405 с. 191]. З огляду на це, одним зі 

шляхів реалізації цієї педагогічної умови є інтеграція в освітньо-

професійну програму додаткового курсу на засадах 

міждисциплінарності. 

Отже, на другому етапі формування готовності майбутніх 

судноводіїв до професійної діяльності важливе значення має 

упровадження інноваційних методів і форм навчання і викладання з 

метою активізації курсантів (студентів) до розвитку професійно-

значущих особистісних властивостей, а також розвиток психологічної 

готовності майбутніх судноводіїв до прийняття управлінських рішень і 

несення вахти шляхом інтеграції в освітньо-професійну програму 

додаткового курсу на засадах міждисциплінарного підходу. 

Важливим етапом формування готовності майбутніх судноводіїв 

до професійної діяльності є етап інтеграції теоретичної і практичної 

підготовки. Разом з тим, як було зазначено у попередніх підрозділах, 

окремі аспекти майбутніх судноводіїв залишилися поза увагою у 

затвердженому стандарті вищої освіти за спеціальністю 271 «Річковий 

та морський транспорт» для першого (бакалаврського) рівня. Йдеться 

про підготовку майбутніх судноводіїв до експлуатації річкових 

інформаційних систем.  

У вересні 2001 року на конференції по внутрішньому 

судноплавству в Роттердамі представники країн дунайського і 

рейнського регіонів уклали багатосторонню угоду щодо впровадження 

до 2005 року інформаційної системи на внутрішніх водних шляхах 
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Європи. Ця система базується на стандартах Європейської економічної 

комісії ООН, а також обох річкових комісій – Центральної комісії 

судноплавства по Рейну і Дунайської комісії [367]. Потреба в річкових 

інформаційних службах (РІС) обумовлена особливостями розвитку 

внутрішніх водних шляхів в умовах форсованого створення 

відповідного транспортного сполучення. Темпи транспортування 

вантажів між європейськими державами ростуть, і перевезення 

внутрішніми водними шляхами, безпечні для навколишнього 

середовища, представляють собою реальну альтернативу 

перевантаженої мережі доріг Центральної і Південної Європи. Річкова 

інформаційна служба – це комплекс гармонізованих інформаційних 

служб, які сприяють управлінню рухом суден і перевезень в сфері 

внутрішнього судноплавства у взаємозв'язку з іншими видами 

транспорту. 

РІС покликані сприяти безпечному та ефективному процесу 

перевезень і найбільш повному використанню можливостей внутрішніх 

водних шляхів. Річкові інформаційні служби вже функціонують в 

різних варіантах. 

У зонах РІС є служби руху суден (CДC) на внутрішніх водних 

шляхах. CДC організовуються компетентними (урядовими) органами 

для підвищення безпеки та ефективності руху суден, а також з метою 

захисту навколишнього середовища. Служба повинна мати можливість 

взаємодії з учасниками руху і реагування на ситуації, що виникають в 

зоні СДС. З огляду на зазначене вище, важливою педагогічною умовою 

на третьому етапі формування готовності майбутніх судноводіїв до 

професійної діяльності, що передбачає інтеграцію теоретичної і 

практичної підготовки, є проектування і впровадження в освітньо-

професійну програму спеціального курсу для поглибленого вивчення 
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особливостей річкового судноплавства. 

Ще одна педагогічна умова, яку необхідно реалізувати на третьому 

етапі, це підготовка майбутніх судноводіїв до професійної 

міжкультурної комунікації у складі поліетнічних і мультикультурних 

суднових команд. Її значення полягає в тому, що майбутні судноводії 

часто працевлаштовуються у вітчизняні і зарубіжні судноплавні 

компанії та працюють у складі багатонаціональних екіпажів. Такі 

умови професійної діяльності, що характеризуються 

інтернаціоналізацією плавскладу, вимагають від фахівців з управління 

морськими суднами дотримуватися етико-релігійної толерантності та 

бути здатними до професійної взаємодії у багатомовних і 

багатопрофільних командах. За цих умов актуалізується поняття 

професійної комунікативної компетентності (у тому числі й 

іншомовної), яка є інструментом ефективного вирішення професійних 

завдань [285]. На сьогодні ефективність професійної комунікації 

розуміється по-різному. Проте, за стандартами CDIO (Conceive – Design 

– Implement – Operate) [285] під ефективним спілкуванням розуміють 

«уміння отримувати інформацію та ділитися нею під час активної 

співпраці» [317, с. 79]. Відповідно до вимог Міжнародної Конвенції з 

підготовки, дипломування моряків і несення вахти» (1978/95 рр. з 

поправками 2010 р.), комунікація майбутніх судноводіїв вважатиметься 

успішною за умов їхньої повноцінної взаємодії з іншими членами 

багатомовного екіпажу, включаючи як безпосереднє, так і 

опосередковане технічними посібниками спілкування у ході 

експлуатації суднового обладнання [523]. Подібної точки зору 

дотримуються й науковці [317, с. 79]. Зокрема Н. Огородник критерієм 

ефективності професійного спілкування вважає не стільки володіння 

навичками й уміннями мовлення (усного та письмового), як 
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продуктивність взаємодії, тобто досягнення бажаного результату. На 

думку вченого, з якою ми погоджуємося, останнім часом 

спостерігається «сучасна тенденція до об’єктивації знань, їх 

упредметнення в результатах діяльності та людських стосунках. 

Очевидно, що володіння іноземною мовою набуває дедалі більш 

функціонального характеру, задовольняючи найважливіші потреби 

людини, зокрема потреби у спілкуванні та пізнанні, та передбачаючи 

вміння співвідносити засвоєні мовні засоби з певними цілями, 

ситуаціями, умовами та завданнями професійного спілкування» [317, с. 

79].  

Отже, наявність здатності майбутніх судноводіїв до професійної 

міжкультурної комунікації у складі поліетнічних і мультикультурних 

суднових команд безпосередньо впливає на успішність виконання ними 

функціональних обов’язків, просування по кар’єрі, безпеку судна, 

транспортованого вантажу та морського навколишнього середовища 

[317, с. 79].  

На четвертому етапі формування готовності до професійної 

діяльності – етапі професійного становлення, відповідно до авторської 

концепції важливе значення має розвиток в курсантів (студентів) 

ВМНЗ здатності до лідерства та досягнення особистісно значущих 

цілей. У дослідженні ми виходимо з того, що здатність керувати своїм 

життям, кар’єрою, професійним саморозвитком, ставити особисті цілі і 

робити необхідні кроки для їх досягнення – це фундамент подальших 

професійних досягнень і успіхів майбутнього судноводія. Результати 

аналізу наукових праць [1; 2; 486] і публікацій з проблеми формування і 

розвитку лідерських якостей [243; 168, с. 174–175; 175] вказують на те, 

що лідеру притаманні такі властивості, як відкритість, сміливість, 

рішучість, енергійність, уважність, критичне мислення, 
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врівноваженість, упевненість, здатність визнавати власні помилки, 

працездатність, компетентність, харизматичність, позитивне мислення, 

комунікабельність, здатність до роботи в команді, адекватність 

самооцінки тощо. Якщо порівняти ці властивості лідера з 

властивостями, що висуваються професіограмою та ОПП до 

майбутнього судноводія, до не складно помітити, що вони майже 

збігаються. Так, наприклад, щодо відкритості, то судноводій щодня 

отримує нову інформацію, спілкується з людьми, приймає рішення. 

Відкритість є однією з головних лідерських властивостей судноводія. 

Теж саме стосується сміливості і рішучості. Здатність контролювати 

страх, діяти рішуче, використовувати свій робочий і особистий час 

раціонально, не розмінюючись на порожні справи – важливі лідерські 

якості судноводія, які в комплексі з енергійністю (здатністю долати 

серйозні фізичні та емоційні навантаження) є основою для активізації 

професійного зростання. 

Крім розвитку в курсантів (студентів) ВМНЗ здатності до 

лідерства та досягнення особистісно значущих цілей на четвертому 

етапі – етапі професійного становлення, важливим є розвиток 

мотивації до самостійної науково-дослідної роботи курсантів 

(студентів) в магістратурі. Пояснюється це тим, що освітньо-

професійна програма підготовки магістра за спеціальністю «Річковий 

та морський транспорт» і спеціалізацією «Судноводіння» передбачає 

набуття знань, розумінь, умінь та інших компетентностей, необхідних 

здобувачам для «здійснення наукової, науково-дослідницької і науково-

виробничої діяльності в сфері безпеки судноплавства; роботи на 

підприємствах, установах та організаціях, що забезпечують 

експлуатацію флоту та/або здійснюють науково-дослідну діяльність та 

підготовку фахівців для річкового та морського транспорту; 
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продовження навчання на третьому рівні вищої освіти, у тому числі 

підготовка щодо оволодіння компетентностями відповідно до вимог 

правила ІІ/2 Міжнародної конвенції ПДНВ-78/95 [295]. При цьому ми 

поділяємо думку О. Самсонової про те, що важливе значення для 

самостійної науково-дослідної роботи має «інтерес до пізнання, що 

формується на основі усвідомленої мотивації. Мотивація, інтерес, 

потреба пізнання – усе це необхідні умови для науково-дослідної 

діяльності. Подібно до будь-якого виду діяльності, процес пізнання 

неможливий без участі і впливу деякої поживної «енергії», рушійної 

сили» [378]. Науково-дослідницька мотивація, на думку 

В. Чернобровкіна, є основою наукової діяльності. «Важливою умовою 

підтримки пошукової мотивації є досягнення почуття успіху, який 

підкріплює та посилює її [450, с. 35–37]. У ролі мотивів можуть 

виступати потреби, інтереси, емоції, установки й ідеали. Щодо мотивів 

наукової діяльності, то основними і первинними є внутрішні мотиви, 

що формуються відповідно до потреб особистості в пізнанні й 

розвитку. Такими мотивами є «інтерес до процесу навчання, до змісту 

навчального матеріалу, способів діяльності; бажання отримати більше 

знань; прагнення отримати задоволення від роботи; прагнення до 

систематизації знань; інтерес до сутності явищ, самостійного 

виконання роботи, подолання труднощів та ін. [378]. 

Отже, на кожному з етапів формування готовності майбутніх 

судноводіїв до професійної діяльності з метою підвищення 

ефективності цього процесу необхідно забезпечити реалізацію 

визначених педагогічних умов. Разом з тим, у дослідженні 

пропонується впровадити педагогічні умови, які мають наскрізний 

вплив, тобто передбачають реалізацію впродовж усіх чотирьох етапів. 

Перш за все, йдеться про посилення практико-орієнтованого 
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спрямування освітнього процесу у ВМНЗ шляхом впровадження 

наскрізної програми практичної підготовки. Ця педагогічна умова 

ґрунтується на засадах системного, діяльнісного, компетентнісного і 

контекстного підходів, що покладено в основу провідної ідеї 

дослідження. Відповідно до авторського задуму, практико-орієнтоване 

спрямування освітнього процесу передбачає навчання і викладання в 

поєднанні з практичною діяльністю курсантів (студентів), орієнтацію 

освітнього процесу на формування і розвиток професійної 

компетентності [27, с. 112–116]. Попри те науковці по різному 

тлумачать мету практико-орієнтованого підходу до організації 

освітнього процесу, згадуючи при цьому набуття курсантами 

(студентами) професійного досвіду шляхом занурення в «професійне 

середовище під час виробничої і переддипломної практики; 

професійно-орієнтовані технології навчання, спрямовані на 

формування у майбутніх фахівців значущих для професійної діяльності 

знань, умінь, навичок, професійно-важливих якостей; формування 

професійно і соціально значущих компетенцій в ході надбання 

студентами знань, умінь, навичок і досвіду діяльності тощо» [335]. З 

огляду на це, посилення практико-орієнтованого спрямування 

освітнього процесу у ВМНЗ доцільно реалізувати шляхом 

впровадження наскрізної програми практичної підготовки, що 

регламентуватиме мету, зміст і послідовність проведення практичної 

підготовки, підведення підсумків. Ця програма має містити 

рекомендації щодо видів, форм і методів контролю якості підготовки – 

рівень сформованості компетентностей, які курсанти (студенти) 

повинні отримувати під час проходження практичної підготовки для 

досягнення стандарту відповідно до Міжнародної Конвенції ПДНВ-

78/95 [295]. 
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Ще одна педагогічна умова, що має наскрізний характер – 

проектування мети, завдань і результатів підготовки майбутніх 

судноводіїв з урахуванням вимог Міжнародної Конвенції з підготовки, 

дипломування моряків і несення вахти. За нашим задумом, реалізація 

цієї педагогічної умови має вирішити одну із суперечностей процесу 

підготовки майбутніх судноводіїв. Вона полягає в тому, що нині в 

Україні ступінь підготовки (компетентності) офіцерів флоту 

підтверджується дипломами, виданими відповідними ВНЗ за фахом. 

Дипломи підтверджують відповідний рівень знань, продемонстрованих 

на іспитах, після проходження практики (стажування) на судні, 

обумовленою тривалістю, а не змістом. Водночас, Міжнародною 

Конвенцією ПДНВ-78/95 запропонований функціональний підхід до 

оцінювання якості навчання і компетентності фахівців флоту. 

Відповідно до цього підходу результати навчання сформульовано як 

компетентності, що відповідають здатностям застосовувати теоретичні 

знання і практичні уміння і навички, необхідні для роботи на судні. 

Крім цього, в Міжнародній Конвенції ПДНВ-78/95 визначено сім 

основних функцій у сфері експлуатації, керування і матеріально-

технічного обслуговування судна, а рівень відповідальності передбачає 

три рівні. Зокрема рівень керування (відповідальність за виконання 

обов’язків екіпажом) передбачає кваліфікацію капітана, старшого 

помічника капітана, а рівень експлуатації (особи, що забезпечують 

навігаційну або машинну вахту, виконання робіт з обслуговування 

судна, вантажних операцій) – кваліфікацію помічника капітана. З 

огляду на те, що в Міжнародній Конвенції ПДНВ-78/95 визначено 

рівень і стандарти компетентності по кожній посаді на судні, 

вважається доцільним в освітній процес ВМНЗ впровадити таку 

педагогічну умову як проектування мети, завдань і результатів 
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поетапної підготовки майбутніх судноводіїв від матроса 2-го класу до 

штурмана з урахуванням вимог цього міжнародного акту. 

Відповідно до Міжнародної Конвенції ПДНВ-78/95 низка вимог з 

підготовки фахівців морського флоту може бути дещо зміненою. 

Наприклад, допускається підготовка судноводіїв не на тренажерах, а на 

планшетах. Але суть їхнього застосування залишається незмінною – 

моделювання ситуацій, що відтворюють максимально наближені до 

реальних умови несення суднової вахти. Імітаційне моделювання, на 

думку вчених [45; 313], є процесом конструювання (проектування) 

моделі реальної системи з метою розуміння поведінки системи чи 

оцінки різних стратегій, що забезпечують її функціонування. 

Технологія імітаційного моделювання передбачає формування 

професійної компетентності і властивостей фахівців, скорочення 

термінів адаптації випускників ВНЗ до професійної діяльності. Ця 

технологія досить ефективна в системі підготовки майбутніх 

судноводіїв, оскільки передбачає максимально активну позицію самих 

курсантів (студентів) в процесі пізнавальної та практичної діяльності. 

Основною сутнісною характеристикою імітаційного моделювання 

є ігровий характер цієї навчальної технології, що передбачає виконання 

курсантами (студентами) різноманітних ролей, передбачених 

майбутньою професійною діяльністю. У процесі рольової взаємодії під 

час імітаційного моделювання відбувається практичне вирішення 

навчальних, квазіпрофесійних і професійних практичних завдань, 

набуття практичного досвіду, професійне самоствердження та 

подальший розвиток уявлень про коло професійних функцій і спектр 

професійних завдань. 

Кожна роль в грі набуває певну особистісну забарвлення, в ній 

фіксуються професійно значущі або професійно неприпустимі риси 
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особистості. Розігрування дії відбувається в ситуації, що 

супроводжується виникненням різних реакцій її учасників і вимагає від 

них мобілізації професійних, інтелектуальних і психофізичних 

здібностей. 

Технологія імітаційного моделювання може бути реалізована, 

наприклад, шляхом впровадження ділової гри, в процесі якої 

відбувається «занурення» курсантів (студентів) до конкретної ситуації, 

яка моделюється за допомогою засобів імітаційного моделювання чи 

конструктором гри. «Методи навчання (моделювання професійних 

ситуацій та ін.) віддзеркалюють сутність майбутньої професії, 

створюють механізми прояву компетентності, формують професійні 

якості фахівців, є своєрідним полігоном, на якому слухачі 

відпрацьовують професійні навички в умовах, наближених до реальних 

[188]. 

Разом з тим, результати аналізу наукових праць [313; 249] 

вказують на те, що впровадження в освітній процес технології 

імітаційного моделювання вимагає змін в дидактичній системі 

навчального закладу. Йдеться про необхідність більш ґрунтовного 

проектування організації навчального процесу, його мети, завдань і 

результатів, об’єктивного моніторингу досягнення поставлених 

дидактичних цілей і набутих результатів, структурної та змістовної 

цілісності освітнього процесу, обґрунтованого використання прийомів, 

методів, форм та засобів навчання, а також оперативного зворотного 

зв’язку. 

Крім рольової взаємодії технологія імітаційного моделювання 

передбачає використання спеціальних тренажерів з відповідним 

програмним забезпеченням, які суттєво поліпшують формування 

професійних умінь і навичок, що пов’язані з роботою в ускладнених 
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умовах. «З розвитком технологічних та електронних інновацій робота в 

морі перетворилася на систему зі складними автоматизованими 

процесами з багаторівневими зв’язками, як у режимі «людина-

машина», так і у режимі «людина-людина» [249]. Наприклад, 

моделювання аварійних ситуацій під час освітнього процесу без 

використання тренажерних комплексів являє собою особливу 

складність, оскільки аварійна ситуація, як правило, характеризується 

несподіваністю виникнення, незвичністю умов, дефіцитом інформації, 

необхідністю швидкого прийняття рішень, загрозою катастрофічних 

наслідків [72, с. 114–118]. 

З огляду на це, важливе значення має впровадження у процес 

неперервної професійної підготовки такої педагогічної умови як 

імітаційне моделювання ситуацій, які відтворюють максимально 

наближені до реальних умови несення суднової вахти на основі 

застосування інформаційно-комунікаційних і тренажерних технологій і 

комплексів. 

Реалізація двох попередніх педагогічних умов безпосередньо 

пов’язана з підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників 

ВМНЗ, зокрема науково-методичним супроводом розвитку їхньої 

професійної компетентності щодо формування готовності майбутніх 

судноводіїв до професійної діяльності. Важливість цієї педагогічної 

умови низкою чинників. По-перше, в умовах інформатизація освіти 

відбувається зміна ролі науково-педагогічних працівників, які 

перетворюються не просто на носіїв навчальної інформації, а 

демонструють готовність до реалізації постійно зростаючих і 

ускладнених завдань навчання та виховання студентської молоді, 

сприяють їхній адаптації до сучасних соціальних і професійних змін, 

здатних діяти в умовах міжнародного ринку праці. По-друге, високий 
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рівень підготовки науково-педагогічних працівників є передумовою 

розвитку особистості майбутніх судноводіїв, їхніх життєвих 

компетентностей і ціннісних орієнтацій. По-третє, необхідність 

науково-методичного супроводу розвитку професійної 

компетентності науково-педагогічних працівників обумовлена 

стрімким розвитком технологій, що забезпечують функціональність 

сучасного судна, а оскільки освіта повинна мати випереджальний 

характер, то викладачі ВМНЗ мають постійно оновлювати свої фахові 

знання та бути лідерами у викладацькій справі. 

Ще одна педагогічна умова, яка має наскрізний характер у 

технології формування готовності майбутніх судноводіїв до 

професійної діяльності – регулярний моніторинг цього процесу. 

Значення цієї умови полягає в тому, що моніторинг забезпечує 

отримання інформації про перебіг неперервної професійної підготовки 

майбутніх фахівців з навігації й управління суднами. При цьому у 

дослідженні ми виходимо з того, що освітній моніторинг є формою 

організації, збору, зберігання, обробки й поширення інформації про 

процес підготовки судноводіїв, що забезпечує безперервне стеження за 

його станом, а також дає можливість прогнозувати його розвиток [443]. 

З урахуванням результатів наукових досліджень [11; 12] можна 

зробити висновок, що важливою умовою ефективності моніторингу 

формування готовності майбутніх судноводіїв до професійної 

діяльності є відповідність його процедур певним вимогам, зокрема: 

наявність чітких показників для отримання кількісних параметрів 

оцінювання; 

обґрунтовані і валідні процедури оцінювання; 

залучення до процесу моніторингу спеціально підготовлених і 

досвідчених експертів; 
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обґрунтовані терміни, періодичність і часові характеристики 

оцінювання; 

розроблені форми фіксації інформації під час моніторингу; 

взаємозв'язок оцінювання з процесом прийняття управлінських 

рішень і коригування змісту, форм і методів підготовки майбутніх 

судноводіїв. 

Щодо показників для отримання кількісних параметрів 

оцінювання готовності майбутніх судноводіїв до професійної 

діяльності, то з урахуванням узагальнення результатів наукових праць 

такими можуть бути: 

оцінка готовності випускників до професійної діяльності 

керівником випускової кафедри (нульовий (критичний), перший 

(репродуктивний), другий (продуктивний) і третій (творчий); 

результати засвоєння знань; 

самооцінка готовності майбутніх судноводіїв до професійної 

діяльності (високий, середній, низький рівень);  

відповідність професійних особистих властивостей випускників 

вимогам професії;  

відповідність професійних знань, умінь і навичок вимогам 

професії;  

рейтинг випускників;  

особисті досягнення випускників (нагороди, наукові роботи, 

винаходи, публікації та ін.); 

професійна спрямованість випускників;  

професійна компетентність випускників. 

Узагальнення результатів наукових праць з проблеми 

моніторингу якості освіти у вищому навчальному закладі [50; 281; 151] 

дозволяє зробити висновок, що моніторинг формування готовності 
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майбутніх судноводіїв до професійної діяльності – це довготривалий 

процес застосування діагностичних процедур, що має на меті 

формування реальної актуальної інформаційної системи з даними про 

стан, перебіг та результати цього процесу шляхом періодичного 

застосування методів діагностики у відповідності з визначеними 

показниками. Результатом моніторингу є з’ясування ступеня 

відхилення зафіксованих результатів від запланованих (заданих) 

параметрів з метою для коригування і прогнозування результатів 

формування готовності майбутніх судноводіїв до професійної 

діяльності під час освітнього процесу у ВМНЗ. 

Отже, формування готовності майбутніх судноводіїв до 

професійної діяльності в умовах неперервної освіти доцільно 

проектувати у чотири етапи (перший – початковий, другий – 

поглибленої підготовки, третій – інтеграції теоретичної і практичної 

підготовки, четвертий – професійного становлення). На кожному етапі 

необхідно забезпечити реалізацію певних педагогічних умов, а також 

впровадити педагогічні умови, які мають наскрізний вплив, тобто 

передбачають реалізацію впродовж усіх чотирьох етапів.  

Наступним етапом дослідження вбачаємо обґрунтування системи 

неперервної професійної підготовки майбутніх судноводіїв у вищих 

морських навчальних закладах. 
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4.4 Характеристика системи неперервної професійної 

підготовки майбутніх судноводіїв у вищих морських навчальних 

закладах 

 

Важлива роль водного транспорту в умовах світової 

глобалізації, зростання вимог до безпеки судноплавства та 

міжнародного ринку праці, вимоги міжнародних нормативно-правових 

документів щодо стандартів підготовки членів екіпажів суден, якості 

засвоєння ними знань, навичок і компетентності, а також вимоги 

освітньо-професійних програм підготовки фахівців морського і 

річкового флоту (зокрема майбутніх штурманів і помічників капітанів) 

обумовлюють потребу в обґрунтуванні системи неперервної 

професійної підготовки майбутніх судноводіїв у вищих морських 

навчальних закладах. 

Для визначення сутності поняття «система неперервної 

професійної підготовки майбутніх судноводіїв у вищих морських 

навчальних закладах» доцільно скористатися методом дедукції, який 

дозволяє одержати часткові висновки на основі знання загальних 

положень. Таким загальним положенням може бути визначення 

поняття «система», яку можна тлумачити як «множинність елементів, 

пов’язаних відносинах і зв'язках один з одним, що утворюють певну 

цілісність, єдність» [59]. Основними ознаками системи є певна 

множинність елементів; наявність головної мети для всіх елементів; 

зв'язки між елементами; цілісність і єдність елементів; 

структурованість та ієрархічність, відносна самостійність; чітко 

виражене управлінням [236]. 

Професійну підготовку майбутніх судноводіїв доцільно 

розглядати як педагогічну систему, оскільки йдеться про процес, що 
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відбувається у ВМНЗ і має на меті формування знань, умінь, навичок і 

професійно значимих властивостей. З урахуванням узагальнення 

результатів наукових праць педагогічну систему потрібно розуміти як 

«динамічний функціональний комплекс діалектично пов’язаних між 

собою компонентів і елементів, які створюють оптимальні умови для 

розв’язання завдань навчання, освіти і виховання майбутніх фахівців» 

[182, с. 144–151]. 

З огляду на це, система неперервної професійної підготовки 

майбутніх судноводіїв у вищих морських навчальних закладах – це 

послідовний динамічний функціональний комплекс діалектично 

пов’язаних між собою компонентів (цільового, змістово-діяльнісного, 

аналітико-результативного) і елементів (курсантів, студентів, науково-

педагогічних працівників, керівників плавальної практики, керівників 

баз плавальної практики), що спільно забезпечують функціонування 

умов для досягнення мети і розв’язання завдань підготовки майбутніх 

фахівців з навігації й управління суднами на першому (бакалаврському) 

і другому (магістерському) рівнях вищої освіти у відповідності до 

вимог міжнародних нормативно-правових документів (Міжнародної 

конвенції ПДМНВ 78/95) [295]. 

З урахуванням концепції дослідження, обґрунтованих 

педагогічних умов і технології формування готовності майбутніх 

фахівців з навігації й управління суднами до професійної діяльності, 

систему неперервної професійної підготовки майбутніх судноводіїв у 

вищих морських навчальних закладах можна зобразити схематично 

(див. рис. 4.1). 

Відповідно до авторського задуму, систему неперервної 

професійної підготовки майбутніх судноводіїв у вищих морських 

навчальних закладах можна подати як поєднання трьох основних 
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компонентів (блоків, підсистем), зокрема цільового, змістово-

діяльнісного, аналітико-результативного. 

Зміст цільового компоненту обумовлений соціальним 

замовленням на підготовку фахівців за спеціальністю «Річковий та 

морський транспорт», відповідно до якого, метою є формування 

готовності майбутніх судноводіїв до професійної діяльності у системі 

неперервної професійної підготовки.  

Оскільки цей процес передбачає два рівні освіти – перший 

(бакалаврський) і другий (магістерський), то, відповідно, на кожному 

рівні вищої освіти у системі неперервної підготовки необхідно 

вирішувати окремі завдання. Зокрема перший (бакалаврський) рівень 

освіти передбачає – підготовку майбутніх судноводіїв до отримання 

звання штурмана та зайняття посад вахтового помічника капітана 

морських суден відповідно до Міжнародної Конвенції ПДМНВ і 

національних вимог. 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти серед основних 

завдань передбачає здобуття курсантами (студентами) знань, умінь, 

навичок та досвіду, що стосується управління експлуатацією складних 

інформаційно-зв'язаних комплексів та систем, що забезпечують 

нормальне функціонування суден та інших об'єктів морської (річкової) 

інфраструктури. Крім цього магістерський рівень вищої освіти 

передбачає набуття курсантами (студентами) знань, умінь, навичок і 

досвіду педагогічної діяльності у закладах вищої освіти, а також 

науково-дослідної діяльності в установах і організаціях морського та 

річкового транспорту. 
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Мета – формування готовності майбутніх судноводіїв до 
професійної діяльності у системі неперервної професійної 
підготовки 

Соціальне замовлення: підготовка 
фахівців за спеціальністю «Річковий 
та морський транспорт» 

 

Перший (бакалаврський) 
рівень вищої освіти 

Завдання – підготовка майбутніх 
судноводіїв до отримання звання 
штурмана та зайняття посад 
вахтового помічника капітана 
морських суден відповідно до 
Міжнародної Конвенції ПДМНВ і 

національних вимог 

Завдання – здобуття знань, умінь, 
навичок та досвіду: з управління 
експлуатацією складних 
інформаційно-зв'язаних комплексів та 
систем, що забезпечують нормальне 
функціонування суден та інших 
об'єктів морської (річкової) 
інфраструктури; педагогічної 
діяльності у вищих навчальних 
закладах та науково-дослідної 
діяльності в установах і організаціях 
морського та річкового транспорту 

Методологічні 
підходи: 

системний, 
діяльнісний, 

компетентнісний, 
контекстний, 
аксіологічний, 
акмеологічний, 
технологічний 
середовищний 

Другий (магістерський) 
рівень вищої освіти 

Етапи 

Цільовий компонент формування готовності майбутніх судноводіїв до професійної діяльності 

Змістово-діяльнісний компонент формування готовності 
майбутніх судноводіїв до професійної діяльності 

Перший – 
початковий 

Другий – 
поглибленої 
підготовки 

Третій – 
інтеграції 

теоретичної 
і практичної 
підготовки 

Четвертий – 
професійного 
становлення 

Педагогічні умови, що 
впроваджуються 

поетапно 

Формування свідомого розуміння курсантами (студентами) необхідності оволодіння дисциплінами 
всіх циклів підготовки, передбаченими освітньо-професійною програмою;  психолого-педагогічний 
супровід адаптації курсантів (студентів) до навчання у вищому морському навчальному закладі та 
проходження плавальної практики на суднах морського флоту; формування і розвиток професійних 
ціннісних орієнтацій майбутніх судноводіїв з використанням потенціалу змісту дисциплін циклу 
гуманітарної та соціально-економічної підготовки, а також навчальної плавальної практики 

Упровадження інноваційних методів і форм навчання і викладання з метою активізації курсантів 
(студентів) до розвитку професійно-значущих особистісних властивостей; розвиток психологічної 
готовності майбутніх судноводіїв до прийняття управлінських рішень і несення вахти шляхом 
інтеграції в освітньо-професійну програму додаткового курсу на засадах міждисциплінарного 
підходу 

Проектування і впровадження в освітньо-професійну програму спеціального курсу для 
поглибленого вивчення особливостей річкового судноплавства; – підготовка майбутніх судноводіїв 

до професійної міжкультурної комунікації у складі поліетнічних і мультикультурних суднових 
команд 

Розвиток в курсантів (студентів) ВМНЗ здатності до лідерства та досягнення особистісно значущих 
цілей; розвиток мотивації до самостійної науково-дослідної роботи курсантів (студентів) в 
магістратурі 

Посилення практико-орієнтованого спрямування освітнього процесу у ВМНЗ шляхом впровадження 
наскрізної програми практичної підготовки; проектування мети, завдань і результатів поетапної 
підготовки майбутніх судноводіїв від матроса 2-го класу до штурмана з урахуванням вимог 
Міжнародної Конвенції з підготовки, дипломування моряків і несення вахти; імітаційне моделювання 
ситуацій, які відтворюють максимально наближені до реальних умови несення суднової вахти на 
основі застосування інформаційно-комунікаційних і тренажерних технологій і комплексів; науково-
методичний супровід розвитку професійної компетентності науково-педагогічних працівників щодо 
формування готовності майбутніх судноводіїв до професійної діяльності; регулярний моніторинг 
якості формування готовності майбутніх судноводіїв до професійної діяльності 

Педагогічні 

умови, що 

мають 

наскрізний 

характер 

впливу на всі 

етапи 

Аналітико-результативний компонент формування готовності майбутніх судноводіїв до професійної 

діяльності 
Критерії сформованості 
готовності майбутніх 

судноводіїв до професійної 
діяльності 
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Рівні сформованості 
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Результат неперервної професійної підготовки –  
готовність майбутніх судноводіїв до професійної діяльності 
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Цільовий компонент, відповідно до авторської концепції 

передбачає, що формування готовності майбутніх судноводіїв до 

професійної діяльності необхідно здійснювати з урахуванням положень 

і принципів системного, діяльнісного, компетентнісного, контекстного, 

аксіологічного, акмеологічного, технологічного та середовищного 

підходів. У комплексному поєднанні ці підходи забезпечують 

формування у курсантів (студентів) компонентів готовності до 

професійної діяльності, зокрема мотиваційного (професійні мотиви, 

інтереси і потреби), ціннісного (професійно-ціннісні орієнтації), 

інформаційного (сукупність загальних і спеціальних знань), 

психологічного (морально-психологічні та професійно-важливі 

властивості) та операційного (фахові практичні уміння і навички). 

Змістово-діяльнісний компонент системи неперервної 

професійної підготовки майбутніх судноводіїв у вищих морських 

навчальних закладах взаємообумовлений цільовим компонентом і 

взаємопов’язаний з ним, оскільки  формування готовності майбутніх 

судноводіїв до професійної діяльності реалізується поетапно. З 

урахуванням рівня і змісту вищої освіти, особливостей індивідуально-

психологічного і професійного розвитку курсантів (студентів), рівнів та 

особливостей їхньої практичної підготовки на різних курсах навчання, 

а також особливостей освітнього процесу у ВМНЗ формування 

готовності майбутніх судноводіїв до професійної діяльності доцільно 

реалізовувати впродовж чотирьох етапів – першого (початкового), 

другого (етапу поглибленої підготовки), третього (етапу інтеграції 

теоретичної і практичної підготовки) та четвертого (етапу професійного 

становлення). 

На кожному етапі необхідно забезпечити реалізацію певних 

педагогічних умов, а також впровадити педагогічні умови, які мають 
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наскрізний вплив, тобто передбачають реалізацію впродовж усіх 

чотирьох етапів. Педагогічні умови ми розглядаємо як спеціально 

спроектовані системні чинники, що впливають на освітній процес 

ВМНЗ, особистісні параметри його учасників (в першу чергу курсантів 

і студентів). Важливою системною характеристикою педагогічних умов 

є те, що вони здійснюють вплив на ресурсне забезпечення неперервної 

професійної підготовки майбутніх судноводіїв (методичне, 

інформаційне, комунікаційне, програмне, наочне тощо), зміст, форми, 

методи і технології навчання, ставлення курсантів (студентів) і 

науково-педагогічних працівників до освітнього процесу (мотивація, 

зацікавленість, прагнення, рівень включеності у навчання тощо). 

Загалом педагогічні умови формування готовності майбутніх фахівців з 

навігації й управління суднами до професійної діяльності в системі 

неперервної професійної підготовки спрямовані на особистість 

курсанта (студента) як основний компонент цього процесу. 

Система неперервної професійної підготовки майбутніх 

судноводіїв у вищих морських навчальних закладах є відкритою 

системою, оскільки вона перебуває в стані постійної взаємодії з 

навколишнім середовищем, в якому функціонує ВМНЗ, охоплюючи 

природні (морські і річкові водні) ресурси, людей, річковий і морський 

флот, судноплавні компанії, соціально-демографічні, економічні і 

політичні умови і явища, міністерства і установи, бази практики, а 

також взаємозв'язки між цими елементами. 

Ще одним важливим компонентом (підсистемою) системи 

неперервної професійної підготовки майбутніх судноводіїв у вищих 

морських навчальних закладах є аналітико-результативний компонент 

формування готовності майбутніх судноводіїв до професійної 

діяльності. Оскільки будь-яку систему характеризує певний стан – 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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сукупність значень її параметрів (властивостей) у певний момент часу, 

то для володіння об’єктивною інформацією про реальну 

характеристику і стан системи неперервної професійної підготовки 

майбутніх судноводіїв важливе значення має регулярний моніторинг 

якості формування готовності майбутніх судноводіїв до професійної 

діяльності. Такий моніторинг стає можливим завдяки системі критеріїв, 

показників і рівнів сформованості готовності майбутніх судноводіїв до 

професійної діяльності. Оскільки результат неперервної професійної 

підготовки може через певні причини відрізнятися від запланованого 

(система є відкритою), то передбачено коригування процесу 

формування готовності майбутніх судноводіїв до професійної 

діяльності. Таке коригування відбувається на основі глибокого аналізу 

стану підготовки майбутніх судноводіїв, пошуку причин, що мають 

вплив на якість формування у них професійних знань, умінь і навичок, 

а також професійно-значущих властивостей. 

Системі неперервної професійної підготовки майбутніх 

судноводіїв у вищих морських навчальних закладах притаманні певні 

властивості.  

По-перше, ефект синергії або сумарний ефект. Він полягає в 

тому, що при взаємодії двох або більше чинників їхня дія суттєво 

переважає ефект кожного окремого компонента у вигляді простої їхньої 

суми [441]. Йдеться про односпрямованість (або цілеспрямованість) дій 

компонентів, що посилює ефективність функціонування системи [442]. 

Такими чинниками в системі неперервної професійної підготовки 

майбутніх судноводіїв у вищих морських навчальних закладах є 

педагогічні умови, що впроваджуються на кожному етапі формування 

готовності майбутніх судноводіїв до професійної діяльності. При 

цьому, ефект від комплексу цих педагогічних умов, алгоритму і 
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послідовності їх впровадження суттєво переважає ефект від кожної 

окремої педагогічної умови у вигляді простої їхньої суми. Саме тому, 

можемо вести мову не про просту сукупність умов, а певну технологію, 

яка має на багато кращий ефект від науково обґрунтованої 

послідовності впровадження змісту, форм, методів, прийомів і засобів 

на кожному з етапів формування готовності майбутніх судноводіїв до 

професійної діяльності. 

По-друге, системі неперервної професійної підготовки 

майбутніх судноводіїв у вищих морських навчальних закладах 

притаманна цілісність. Вона полягає в тому, що зміна змісту будь-

якого компоненту цієї системи впливає на інші компоненти і зміну 

системи в цілому. Сутність цієї властивості полягає також і в тому, що 

зміна системи позначається на всіх або деяких її підсистемах. 

Наприклад, інше формулювання мети системи неперервної 

професійної підготовки майбутніх судноводіїв неодмінно вплине на 

змістово-діяльнісний компонент (підсистему) формування готовності 

майбутніх судноводіїв до професійної діяльності. 

По-третє, система неперервної професійної підготовки 

майбутніх судноводіїв у вищих морських навчальних закладах 

характеризується ієрархічністю, оскільки вона є елементом системи 

вищого порядку – системи вищої освіти України, а кожен її елемент, у 

свою чергу, є системою більш низького рівня, бо є частиною 

(підсистемою) цієї системи. 

По-четверте, важливою властивістю системи неперервної 

професійної підготовки майбутніх судноводіїв у вищих морських 

навчальних закладах є функціональність. Ця властивість полягає в 

тому, що всі її елементи діють і взаємодіють в межах свого 

функціонального призначення. Цілісне функціонування системи 
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неперервної професійної підготовки майбутніх судноводіїв є 

результатом взаємодії всіх її підсистем. Кожний компонент 

(підсистема) системи посилює інтеграцію, яка постає як необхідність 

об’єднання диференційованих компонентів в єдине ціле, що зрештою 

дає можливість обирати методи управління цим процесом і його 

реалізації, які забезпечують досягнення поставленої мети [83].  

Важливою характеристикою системи неперервної професійної 

підготовки майбутніх судноводіїв у вищих морських навчальних 

закладах є характер зв’язків між її компонентами (підсистемами). У 

дослідженні ми виходимо з того, що спроектовану систему 

характеризує універсальний закономірний зв’язок, що забезпечує 

взаємодію всіх її елементів. З урахуванням концепції формування 

готовності майбутніх судноводіїв до професійної діяльності можемо 

стверджувати, що таким універсальним закономірним зв’язком є зв'язок 

положень педагогічної і психологічної науки, закономірностей і 

принципів розвитку особистості майбутнього судноводія, що 

взаємопов’язані між собою і структуруються на методологічному, 

теоретичному і технологічному рівнях. 

Крім цього мають місце ієрархічні зв’язки, що характеризують 

послідовність і значущість окремих елементів системи. Так, наприклад, 

технологічний рівень концепції формування готовності майбутніх 

судноводіїв до професійної діяльності, яку покладено в основу системи 

неперервної професійної підготовки майбутніх судноводіїв у ВМНЗ, 

розкриває етапи, технологію і послідовність впровадження 

педагогічних умов, а також інноваційного змісту, форм, методів, 

особливостей використання засобів формування, розвитку та 

діагностики готовності майбутніх судноводіїв до професійної 

діяльності. Цей рівень концепції розкриває також особливості 
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моніторингу ефективності цього процесу на різних етапах формування 

готовності майбутніх судноводіїв, що обумовлені особливостями їх 

неперервної професійної підготовки, а також порядок (правила) 

коригування цільового (мета і завдання), змістового (зміст неперервної 

професійної підготовки), методико-технологічного (форми, методи, 

засоби, прийоми і педагогічні технології), діагностувального (критерії, 

показники, методи діагностики) і результативного компонентів, якщо 

виникає така потреба у разі відхилення від запланованих результатів 

навчання. Формування готовності майбутніх судноводіїв до 

професійної діяльності доцільно реалізувати поетапно, з урахуванням 

рівня і змісту освіти, особливостей індивідуально-психологічного і 

професійного розвитку курсантів (студентів), рівнів та особливостей 

їхньої практичної підготовки на різних курсах навчання, а також 

особливостей освітнього процесу у ВМНЗ. 

Оскільки система неперервної професійної підготовки майбутніх 

судноводіїв у ВМНЗ є керованою, то їй притаманні зв’язки управління. 

Вони виявляються в адміністративній, освітній, науковій, виховній 

сферах. Наприклад, адміністративна сфера передбачає функціонування 

такого ланцюжка: ректор ВМНЗ – керівництво інститутів – керівництво 

факультетів – керівництво навчального підрозділу – курсанти 

(студенти). В освітній сфері можна прослідкувати зв'язок: ректор 

ВМНЗ – проректор з науково-педагогічної роботи – керівництво 

інститутів – керівництво факультетів – керівництво навчального 

підрозділу – курсанти (студенти). 

Отже, система неперервної професійної підготовки майбутніх 

судноводіїв у ВМНЗ є підсистемою (компонентом) системи вищої 

освіти України та системи підготовки фахівців для річкового і 

морського транспорту. Це послідовний динамічний функціональний 
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комплекс діалектично пов’язаних між собою компонентів (цільового, 

змістово-діяльнісного, аналітико-результативного) і елементів 

(курсантів, студентів, науково-педагогічних працівників, керівників 

плавальної практики, керівників баз плавальної практики), що спільно 

забезпечують функціонування умов для досягнення мети і розв’язання 

завдань підготовки майбутніх фахівців з навігації й управління суднами 

на першому (бакалаврському) і другому (магістерському) рівнях вищої 

освіти у відповідності до вимог міжнародних нормативно-правових 

документів (Міжнародної конвенції ПДМНВ 78/95). Функціонування 

цієї системи забезпечують структурні компоненти, що характерні й 

іншим педагогічним системам, але кожен з них має акцент на 

формування готовності майбутніх судноводіїв до професійної 

діяльності. Спроектована система є складною, цілісною і відкритою, її 

характеризують такі властивості, що притаманні цьому типу систем, 

зокрема синергетичність, функціональність та ієрархічність. 
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РОЗДІЛ 5 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ 

НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ 

СУДНОВОДІЇВ У ВИЩИХ МОРСЬКИХ НАВЧАЛЬНИХ 

ЗАКЛАДАХ  

 

 

5.1 Особливості організації та методика експериментального 

дослідження 

 

Відповідно до одного із завдань, дослідження передбачало 

експериментальну перевірку дієвості системи неперервної професійної 

підготовки майбутніх судноводіїв, а також результативності 

педагогічних умов і технології формування готовності майбутніх 

фахівців річкового і морського транспорту до професійної діяльності. 

Виконання цього завдання дослідження передбачало проведення 

педагогічного експерименту, який складався з двох етапів: 

констатувального і формувального. 

Констатувальний етап експерименту проведено у першому 

кварталі 2015 року. Серед основних завдань цього етапу дослідження 

було з’ясування рівня сформованості готовності майбутніх судноводіїв 

до професійної діяльності, визначення тенденцій цього процесу у 

вітчизняних МЗВО, дослідження змісту навчальних планів і робочих 

програм навчальних дисциплін, що їх вивчають курсанти на різних 

курсах за спеціальністю 271 «Річковий та морський транспорт» за 

спеціалізацією «Судноводіння» (нині – «Навігація і управління 

морськими суднами»). 
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Констатувальним етапом експерименту охоплено курсантів 

(студентів) Національного університету «Одеська морська академія» 

(разом з Дунайським інститутом), Херсонську державну морську 

академію, Київську Державну академію водного транспорту 

Державного університету інфраструктури та технологій та Дунайського 

факультету морського та річкового транспорту Державного 

університету інфраструктури та технологій. Загалом на 

констатувальному етапі експерименту було опитано 228 курсантів 

(студентів) випускного курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти та 102 курсанти (студенти), що завершували навчання на рівні 

спеціаліста та магістра. До проведення експериментальних заходів було 

також залучено 35 науково-педагогічних працівників цих ВМНЗ щодо 

їх уявлень про якість і зміст підготовки майбутніх судноводіїв, 

розуміння ними сучасних вимог, що висуваються міжнародними 

нормативними актами, резервів та можливостей освітнього процесу 

щодо формування готовності майбутніх судноводіїв до професійної 

діяльності, готовності науково-педагогічних працівників до 

формування у майбутніх фахівців з навігації та управління морськими 

суднами професійних якостей, ціннісних орієнтацій, установок і 

переконань. 

На констатувальному етапі експерименту з’ясовано також 

ставлення курсантів ВМНЗ до якості формування у них професійних 

знань, умінь, навичок, ціннісних орієнтацій, досвіду та інших 

компонентів готовності до професійної діяльності, рівень 

підготовленості науково-педагогічних працівників до її формування в 

умовах сучасних світових процесів глобалізації, якість морської 

практики майбутніх судноводіїв та її відповідність меті освітньо-

професійної програми та нормативним документам. 
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Такий перелік завдань констатувального етапу експерименту 

пов’язаний з необхідністю забезпечити об’єктивне отримання 

емпіричних даних для з’ясування шляхів удосконалення неперервної 

професійної підготовки майбутніх судноводіїв у вищих морських 

навчальних закладах, а також розроблення концептуальних засад 

розроблення системи цього процесу. 

Формувальний етап педагогічного експерименту тривав з травня 

2015 по травень 2019 року. Його метою було створити умови для 

перевірки концепції формування готовності майбутніх судноводіїв до 

професійної діяльності. Формувальний етап педагогічного 

експерименту організовано на базі Національного університету 

«Одеська морська академія» включно з його філіями – Азовським 

морським інститутом і Дунайським інститутом. 

Формувальний експеримент мав характер паралельного, що 

передбачало участь однорідних об’єктів, тобто двох груп – 

експериментальної та контрольної. На учасників експериментальної 

групи відбувався активний вплив шляхом впровадження педагогічних 

умов, а в контрольній групі навчальний процес було організовано за 

традиційною системою. Шляхом порівняння стану об’єктів (ЕГ і КГ), 

зокрема вхідних (на початку експерименту) та кінцевих (після його 

завершення) характеристик сформованості в майбутніх судноводіїв 

готовності до професійної діяльності з’ясовано ефективність 

запропонованих заходів, зокрема системи неперервної професійної 

підготовки майбутніх судноводіїв, педагогічних умов і технології 

формування готовності майбутніх фахівців річкового і морського 

транспорту до професійної діяльності. 

Перед початком організації експериментальної роботи було 

визначено склад учасників експерименту, ознайомлено їх із завданнями 
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експерименту. Загальна кількість учасників формувального етапу 

експерименту 288 курсантів (студентів), що навчалися на першому 

(бакалаврському) рівні вищої освіти, 84 курсанти (студенти), що 

навчалися на другому (магістерському) рівні вищої освіти, а також 48 

науково-педагогічних працівників Національного університету 

«Одеська морська академія» і його філій – Азовського морського 

інституту і Дунайського інституту. 

Формувальний етап педагогічного експерименту умовно можна 

поділити на три етапи: підготовчий, основний і завершальний.  

На підготовчому етапі (травень 2015 – серпень 2015 рр.) 

уточнено цілі та завдання формувального етапу експерименту, 

визначено контрольну (далі ‒ КГ) та експериментальну (далі ‒ ЕГ) 

групи, а також організовано вхідний контроль сформованості 

готовності майбутніх фахівців річкового і морського транспорту до 

професійної діяльності.  

Для проведення експериментального дослідження з усієї 

генеральної сукупності здобувачів вищої освіти – курсантів (студентів) 

ВМНЗ було здійснено вибірку для КГ і ЕГ. Для визначення обсягу 

генеральної сукупності використано статистичні показники вищої 

освіти України за 2015 рік, зокрема контингент курсантів (студентів), 

які навчались за спеціальністю 271 «Річковий та морський транспорт» 

за спеціалізацією «Судноводіння» (нині – «Навігація і управління 

морськими суднами»). 

Оскільки діагностику проводили з курсантами першого 

(бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів, було сформовано по 

дві контрольні і по дві експериментальні групи. До КГ 1 увійшло 143 

курсанти (студенти) бакалаврського рівня, до КГ 2 – 42 курсанти 

(студенти) магістерського рівня. До ЕГ 1 увійшло 145 курсантів 
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(студентів) бакалаврського рівня, до ЕГ 2 – 42 курсанти (студенти) 

магістерського рівня. 

На цьому етапі було також ознайомлено науково-педагогічних 

працівників, що брали участь у проведенні формувального етапу 

експерименту із конкретними завданнями експериментальної роботи. 

На основному етапі формувального етапу експерименту, що 

тривав від вересня 2015 по квітень 2019 року з метою реалізації 

системи неперервної професійної підготовки майбутніх судноводіїв, 

експериментальної результативності педагогічних умов і технології 

формування готовності майбутніх фахівців річкового і морського 

транспорту до професійної діяльності були внесені відповідні зміни в 

організацію освітнього процесу курсантів (студентів) ЕГ. Ці зміни 

пов’язані з необхідністю адаптації процесу професійної підготовки 

майбутніх судноводіїв до етапів формування в них готовності до 

професійної діяльності (перший – початковий, другий – поглибленої 

підготовки, третій – інтеграції теоретичної і практичної підготовки і 

четвертий – професійного становлення). Крім цього на основному етапі 

формувального етапу експерименту упроваджено заходи, що 

передбачені системою неперервної професійної підготовки майбутніх 

судноводіїв, зокрема трьох основних компонентів (підсистем) – 

цільового, змістово-діяльнісного, аналітико-результативного. 

На завершальному етапі (травень 2019 – жовтень 2019 рр.) – 

здійснена повторна діагностика стану сформованості готовності 

майбутніх судноводіїв до професійної діяльності в курсантів 

(студентів) ЕГ і КГ за визначеними критеріями (потребнісно-

мотиваційним, ціннісно-орієнтаційним, когнітивним, професійно-

особистісним і практичним) та їхніми показниками. 
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Крім цього здійснено аналіз і порівняння результатів 

сформованості зазначеної готовності для з’ясування результативності 

формувального етапу експерименту з курсантами (студентами) ЕГ. На 

завершальному етапі формувального експерименту узагальнено 

отримані результати, сформульовано висновки і пропозиції щодо 

педагогічних резервів освітнього процесу ВМНЗ для удосконалення 

процесу неперервної професійної підготовки майбутніх судноводіїв. 

Завершальний етап педагогічного експерименту передбачав 

також розроблення методичних рекомендації щодо поліпшення якості 

формування готовності майбутніх фахівців річкового і морського 

транспорту до професійної діяльності. 

Оскільки одним із завдань дослідження передбачено 

експериментальну перевірку дієвості системи неперервної професійної 

підготовки майбутніх судноводіїв, результативності педагогічних умов 

і технології формування готовності майбутніх фахівців річкового і 

морського транспорту до професійної діяльності, вважаємо за доцільне 

розкрити основні заходи методичного характеру, що були реалізовані 

під час формувального етапу експерименту. Вони переважно 

стосувалися змістово-діяльнісного компоненту системи неперервної 

професійної підготовки майбутніх судноводіїв у вищих морських 

навчальних закладах, оскільки саме цей компонент як підсистема 

передбачав поетапну реалізацію визначених педагогічних умов, а також 

впровадження педагогічних умов, що передбачають реалізацію 

впродовж усіх чотирьох етапів (мають наскрізний вплив). Відповідно 

до концепції формування готовності майбутніх судноводіїв до 

професійної діяльності, педагогічні умови мають на меті вплив на 

ресурсне забезпечення неперервної професійної підготовки майбутніх 

судноводіїв (методичне, інформаційне, комунікаційне, програмне, 
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наочне тощо), зміст, форми, методи і технології навчання, ставлення 

курсантів (студентів) і науково-педагогічних працівників до освітнього 

процесу (мотивація, зацікавленість, прагнення, рівень включеності у 

навчання тощо). Загалом педагогічні умови формування готовності 

майбутніх фахівців з навігації й управління суднами до професійної 

діяльності в системі неперервної професійної підготовки спрямовані на 

особистість курсанта (студента) як основний компонент цього процесу. 

Зокрема на першому – початковому етапі формування готовності 

майбутніх судноводіїв до професійної діяльності основні зусилля 

організаторів формувального етапу експерименту були спрямовані на 

формування свідомого розуміння курсантами (студентами) 

необхідності оволодіння дисциплінами всіх циклів підготовки, 

передбаченими освітньо-професійною програмою; 

психолого-педагогічний супровід адаптації курсантів (студентів) 

до навчання у вищому морському навчальному закладі та проходження 

плавальної практики на суднах морського флоту; 

формування і розвиток професійних ціннісних орієнтацій 

майбутніх судноводіїв з використанням потенціалу змісту дисциплін 

циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки, а також 

навчальної плавальної практики.  

Для цього у дослідженні використовувався, наприклад, метод 

прямого включення, що передбачав під час вивчення навчальних 

дисциплін відмову або суттєве скорочення вступної частини заняття під 

час вивчення нових тем або навчальних дисциплін. При цьому розмова 

з курсантами (студентами) розпочиналася з головного.  

Позитивно впливає на мотивацію до оволодіння дисциплінами 

всіх циклів підготовки використання прийому «несподіваного», коли 

науково-педагогічні працівники по ходу читання лекцій або інших 
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видів занять представляли несподівану та невідому інформацію, а 

також використовували об’ємні, рельєфні форми її викладу. Наприклад 

на початку лекції ефективним був яскравий приклад, емоційна 

зворушлива історія, життєва ситуація тощо. 

Для формування свідомого розуміння курсантами (студентами) 

необхідності оволодіння дисциплінами застосувалися прийоми 

неформальності (викладачі з урахуванням предмету обговорення 

розказували про власні помилки, досвід, прийняті рішення та їх 

наслідки), провокації (короткотривалий виклик у курсантів (студентів) 

реакції незгоди з інформацією, що викладається, щоб підготувати 

аудиторію до сприймання конструктивних висновків, уточнення 

думки), співпереживання (передбачає уважне і ретельне пояснення 

важливих для аудиторії та теми заняття дрібниць, перебільшене 

описування події або прикладу студентам, змушуючи останніх 

переживати), драматизації та гіперболізації (наприклад з дисциплін 

«Безпека та охорона на морі», «Практика несення штурманської вахти», 

«Попередження зіткнення суден та використання радіолокаційних 

станцій і засобів автоматизованої радіолокаційної прокладки» 

викладачі свідомо драматизували події на морі, наочно і захоплено 

змальовували надзвичайні ситуації та аварійні події, які збагачували 

зміст занять так, що курсанти (студенти) ототожнювали себе з 

дійовими особами та життєвими ситуаціями), апеляції до авторитету 

(для підтримання правоти власної думки, посилання на авторитет 

науки, авторитет курсантів (студентів) та історичний, політичний, 

життєвий, викладацький досвід), а також прийом спонукання студентів 

до прийняття рішень (передбачає ознайомлення курсантів (студентів) з 

усіма аргументами «за» та «проти» будь-якої думки, концепції, ідеї, а 

після зіставлення усіх аргументів пошук правильного вирішення 
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проблеми за допомогою сократичного діалогу та обговорення). Дієвість 

цих прийомів пояснюється тим, що курсанти (студенти) проявляли себе 

у продуктивній пізнавальній діяльності і були позбавлені прямого 

авторитарного впливу з боку науково-педагогічних працівників, вони 

відчували особистісне значення навчального матеріалу. 

Необхідність психолого-педагогічного супроводу адаптації 

курсантів (студентів) до навчання у вищому морському навчальному 

закладі та проходження плавальної практики на суднах морського 

флоту обумовлена тим, що найголовнішою проблемою адаптації 

майбутніх фахівців до навчання у ВМНЗ є пристосування вчорашніх 

школярів до нового та інтенсивного для них освітнього процесу вищої 

школи. Тому психолого-педагогічний супровід адаптації 

супроводжується труднощами, пов’язаними з недостатньою 

інформованістю про особливості здобуття вищої освіти, зміст і 

специфіку майбутньої професії, вимоги до фахівця обраної галузі. При 

цьому у дослідженні ми брали до уваги можливість виникнення 

постійної залежності курсантів (студентів) від сторонньої допомоги. А 

це могло бути суттєвою перешкодою у процесі формування 

самодостатньої та творчої особистості майбутнього судноводія. З 

огляду на це основні методичні прийоми науково-педагогічних 

працівників були спрямовані на роз’яснення перспективи успішного 

навчання у ВМНЗ, врахування рівня розвитку курсантів (студентів), 

надання їм можливості проявляти ініціативу в навчанні та 

самостійному прийнятті рішень, зменшення особистісної тривожності, 

професійного кураторського супроводу при розв’язанні конфліктів, 

пов’язаних з процесом адаптації, а також проведення тренінгової 

роботи (реалізація соціально-психологічного тренінгу ефективної 

адаптації).  
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Програмою формувального етапу експерименту було 

передбачено формування і розвиток професійних ціннісних орієнтацій 

майбутніх судноводіїв. Для цього використано потенціал змісту 

дисциплін циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки, а 

також навчальної плавальної практики. Основні заходи методичного 

характеру, що були реалізовані під час формувального етапу 

експерименту, ґрунтувалися на використанні діалогових технологій.   

Тому на першому етапі формування готовності майбутніх 

судноводіїв до професійної діяльності велике значення має 

комунікація, зокрема використання діалогових форм спілкування 

викладачів, морських офіцерів з курсантами (студентами) під час 

виконання ними навчальних і практичних завдань, проходження 

плавальної практики тощо. Важливе значення під час експерименту 

надавалося обговоренню проблем судноплавства, навігації та лоції, 

питань організації колективної діяльності та лідерства, що дозволяло 

курсантам (студентам) краще усвідомити дух корпоративної культури 

фахівців річкового та морського транспорту. Співробітництво 

викладачів і курсантів (студентів) у процесі фахової підготовки сприяло 

усвідомленню майбутніми судноводіями власної аксіологічної позиції. 

Під час проведення лекцій та плавальної практики на 

формувальному етапі експерименту застосовувалися спеціально 

змодельовані завдання й вправи, що мали на меті виявлення окремих 

ціннісних орієнтацій курсантів (студентів), їх втілення у майбутню 

професійну діяльність. При цьому науково-педагогічні працівники 

опиралися на систему гуманістичних, національних та професійних 

ціннісних орієнтацій, що є усталеними в громадянському суспільстві та 

визнані європейськими демократіями. Застосування викладачами 
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методу проблемно-рефлексивного полілогу сприяло розвитку 

рефлексивної діяльності студентів. 

Оскільки другий етап формування готовності майбутніх 

судноводіїв до професійної діяльності – етап поглибленої підготовки, 

спрямований на формування інформаційного, психологічного та 

операційного компонентів цієї готовності, на формувальному етапі 

експерименту були реалізовані заходи щодо упровадження 

інноваційних методів і форм навчання і викладання з метою 

активізації курсантів (студентів) до розвитку професійно-значущих 

особистісних властивостей. 

Серед інноваційних методів і форм навчання і викладання на 

етапі поглибленої підготовки майбутніх судноводіїв застосовувалися 

кейс-технології, метод «круглого столу», дебати, ділові ігри, case-study, 

тренінги, відео конференції, метод «мозкового штурму», фокус-групи, 

рольові ігри, групові дискусії, а також метод проектів. Крім цього на 

формувальному етапі експерименту курсантів (студентів) ЕГ було 

залучено до таких форм організації навчання, як e-learning (електронне 

навчання, що пропонує використання Інтернет-технологій, електронних 

бібліотек, навчально-методичних мультимедіа-матеріалів, віртуальних 

лабораторій і практикумів тощо); m-learning (мобільне навчання, що 

передбачає це передавання знань на мобільні пристрої з використанням 

WAP I GPRS технологій); u-learning (всепроникаюче навчання – 

технології неперервного навчання з використанням інформаційно-

комунікаційних засобів. Для здійснення u-learning розроблено 

відповідні навчальні матеріали, що передавалися на мобільні пристрої 

курсантів). Цікавою інноваційною формою навчання, що 

використовувалася з курсантами (студентами) ЕГ була технологія 

(форма) «перевернутого навчання» (f-learning – flipped learning), що 
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дозволяла під час вивчення окремих дисциплін по іншому організувати 

(«перевернути») процес навчання: замість вступних лекцій на початку 

вивчення дисциплін або тем студентам пропонувалося поза аудиторією 

ознайомитися з відповідними навчальними матеріалами, що мали 

розглядатися на наступному занятті, самостійно вивчити теоретичний 

матеріал, а потім в аудиторії під керівництвом викладача обговорити 

його та виконати практичні завдання.  

Для того, щоб застосовувати такі інноваційні методи і форми 

навчання і викладання перед початком формувального етапу 

експерименту проведено навчально-методичний семінар з науково-

педагогічними працівниками з метою підвищення рівня їхньої 

кваліфікації. 

Важливе значення для розвитку професійно-значущих 

особистісних властивостей майбутніх судноводіїв мало використання 

викладачами таких технологій, як імітаційне моделювання, контекстне 

навчання, модульне повне засвоєння знань, проблемне навчання і 

дистанційне навчання. 

На другому етапі формування готовності майбутніх судноводіїв 

до професійної діяльності (етапі поглибленої підготовки) з метою 

впливу на психологічний компонент  цієї готовності впроваджено 

додатковий курс для розвитку психологічної готовності майбутніх 

судноводіїв до прийняття управлінських рішень і несення вахти. Цей 

додатковий курс впроваджено шляхом інтеграції в освітньо-професійну 

програму підготовки майбутніх фахівців річкового і морського 

транспорту на засадах міждисциплінарного підходу. Проект цього 

додаткового курсу представлено у додатку У. 

Під час формувального етапу експерименту цей додатковий курс 

було інтегровано у навчальні дисципліни «Менеджмент морських 



350 

 

ресурсів», «Організація колективної діяльності та лідерство», 

«Управління ресурсами навігаційному містка». Додатковий курс 

розрахований на два кредити (60 годин) ЄКТС. Він охоплює 10 тем, 

серед яких «Концепція та методологія управління людськими 

ресурсами на морі», «Соціально-психологічні основи керівництва 

судновим екіпажом», «Процес прийняття рішень», «Особистість та її 

значення при управлінні персоналом на судні», «Принципи управління 

плавскладом в суднохідній компанії», «Соціально-психологічні 

технології управління морським екіпажом», «Синергетика. Вплив на 

безпеку мореплавання», «Синергетика і стиль управління у прояві 

ефективністі командної роботи», «Урахування досвіду роботи у складі 

команди», «Вплив рівня автоматизації на безпеку управління судном», 

«Соціально-психологічні основи керівництва судновим екіпажом». 

Завершується вивчення курсу виконанням контрольної роботи. В 

результаті вивчення курсу курсанти (студенти) були ознайомлені з 

підходами до вдосконалювання систем і методів прийняття 

управлінських рішень і ефективного їх використання; із проблемами в 

навчанні сучасних методів прийняття управлінських рішень; засвоїли 

механізми дії законів управління людиною, функціонування об’єктів 

управління (прийняття рішення); принципи й методи управління та 

праці, використовувані особами, які приймають рішення; систему та 

методи розробки й реалізації управлінських і функціональних рішень в 

системі річкового та морського транспорту. Також майбутні судноводії 

мають навчитися застосовувати знання теорії та практики прийняття 

управлінських рішень під час виконання функціональних обов’язків; 

використовувати методи й засоби розробки, обґрунтування, прийняття і 

реалізації управлінських рішень в системі річкового і морського 
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транспорту; застосовувати методи, які розвивають здібності щодо 

прийняття рішень. 

На третьому етапі (інтеграції теоретичної і практичної 

підготовки) формування готовності майбутніх судноводіїв до 

професійної діяльності основні зусилля організаторів формувального 

етапу експерименту були спрямовані на проектування і впровадження в 

освітньо-професійну програму спеціального курсу для поглибленого 

вивчення особливостей річкового судноплавства (додаток Ф). Метою 

курсу «Річкові інформаційні системи» є вивчення концепції побудови 

річкових інформаційних систем на основі директив ЄС №61 2002 р., 

директиви Європарламенту 2004 р., міжнародних стандартів та 

інструкції. В результаті вивчення курсу курсанти (студенти) були 

обізнані зі структурою та обов’язками фарватерної інформаційної 

служби (ФІС), служби інформації про рух суден (СРС), служби 

тактичної інформації (ТІР), служби стратегічної інформації (СІР), 

служби руху суден (СРС), а також радіотелефонної служби. Крім цього 

вивчення курсу «Річкові інформаційні системи» дозволило ознайомити 

курсантів (студентів) із сучасними засобами передачі інформації до 

користувачів, сучасними супутниковими інформаційними системами 

(DGPS). Курсанти (студенти) оволоділи інформацією, обов’язковою 

для Inland ECDIS, вивчили основні вимоги стандартів S-57, S-100, 

з’ясували види електронних карт (ЕК), що використовуються в Inland 

ECDIS. 

Науково-педагогічні працівники також основні зусилля 

спрямували на вивчення студентами основних видів стратегічної 

інформації, особливостей організації відображення та обліку 

стратегічної інформації (СІР), перелік видів інформації, що підлягає 
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захисту, методи та засоби до захисту інформації, типове обладнання 

суден, що користуються послугами РІС. 

У результаті моніторингу освітньої діяльності курсантів 

(студентів) було з’ясовано, що вони навчилися користуватися сучасним 

УКХ радіостанціями, що застосовуються на судах та центрах РІС, 

багатофункційним дисплеєм системи Inland ECDIS, складати типове 

оповіщення судноводіям, а також передавати тактичну та стратегічну 

інформацію користувачам за допомогою Інтернету. 

На третьому етапі формування готовності майбутніх судноводіїв 

до професійної діяльності основні зусилля організаторів 

формувального етапу експерименту були спрямовані також на 

підготовку майбутніх судноводіїв до професійної міжкультурної 

комунікації у складі поліетнічних і мультикультурних суднових 

команд. Для цього було використано потенціал таких навчальних 

дисциплін, як «Історія та культура України», «Ділова українська мова», 

«Організація колективної діяльності та лідерство», «Англійська мова», 

«Англійська мова( за професійним спрямуванням», а також потенціал 

плавальної практики. Відповідно до основної мети формувального 

етапу експерименту було проведено роботу щодо відбору змісту 

дисциплін з урахуванням вимог державного стандарту до рівня 

компетентності майбутнього судноводія, а також вимог Міжнародної 

концепції ПДНВ (78/95) [295]. Так, наприклад, в Таблиці A-II / 1 цього 

документу, у якій визначено специфікацію мінімальних стандартів 

відповідності для вахтенних помічників капітанів суден валовою 

місткістю 500 або більше визначено, що ці фахівці мають 

продемонструвати достатнє знання англійської мови, що дозволяє особі 

командного складу користуватися картами й іншими навігаційними 

посібниками, розуміти метеорологічну інформацію та повідомлення 
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щодо безпеки та експлуатації судна, підтримувати зв'язок з іншими 

судами, береговими станціями та центрами СДС, а також виконувати 

обов'язки особи командного складу в багатомовному екіпажі, 

включаючи здатність використовувати і розуміти Стандартний 

морський розмовник ІМО (СМР ІМО). 

Для підготовки майбутніх судноводіїв до професійної 

міжкультурної комунікації у складі поліетнічних і мультикультурних 

суднових команд під час вивчення «Історії та культури України» ми 

звертали увагу курсантів (студентів) не лише на суспільні процеси 

певних історичних періодів, а й на індивідуальний, унікальний світ 

історичних постатей і відомих людей. За такого ставлення до вивчення 

історії вона набувала гуманістичного людиноцентричного виміру. 

Заняття моделювалися так, що курсанти (студенти) формували своє 

ставлення до історичних подій з позиції безпосередніх учасників тих 

часів, прагнули переосмислити їх із точки зору людських цінностей. 

Завдяки цьому курсанти (студенти) набували здатність поважати людей 

з іншими ціннісними орієнтаціями, культурою, переконаннями та 

пріоритетами, а також усвідомлювали важливість визначити для себе 

систему ціннісних орієнтирів, своє ставлення до інших культур та її 

представників. 

На четвертому етапі формування готовності до професійної 

діяльності – етапі професійного становлення, відповідно до авторської 

концепції, основні зусилля організаторів формувального етапу 

експерименту були спрямовані на розвиток в курсантів (студентів) 

ВМНЗ здатності до лідерства та досягнення особистісно значущих 

цілей. Цю роботу було організовано з урахуванням трьох основних 

підходів до розвитку лідерства курсантів (студентів) – з позицій 
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розвитку особистих властивостей, з позицій формування лідерської 

поведінки та ситуаційного підходу. 

З огляду на це першим напрямом роботи було виявлення шляхом 

самооцінки таких особистих властивостей як відкритість, сміливість, 

рішучість, енергійність, уважність, критичне мислення, 

врівноваженість, упевненість, здатність визнавати власні помилки, 

працездатність, компетентність, харизматичність, позитивне мислення, 

комунікабельність, здатність до роботи в команді, адекватність 

самооцінки тощо. Далі ми прагнули підняти власну самооцінку 

курсантів (студентів), а також переконати їх, що їм також притаманні 

професійні властивості, що визначаються особистісною теорією 

лідерства як основа успіху керівного складу. Йдеться про теорію 

«великих людей», відповідно до якої найкращі керівники (лідери) 

володіють певним переліком особистих властивостей, серед яких 

впевненість у собі, чесність, ініціативність, високий рівень інтелекту та 

широкий кругозір, компетентність, виразний зовнішній вигляд, 

дисциплінованість, соціальний досвід, якісна освіта, комунікабельність. 

Цей напрям роботи було забезпечено шляхом проведення тренінг-

семінарів по розвитку лідерства та особистісних властивостей, 

соціально-комунікативних тренінгів, роботи штатних психологів щодо 

розвитку в курсантів (студентів) впевненості у собі, залучення 

майбутніх судноводіїв до виконання проектів, роботи в групах, а також 

виконанні практичних завдань, що вимагали особистої відповідальності 

курсантів (студентів). 

Другий напрям роботи стосувався формування в майбутніх 

судноводіїв власного стилю керівництва. Ця робота була організована 

науково-педагогічними працівниками на основі досліджень групи 

американських вчених біхевіористів, які намагалися визначити 
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найбільш оптимальний стиль керівництва. Певний час вважалося, що 

таким стилем є демократичний, але згодом з’ясувалося, що стиль 

керівництва доцільно змінювати залежно від ситуації. З огляду на це на 

заняттях з курсантами (студентами) з дисципліни «Організація 

колективної діяльності та лідерство / Organization of collective action and 

leadership» ми ретельно розглядали та аналізували дії офіцерів флоту, 

їхні рішення, стилі керівництва, що вони їх виявляли у різних 

ситуаціях. При цьому ми не повідомляли їм наслідки цих рішень або 

фінал цих ситуацій. Майбутні судноводії повинні були обґрунтувати 

правильність або хибність цих рішень, а потім переконатися, наскільки 

правильними вони виявилися, коли дізнавалися про справжні 

обставини ситуацій, наведених викладачами у якості навчальних. 

Третій напрям роботи передбачав навчання курсантів (студентів) 

враховувати різноманітні чинники, що можуть впливати на прийняття 

лідером управлінських рішень. Йшлося про виявлення і врахування 

потреб і особистісних професійних властивостей підлеглих членів 

суднової команди, характер завдання, вимоги і вплив професійного 

середовища, наявну інформацію, рівень відносин з вищим 

керівництвом, свій емоційний стан тощо. Для цього вчили майбутніх 

судноводіїв працювати з персоналом, вивчати професійно-особистісні 

властивості членів суднової команди, розвивати власний емоційний 

інтелект. 

Ще одним важливим напрямок роботи на формувальному етапі 

експерименту був розвиток в майбутніх судноводіїв мотивації до 

самостійної науково-дослідної роботи під час навчання в магістратурі. 

Цю роботу було побудовано поетапно. Вона передбачала поступове 

ускладнення завдань, що виконувалися курсантами (студентами). Якщо 

під час навчання на першому (бакалаврському) рівні освіти це були 
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переважно лабораторні та практичні заняття з елементами дослідження, 

реферування, анотування та конспектування, підготовка тез для участі 

у конференціях, то під час навчання в магістратурі науково-педагогічні 

працівники всебічно заохочували майбутніх судноводіїв до участі у 

роботі наукових гуртків з презентацією курсантам (студентам) 

молодших курсів своїх досягнень. Крім цього, зважаючи на 

необхідність оволодіння знаннями, розумінням, уміннями та іншими 

компетентностями, необхідних здобувачам для здійснення наукової, 

науково-дослідницької і науково-виробничої діяльності в сфері безпеки 

судноплавства, а також роботи на підприємствах, установах та 

організаціях, що забезпечують експлуатацію флоту та/або здійснюють 

науково-дослідну діяльність та підготовку фахівців для річкового та 

морського транспорту, під час формувального етапу експерименту було 

більш широко залучено курсантів (студентів) до проектної діяльності, 

участі у студентських олімпіадах та міжвузівських студентських 

конференціях. Частину занять аудиторного характеру замінили на 

підготовку проектів курсантами (студентами) з дисциплін, що 

вивчалися ними в магістратурі. Проекти носили різноманітний характер 

і практично ре регламентувалися щодо форми презентації. Це могла 

бути наукова стаття, тези виступу на конференції, авторський блог, 

відеофільм, фізична модель, мультимедійна презентація, виступ перед 

аудиторією, математичні розрахунки, виконання робіт, що надійшли 

від зовнішніх замовників або робота за межами ВМНЗ, веб-проекти 

тощо. 

Отже, на кожному з етапів формування готовності майбутніх 

судноводіїв до професійної діяльності з метою підвищення 

ефективності цього процесу забезпечено реалізацію визначених 

педагогічних умов. Разом з тим, у процесі формувального етапу 
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експерименту впроваджено педагогічні умови, що мали наскрізний 

характер впливу, тобто передбачали реалізацію впродовж усіх чотирьох 

етапів. Так, наприклад посилення практико-орієнтованого спрямування 

освітнього процесу у ВМНЗ було реалізовано шляхом впровадження 

наскрізної програми практичної підготовки (додаток Х). Наскрізна 

програма практичної підготовки – це основний навчально-методичний 

документ, що регламентує мету, зміст і послідовність проведення 

практичної підготовки, підведення підсумків і містить рекомендації 

щодо видів, форм і методів контролю якості підготовки (рівеня знань, 

умінь і навичок), які курсанти (студенти) отримують під час 

проходження практичної підготовки для досягнення стандарту 

компетентностей відповідно до Конвенції ПДНВ 78/95 з поправками. 

Загалом всю плавальну практику було поділено на три види: навчальну 

плавальну практику (на першому етапі формування готовності 

майбутніх судноводіїв до професійної діяльності), виробничу 

плавальну практику (на другому етапі) та передатестаційну плавальну 

практику (на третьому етапі). Для прикладу, передатестаційна 

плавальна практика організовувалася, як правило, в індивідуальній 

формі у вигляді практичних занять на судні з виконанням завдань 

передбачених Книгою реєстрації практичної підготовки. Курсанти 

обіймали на судні посади кадета (практиканта, матроса-практиканта) 

або призначалися на штатні посади рядового складу (матрос). В 

останньому випадку відпрацювання завдань, передбачених Книгою 

реєстрації практичної підготовки курсанти здійснювали у вільний від 

виконання основних обов’язків час. 

Ще одна педагогічна умова, яку було реалізовано на 

формувальному етапі експерименту стосувалася проектування мети, 

завдань і результатів поетапної підготовки майбутніх судноводіїв від 
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матроса 2-го класу до штурмана з урахуванням вимог Міжнародної 

Конвенції з підготовки, дипломування моряків і несення вахти. Для 

прикладу, реалізація цієї педагогічної умови передбачала серед 

основних завдань передатестаційної плавальної практики набуття 

досвіду в організації несення навігаційної вахти; набуття досвіду 

роботи в авральних режимах і в режимах суднових тривог; закріплення 

знань і набуття досвіду плавання з використанням наземних 

навігаційних орієнтирів; набуття досвіду експлуатації технічних засобів 

судноводіння, включаючи магнітні, гіроскопічні і супутникові компаси, 

індукційні і доплерівські гідроакустичні лаги і супутникові вимірювачі 

швидкості судна, РЛС/САРП, закріплення знань і набуття досвіду 

визначення місця судна і поправки компаса по небесних світилах; 

закріплення знань і набуття досвіду використання метеоприладів, 

здійснення метеоспостережень, експлуатації приймача NAVTEX; 

закріплення знань і набуття досвіду управління і маневрування судном і 

його технічною експлуатацією; закріплення знань і набуття досвіду 

обробки і розміщення вантажів; закріплення знань і набуття досвіду 

спілкування і складання документації на англійській мові; набуття 

схваленого стажу роботи на морських судах (плавального цензу) з 

виконанням компетентностей, передбачених Конвенцією ПДНВ і 

прописаних в Книзі реєстрації практичної підготовки; освоєння 

функцій штурмана. 

Контроль і оцінка результатів практичної підготовки 

здійснювалася по завершенню кожного етапу (виду) практики у формі 

заліку. Залік по практиці приймався одним з викладачів кафедри 

навігації і управління судном, призначеним наказом директора ДІ 

НУ»ОМА» в якості керівника практик. Результат за підсумками 
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практики заносився в заліково-екзаменаційну відомість і в залікову 

книжку курсанта (студента). 

Відповідно до Міжнародної Конвенції ПДНВ-78/95 низка вимог з 

підготовки фахівців річкового та морського транспорту може бути 

дещо зміненою. Наприклад, допускається підготовка судноводіїв не на 

тренажерах, а на планшетах. Але суть їхнього застосування 

залишається незмінною – моделювання ситуацій, що відтворюють 

максимально наближені до реальних умови несення суднової вахти. З 

огляду на це під час формувального етапу експерименту досить широко 

застосовувалося імітаційне моделювання ситуацій, які відтворюють 

максимально наближені до реальних умови несення суднової вахти на 

основі застосування інформаційно-комунікаційних і тренажерних 

технологій і комплексів. Так, наприклад, під час формувального етапу 

експерименту впроваджено навчальний курс «Командна робота під час 

несення вахти», що передбачає моделювання сценаріїв роботи 

штурмана, роботи суднового екіпажу в екстремальних умовах.  

Щодо тренажерів і тренажерних комплексів, то імітаційне 

моделювання ситуацій, які відтворювалися максимально наближено до 

реальних умов, стало можливим завдяки використанню таких морських 

тренажерів: 

тренажерний комплекс Navi-Trainer Professional 5000 (NTPRo 

5000)  - що  забезпечує  тренажерну  підготовку і сертифікацію 

вахтових помічників капітана, старших помічників капітана, самих 

капітанів і, працюючих на                транспортних  суднах валової 

регістровою місткістю 500 тонн більше,  відповідно до вимог конвенції  

ПДМНВ 78/95 і Модельних курсів ІМО 7.01,7.03. Також, тренажер    

використовується  для  навчання і підготовки курсантів  на  основі  
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Модельних  курсів ІМО: 1.07, 1.08, 1.22, 1.27, 1.34; і для  курсу  

навчання  інструкторів - 6.09. 

До складу тренажера входить наступне обладнання та програмне 

забезпечення: 

1. Робоче місце викладача на базі персонального комп’ютера 

та спеціалізованого програмного  забезпечення (ПЗ) місця викладача. 

3. Тренажер навігаційного  містка - cпеціалізоване навчальне 

місце курсанта, що в повному обсязі імітує ходовий місток судна з 

апаратним забезпеченням, консолями і конструкціями та  апаратно-

програмним модулем, що забезпечує візуалізацію навколишньої 

обстановки в ракурсі  120 градусів за допомогою LCD телевізорів. 

5. Шість робочих місць на базі персонального комп’ютера з 

установленим на них тренажерів, що обмежено імітує ходовий місток;  

комплексний тренажер динамічного позиціонування, що 

складається з повнофункціонального навігаційного містка динамічного 

позиціонування судна, класу теоретичної підготовки та класу з 

окремими станціями динамічного позиціонування; 

тренажер Глобального морського зв'язку при рятуванні на морі 

(GMDSS), що складається з двох окремих класів практичної 

підготовки; 

засоби електронної картографії;  

повнофункціональний тренажер машинного відділення;  

богатофункціональний навігаційний тренажер Liter-navi;  

тренажерний комплекс по відпрацюванню навичок безпеки на 

воді та боротьбі з пожежею;  

тренажер «Вантажні операції»;  

пожежний полігон;  

колективні рятувальні засоби на борту судна;  
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суднові енергетичні установки;  

медична допомога на борту судна;  

високовольтне обладнання;  

швартова станція. 

Для прикладу, створено програми практичних занять на 

тренажерах для курсантів різних курсів для засвоєння навичок 

використання засвоєних знань. Також розроблено структуру 

модельного курсу «Командна робота під час несення вахти», 

застосування якого передбачає засвоєння формування і розвиток 

відповідної компетентності від простого до складного, від 

відпрацювання елементів до відпрацювання всієї дії, від написання 

теоретичної складової до опису вимог, порядків і правил. 

Реалізація цієї педагогічної умови передбачала також включення 

до змісту навчальних дисциплін окремих компонентів тренажерної 

підготовки щодо формування і розвитку навичок роботи з 

електронними картографічними системами, радіо та 

електронавігаційним обладнанням суден, а також навичок, пов’язаних з 

безпекою на морі (робота з пожежним обладнанням, рятувальними 

засобами, перша медична допомога на борту судна, вантажні операції з 

великоваговими вантажами та контейнерами, тощо). Кожен із таких 

курсів викладався у спеціалізованих лабораторіях, обладнаних 

необхідним тренажерним устаткуванням у відповідності до 

міжнародних вимог до підготовки морських фахівців та вимог 

роботодавців.  

Реалізація цієї педагогічної умови обумовила необхідність 

науково-методичного супроводу розвитку професійної компетентності 

науково-педагогічних працівників щодо формування готовності 

майбутніх судноводіїв до професійної діяльності.  
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З цією метою на початку першого семестру кожного навчального 

року було організовано спеціальні навчальні семінари з науково-

педагогічними працівниками, де вони мали можливість актуалізувати 

свої знання з найважливіших питань організації професійної підготовки 

майбутніх фахівців річкового та морського транспорту, використання 

сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, тренажерів і 

тренажерних комплексів, сучасних засобів навчання і контролю знань, 

змісту сучасних вимог міжнародних і вітчизняних нормативно-

правових документів щодо вимог до рівня професійної компетентності 

майбутніх судноводіїв тощо.  

Перед початком проведення навчальних семінарів з науково-

педагогічними працівниками було досліджено запити і потреби 

науково-педагогічних працівників щодо питань, пов’язаних із 

організацією освітнього процесу у ВМНЗ, потенційних можливостей 

тренажерів і тренажерних комплексів у підготовці фахівців річкового 

та морського транспорту, використання засобів контролю знань у 

системі забезпечення якості освіти, ефективності сучасних 

дидактичних технологій і засобів навчання, інноваційних методик 

викладання, порідку проходження плавальної практики, змісту 

сучасних вимог міжнародних і вітчизняних нормативно-правових 

документів щодо вимог до рівня професійної компетентності майбутніх 

судноводіїв тощо. 

До проведення навчальних семінарів з науково-педагогічними 

працівниками залучалися представники роботодавців, крюїнгових 

компаній «Марлоу Навігейшн», ІМЕК, «Коламбіа Шипменеджмент 

Україна», «Єврокрюїнг», працівники Міністерства освіти і науки 

України, представники розробників і виробників тренажерів і 

тренажерних комплексів, установ післядипломної освіти і підвищення 
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кваліфікації, а також провідні методисти Національного університету 

«Одеська морська академія». 

Ще одна педагогічна умова, яка має наскрізний характер у 

технології формування готовності майбутніх судноводіїв до 

професійної діяльності – регулярний моніторинг цього процесу. 

Моніторинг забезпечив отримання інформації про перебіг неперервної 

професійної підготовки майбутніх фахівців з навігації й управління 

суднами. При цьому у дослідженні ми виходили з того, що моніторинг 

передбачав організацію, збір, зберігання, обробку й узагальнення 

інформації про процес підготовки судноводіїв. Впровадження цієї 

педагогічної умови передбачала, що моніторинг відповідатиме певним 

вимогам. Для цього до початку формувального етапу експерименту 

було визначено чіткі показники для отримання кількісних параметрів 

оцінювання, обґрунтовано валідні процедури оцінювання, а також 

підготовлено досвідчених експертів, що володіли формами фіксації 

інформації під час моніторингу та дотримувалися обґрунтованих 

термінів, періодичності і часових характеристик оцінювання. 

Для упорядкування процесу моніторингу і його зручності було 

вирішено проводити діагностику стану сформованості готовності 

майбутніх судноводіїв посеместрово у період складання курсантами 

(студентами) сесій. Щодо показників для отримання кількісних 

параметрів оцінювання готовності майбутніх судноводіїв до 

професійної діяльності, то їх було узгоджено з показниками критеріїв 

сформованості зазначеної готовності. Йдеться про оцінку готовності 

випускників до професійної діяльності керівником випускової кафедри 

(нульовий (критичний), перший (репродуктивний), другий 

(продуктивний) і третій (творчий); самооцінку готовності майбутніх 

судноводіїв до професійної діяльності (високий, середній, низький 
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рівень); відповідність особистих властивостей випускників вимогам 

професії; відповідність професійних знань, умінь і навичок вимогам 

професії; рейтинг випускників; особисті досягнення випускників 

(нагороди, наукові роботи, винаходи, публікації та ін.); професійна 

спрямованість випускників; рівень професійної компетентності 

випускників. 

На завершальному етапі формувального експерименту (травень 

2019 – жовтень 2019 рр.) здійснено повторну діагностику стану 

сформованості готовності майбутніх судноводіїв до професійної 

діяльності в курсантів (студентів) ЕГ і КГ за визначеними критеріями 

(потребнісно-мотиваційним, ціннісно-орієнтаційним, когнітивним, 

професійно-особистісним і практичним) та їхніми показниками. 

Результати аналізу і порівняння результатів сформованості 

готовності майбутніх судноводіїв до професійної діяльності 

представлено у наступному підрозділі. 
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5.2 Узагальнення й аналіз результатів експериментальної 

роботи 

 
Експериментальна перевірка дієвості системи неперервної 

професійної підготовки майбутніх судноводіїв, результативності 

педагогічних умов і технології формування готовності майбутніх 

фахівців річкового і морського транспорту до професійної діяльності 

передбачала також проведення аналізу результатів експериментальної 

роботи. Такий аналіз став можливим завдяки тому, що формувальний 

етап експерименту мав характер паралельного, тобто передбачав участь 

однорідних об’єктів – двох груп, експериментальної та контрольної. 

Відповідно до визначеного алгоритму на підготовчому етапі 

(травень 2015 – серпень 2015 рр.) проведено вхідний контроль 

сформованості готовності майбутніх фахівців річкового і морського 

транспорту до професійної діяльності з учасниками контрольної та 

експериментальної груп. 

Оскільки аналіз результатів експериментальної роботи 

передбачав діагностику сформованості готовності майбутніх фахівців 

річкового і морського транспорту до професійної діяльності з 

курсантами (студентами) першого (бакалаврського) і другого 

(магістерського) рівнів, було сформовано по дві контрольні і по дві 

експериментальні групи. До КГ 1 увійшло 143 курсанти (студенти) 

бакалаврського рівня, до КГ 2 – 42 курсанти (студенти) магістерського 

рівня. До ЕГ 1 увійшло 145 курсантів (студентів) бакалаврського рівня, 

до ЕГ 2 – 43 курсанти (студенти) магістерського рівня. 

На завершальному етапі (травень 2019 – жовтень 2019 рр.) 

відповідно до логіки дисертаційного дослідження здійснено повторну 

діагностику стану сформованості готовності майбутніх судноводіїв до 

професійної діяльності в курсантів (студентів) ЕГ і КГ. Для цього, як і 
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на етапі констатувального експерименту використовувались визначені 

критерії, зокрема потребнісно-мотиваційний, ціннісно-орієнтаційний, 

когнітивний, професійно-особистісний і практичний з їхніми 

показниками. 

Таблиця 5.1 – Розподіл за рівнями сформованості готовності майбутніх 

судноводіїв до професійної діяльності за показниками потребнісно-

мотиваційного критерію на початку формувального етапу експерименту в 

КГ 1 (n=143) і ЕГ 1 (n=145) 
 

                    Рівні 

Показники 

Перший  Другий  Третій  

КГ 1 ЕГ 1 КГ 1 ЕГ 1 КГ 1 ЕГ 1 

Вмотивованість до здобуття 

професійної освіти. 
49 51 68 67 26 27 

Усвідомлення соціальної 

значущості професії 

судноводія. 

42 40 71 79 30 26 

Моральне задоволення від 

підготовки до майбутньої 

професійної діяльності. 

36 38 82 83 25 24 

Інтерес до історичних 

традицій професії 

судноводія. 

46 48 61 65 36 32 

Усвідомлення матеріальних 

переваг, які надає 

професійна діяльність. 

44 46 57 58 42 41 

Бажання нести 

відповідальність за безпеку 

судна, команди, вантажів і 

пасажирів. 

47 48 74 76 22 21 

Усвідомлення професійної 

діяльності як авторитетної та 

такої, що приносить 

задоволення. 

39 39 83 86 21 20 

Інтерес до мобільного 

характеру майбутньої 

професії, що надає 

можливість працювати у 

зарубіжних судноплавних 

компаніях. 

45 48 75 75 23 22 
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Так, наприклад, результати сформованості готовності майбутніх 

судноводіїв на початку формувального етапу експерименту в КГ 1 і 

ЕГ 1 (бакалаврський рівень вищої освіти) за потребнісно-мотиваційним 

критерієм представлено у таблиці 5.1 

Узагальнення даних, поданих у таблиці 5.1 шляхом переведення у 

бали (середня арифметична величина) рівнів сформованості готовності 

майбутніх судноводіїв до професійної діяльності подано в таблиці 5.2. 

Таблиця 5.2 – Середній бал за показниками потребнісно-мотиваційного 

критерію сформованості готовності майбутніх судноводіїв до професійної 

діяльності на початку формувального етапу експерименту в КГ 1 (n=143) і 

ЕГ 1 (n=145) 
 

Показники 
Середній бал 

КГ 1 ЕГ 1 

Вмотивованість до здобуття професійної освіти. 3,839 3,834 

Усвідомлення соціальної значущості професії судноводія. 3,916 3,903 

Моральне задоволення від підготовки до майбутньої 

професійної діяльності. 
3,923 3,903 

Інтерес до історичних традицій професії судноводія. 3,930 3,889 

Усвідомлення матеріальних переваг, які надає професійна 

діяльність. 
3,986 3,965 

Бажання нести відповідальність за безпеку судна, 

команди, вантажів і пасажирів. 

3,825 3,813 

Усвідомлення професійної діяльності як авторитетної та 

такої, що приносить задоволення. 

3,874 3,868 

Інтерес до мобільного характеру майбутньої професії, що 

надає можливість працювати у зарубіжних судноплавних 

компаніях. 

3,846 3,820 

Середнє значення критерію 3,892 3,874 

 

З таблиці 5.1 видно, що на початку формувального етапу 

експерименту кількість курсантів і студентів мають перший 

(репродуктивний) рівень сформованості готовності до професійної 

діяльності за показниками потребнісно-мотиваційного критерію. До 

прикладу, 35,14 % опитаних курсантів (студентів) ЕГ не вмотивовані до 

здобуття професійної освіти (в КГ таких 34,25 %), ще 31,69 % 
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продемонстрували мінімальний інтерес до історичних традицій 

професії судноводія (в КГ таких 30,75 %). Найбільші значення у балах 

потребнісно-мотиваційного критерію отримали курсанти за показником 

«усвідомлення матеріальних переваг, які надає професійна діяльність» 

– в КГ 1 – 3,986, в ЕГ 1 – 3,965, а також «усвідомлення соціальної 

значущості професії судноводія» (в КГ 1 – 3,916, в ЕГ 1 – 3,903). Такі 

досить високі бали за цими показниками можуть свідчити про дещо 

меркантильний характер ціннісно-мотиваційної сфери майбутніх 

судноводіїів.  

Числові дані за показниками ціннісно-орієнтаційного критерію 

сформованості майбутніх судноводіїв до професійної діяльності на 

початку формувального етапу експерименту отримано за допомогою 

низки емпіричних методів, зокрема методики «Ціннісні орієнтацій» 

М. Рокіча в модифікації Д. Леонтьєва, тесту сенс-життєвих орієнтацій 

(СЖО), методики дослідження справжніх ціннісних орієнтацій 

особистості С. Бубнової, опитувальника потреби в досягненнях 

Ю. Орлової, методики визначення індексу групової згуртованості» 

Сишора, а також методу спостереження за діями курсантів у різних 

ситуаціях навчальної діяльності та морської практики. 

У результаті узагальнення і оброблення отриманих даних за 

допомогою комп’ютерної програми «IBM® SPSS Statistics®» 

побудовано дві таблиці – з розподілом за рівнями сформованості 

готовності майбутніх судноводіїв до професійної діяльності за 

показниками ціннісно-орієнтаційного критерію та з середнім значенням 

сформованості цієї готовності за показниками цього критерію у балах 

(таблиці 5.3 і 5.4). 
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Таблиця 5.3 – Розподіл за рівнями сформованості готовності майбутніх 

судноводіїв до професійної діяльності за показниками ціннісно-орієнтаційного 

критерію на початку формувального етапу експерименту в КГ 1 (n=143) і ЕГ 1 

(n=145) 
 

Рівні Перший  Другий  Третій  

Показники 
КГ 1 ЕГ 1 КГ 1 ЕГ 1 КГ 1 ЕГ 1 

Уявлення про соціальну і 

суспільну значимість професії 
40 38 73 79 30 28 

Ставлення до здорового 

способу життя та занять 

спортом 

50 55 66 64 27 26 

Ставлення до інших культур і 

народів, до релігії та віри 
46 48 72 73 25 24 

Уявлення про важливість 

родинних цінностей, дружби, 

соціальних контактів 

48 51 70 70 25 24 

Ставлення до безпеки 

людського життя на морі та 

охорони морського 

навколишнього середовища, 

правового порядку на судні 

49 46 61 68 33 31 

Уявлення про честь, гідність, 

дружбу, справедливість, 

вірність порядність 

51 48 70 76 22 21 

Уявлення про професійний 

саморозвиток і самореалізацію 
49 39 72 86 22 20 

Ставлення до морських 

історичних традицій 
48 48 72 75 23 22 

Уявлення про авторитет і 

престижність професії 

судноводія 

49 51 68 67 26 27 

Усвідомлення важливості 

дисципліни, правопорядку, 

законності і рівності всіх 

громадян перед законом 

52 50 61 67 30 28 
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Таблиця 5.4 – Середній бал за показниками ціннісно-орієнтаційного критерію 

сформованості готовності майбутніх судноводіїв до професійної діяльності на 

початку формувального етапу експерименту в КГ 1 (n=143) і ЕГ 1 (n=135) 

 

Показники 
Середній бал 

КГ 1 ЕГ 1 

Уявлення про соціальну і суспільну значимість 

професії 

3,930 3,931 

Ставлення до здорового способу життя та занять 

спортом 
3,839 3,800 

Ставлення до інших культур і народів, до релігії та 

віри 
3,853 3,793 

Уявлення про важливість родинних цінностей, 

дружби, соціальних контактів 
3,839 3,813 

Ставлення до безпеки людського життя на морі та 

охорони морського навколишнього середовища, 

правового порядку на судні 

3,888 3,896 

Уявлення про честь, гідність, дружбу, 

справедливість, вірність порядність 
3,797 3,813 

Уявлення про професійний саморозвиток і 

самореалізацію 

3,811 3,868 

Ставлення до морських історичних традицій 3,825 3,820 

Уявлення про авторитет і престижність професії 

судноводія 

3,839 3,834 

Усвідомлення важливості дисципліни, 

правопорядку, законності і рівності всіх громадян 

перед законом 

3,846 3,848 

Середнє значення критерію 3,846 3,841 

 

Таблиці 5.3 та 5.4 дозволяють зробити висновок, що серед 

ціннісних орієнтацій, представлених для дослідження, найменшу 

кількість балів в КГ 1 отримали уявлення про честь, гідність, дружбу, 

справедливість, вірність порядність, а також уявлення про професійний 

саморозвиток і самореалізацію. Такий стан справ можна пояснити з 

точки зору особливостей професії моряка, що пов’язана з тривалою 

розлукою з членами родини, певною ізольованістю у соціальних 

контактах. Можливим поясненням досить невисокого котирування 

поряд з іншими уявлень про честь, гідність, дружбу, справедливість, 
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вірність порядність, а також уявлень про професійний саморозвиток і 

самореалізацію може бути вік курсантів і студентів, що брали участь в 

опитуванні, а також переважно чоловічий контингент респондентів 

опитування. Остання думка знаходить своє підтвердження у досить 

високому рейтингу «уявлення про соціальну і суспільну значимість 

професії», що може свідчити про меркантильне уявлення юнаків про 

майбутню професію.  

Числові дані за показниками когнітивного критерію 

сформованості майбутніх судноводіїв до професійної діяльності на 

констатувальному етапі експерименту отримано за допомогою 

письмового та усного опитування, виконання тестів, письмового 

розв’язування ситуаційних завдань, контрольних і практичних робіт, а 

також методу спостереження за діями курсантів у різних ситуаціях 

навчальної діяльності та морської практики.  

Аналогічно до процедури, представленої для ціннісно-

орієнтаційного та потребнісно-мотиваційного критеріїв, за допомогою 

комп’ютерної програми «IBM® SPSS Statistics®» здійснено 

узагальнення і оброблення отриманих даних. Це дозволило побудувати 

дві таблиці – з розподілом за рівнями сформованості готовності 

майбутніх судноводіїв до професійної діяльності за показниками 

когнітивного критерію та з середнім значенням сформованості цієї 

готовності за показниками у балах (таблиці 5.5 і 5.6).  

 

Таблиця 5.5 – Розподіл за рівнями сформованості готовності майбутніх 

судноводіїв до професійної діяльності за показниками когнітивного критерію 

на початку формувального етапу експерименту в КГ 1 (n=143) і ЕГ 1 (n=145) 

 

Рівні Перший  Другий  Третій  

Показники 
КГ 1 ЕГ 1 КГ 1 ЕГ 1 КГ 

1 

ЕГ 1 

Знання міжнародних і 

вітчизняних нормативно-
48 47 70 75 25 23 
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правових актів відносно безпеки 

людського життя на морі, 

безпеки плавання, судноводіння, 

технічного стану суден, 

організації загальносуднової 

служби та охорони морського 

навколишнього середовища; 

Знання морського права, Кодексу 

торговельного мореплавства 

України, положень міжнародних 

конвенцій та резолюцій;  

55 57 65 67 23 21 

Знання принципів роботи 

сучасних електронних 

радіолокаційних засобів, 

електронних картографічних 

навігаційно-інформаційних 

систем (ЕКНІС), Глобальної 

морської системи зв’язку під час 

лиха й для забезпечення безпеки 

(ГМЗЛБ); 

49 48 73 73 21 24 

Знання аварійно-рятувальної 

справи; 
54 51 68 72 21 22 

Знання англійської мови 

(морської специфіки);  
68 66 44 54 31 25 

Знання організації праці та 

управління, трудового 

законодавства, управління 

персоналом на судні та його 

підготовки;  

55 58 67 67 21 20 

Знання правил і особливостей 

маневрування та управління 

судном в будь-яких умовах; 

59 57 62 68 22 20 

Знання безпечної обробки, 

завантаження, розміщення, 

кріплення, догляду під час рейсу 

та розвантаження вантажів, та 

їхній вплив на безпеку 

людського життя й судна. 

58 59 64 67 21 19 
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З таблиці очевидно, що близько 47,5 % курсантів (студентів) КГ 1 

і 45,47 % в ЕГ 1 мають досить слабкі знання англійської мови (морської 

специфіки). 59 курсантів (студентів) КГ 1 і 57 учасників ЕГ 1 показали 

лише перший рівень володіння знаннями правил і особливостей 

маневрування та управління судном в будь-яких умовах. Щодо 

володіння знаннями на третьому (найвищому) рівні, то кількість 

курсантів (студентів) в КГ 1 і ЕГ 1 коливається в межах 13,78 % (знання 

безпечної обробки, завантаження, розміщення, кріплення, догляду під 

час рейсу та розвантаження вантажів, та їхній вплив на безпеку 

людського життя й судна) – 17,47 % (знання міжнародних і вітчизняних 

нормативно-правових актів відносно безпеки людського життя на морі, 

безпеки плавання, судноводіння, технічного стану суден, організації 

загальносуднової служби та охорони морського навколишнього 

середовища). 

Загалом експерти відзначили, що серед 288 опитаних переважна 

більшість курсантів (студентів) продемонстрували другий рівень знань. 

На цьому рівні, зокрема досить багато майбутніх судноводіїв показали 

впевнені знання міжнародних і вітчизняних нормативно-правових актів 

відносно безпеки людського життя на морі, безпеки плавання, 

судноводіння, технічного стану суден, організації загальносуднової 

служби та охорони морського навколишнього середовища (в КГ 1 – 70 

чоловік, в ЕГ 1 – 75 учасників опитування), а також знання принципів 

роботи сучасних електронних радіолокаційних засобів, електронних 

картографічних навігаційно-інформаційних систем (ЕКНІС), 

Глобальної морської системи зв’язку під час лиха й для забезпечення 

безпеки (в КГ 1 і ЕГ 1 по 73 учасника опитування). 
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Таблиця 5.6 – Середній бал за показниками когнітивного критерію 

сформованості готовності майбутніх судноводіїв до професійної діяльності на 

початку формувального етапу експерименту в КГ 1 (n=143) і ЕГ 1 (n=135) 
 

Показники 
Середній бал 

КГ 1 ЕГ 1 

Знання міжнародних і вітчизняних нормативно-

правових актів відносно безпеки людського життя на 

морі, безпеки плавання, судноводіння, технічного 

стану суден, організації загальносуднової служби та 

охорони морського навколишнього середовища; 

3,839 3,834 

Знання морського права, Кодексу торговельного 

мореплавства України, положень міжнародних 

конвенцій та резолюцій;  

3,454 3,751 

Знання принципів роботи сучасних електронних 

радіолокаційних засобів, електронних картографічних 

навігаційно-інформаційних систем (ЕКНІС), 

Глобальної морської системи зв’язку під час лиха й для 

забезпечення безпеки (ГМЗЛБ); 

3,804 3,834 

Знання аварійно-рятувальної справи; 3,769 3,800 

Знання англійської мови (морської специфіки);  3,741 3,717 

Знання організації праці та управління, трудового 

законодавства, управління персоналом на судні та його 

підготовки;  

3,762 3,737 

Знання правил і особливостей маневрування та 

управління судном в будь-яких умовах; 

3,741 3,744 

Знання безпечної обробки, завантаження, розміщення, 

кріплення, догляду під час рейсу та розвантаження 

вантажів, та їхній вплив на безпеку людського життя й 

судна. 

3,741 3,724 

Середнє значення критерію 3,731 3,767 
 

 

На початку формувального етапу експерименту було також 

здійснено моніторинг сформованості готовності майбутніх судноводіїв 

до професійної діяльності за показниками професійно-особистісного 

критерію. Числові дані за показниками цього критерію отримано за 

допомогою методів, що й на констатувальному етапі експерименту. 

Йдеться про анкетування, опитувальник мотиваційної спрямованості 

особистості на досягнення успіху і уникання невдач Т. Элерса, 
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багатофакторний опитувальник Р. Кэттелла, тест MPI Айзенка, Шкалу 

LOG Pommepa, тест К. Леонгарда, тест Томаса, тест інтелекту 

Р. Ю. Айзенка, спостереження за діями курсантів у різних ситуаціях 

навчальної діяльності та морської практики, хронометраж діяльності, 

метод бесіди, а також аналіз помилкових дій. 

Подібно до процедури, що використовувалася й для інших 

критеріїв, було застосовано комп’ютерну програму «IBM® SPSS 

Statistics®» з метою узагальнення і оброблення отриманих даних. Це 

також дозволило побудувати дві таблиці – з розподілом за рівнями 

сформованості готовності майбутніх судноводіїв до професійної 

діяльності за показниками професійно-особистісного критерію та з 

середнім значенням сформованості цієї готовності за показниками у 

балах (таблиці 5.7 і 5.8).  

 

Таблиця 5.7 – Розподіл за рівнями сформованості готовності майбутніх 

судноводіїв до професійної діяльності за показниками професійно-

особистісного критерію на початку формувального етапу експерименту в КГ 1 

(n=143) і ЕГ 1 (n=145) 

Рівні Перший  Другий  Третій  

Показники 
КГ 1 ЕГ 1 КГ 1 ЕГ 1 КГ 1 ЕГ 1 

Здатність працювати в команді; 44 45 64 67 35 33 

Доброзичливість, тактовність; 63 57 47 53 33 35 

Чіткість і виразність мовлення, 

комунікабельність; 
41 44 73 76 29 25 

Емоційна стійкість, самовладання, 

витримка; 
54 51 66 74 23 20 

Організаторські здібності; 69 71 39 46 35 28 

Фізична витривалість, швидкість 

реакції;  
61 63 59 61 23 21 

Дисциплінованість, 

законослухняність, зібраність, 

відповідальність; 

57 58 54 57 32 30 

Технічне і образне мислення, 

концентрація і переключення 

уваги 

55 59 63 63 25 23 
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Таблиця 5.8 – Середній бал за показниками професійно-особистісного 
критерію сформованості готовності майбутніх судноводіїв до професійної 

діяльності на початку формувального етапу експерименту в КГ 1 (n=143) і 

ЕГ 1 (n=135) 
 

Показники 
Середній бал 

КГ 1 ЕГ 1 

Здатність працювати в команді; 3,937 3,917 

Доброзичливість, тактовність; 3,790 3,848 

Чіткість і виразність мовлення, комунікабельність; 3,916 3,868 

Емоційна стійкість, самовладання, витримка; 3,783 3,786 

Організаторські здібності; 3,762 3,703 

Фізична витривалість, швидкість реакції;  3,734 3,710 

Дисциплінованість, законослухняність, зібраність, 

відповідальність; 

3,825 3,806 

Технічне і образне мислення, концентрація і 

переключення уваги 

3,790 3,751 

Середнє значення критерію 3,817 3,798 
 

 

Таблиці 5.7 та 5.8 дозволяють зробити висновок, що значною є 

частка курсантів (студентів), що продемонстрували перший рівень 

організаторських здібностей (в КГ 1 – 69 чоловік, в ЕГ 1 – 71 учасник 

опитування). Досить великою є частка курсантів (студентів) а 

показником «фізична витривалість, швидкість реакції» (в КГ 1 – 61, а в 

ЕГ 1 – 63 чоловіки). 

Такі професійно-важливі властивості як доброзичливість і 

тактовність виявилися сформованими на другому рівні у 32,85 % 

опитаних в КГ 1 і 36,52 % в ЕГ 1. Досить високі результати виявилися 

за показником «здатність працювати в команді». Сформованість на 

першому рівні виявилася у 24,46 % курсантів (студентів) КГ 1 та в 

22,73 5 учасників ЕГ 1. 

Водночас, попри досить значну кількість курсантів (студентів), 

які готові до професійної діяльності за критерієм сформованості 
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професійно важливих властивостей, на початку формувального етапу 

експерименту помітним є необхідність використання резервів для 

вдосконалення змісту, форм і методів освітнього процесу ВМНЗ. Про 

це свідчить досить значна частка опитаних, які продемонстрували 

перший і низький рівень сформованості професійно важливих 

властивостей, які структурно входять до складу психологічного 

компонента готовності майбутніх судноводіїв до професійної 

діяльності. Йдеться про організаторські здібності, технічне і образне 

мислення, концентрація і переключення уваги, емоційна стійкість, 

самовладання, витримка, дисциплінованість, відповідальність, 

зібраність тощо. 

Важливим завданням на початку формувального етапу 

експерименту було отриманні числових даних за показниками 

практичного критерію сформованості майбутніх судноводіїв до 

професійної діяльності. Їх отримано за допомогою методів оцінювання 

виконання практичних робіт, алгоритму та правильності дій курсантів 

під час їх участі у рольових і ділових іграх, оцінювання роботи в малих 

групах, оцінювання проектної роботи, оцінювання практичних занять, 

оцінювання дій у конкретних випадках (кейсах), оцінювання портфоліо 

робіт, тестування, письмове й усне опитування, виконання контрольних 

робіт, спостереження за діями курсантів у різних ситуаціях навчальної 

діяльності та морської практики, хронометражу діяльності, а також 

методу аналізу помилкових дій. 

Для узагальнення і оброблення отриманих даних застосовано 

комп’ютерну програму «IBM® SPSS Statistics®». Це також дозволило 

побудувати дві таблиці – з розподілом за рівнями сформованості 

готовності майбутніх судноводіїв до професійної діяльності за 

показниками практичного критерію та з середнім значенням 
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сформованості цієї готовності за показниками у балах (таблиці 5.9 і 

5.10).  

 

Таблиця 5.9 – Розподіл за рівнями сформованості готовності майбутніх 

судноводіїв до професійної діяльності за показниками практичного критерію 

на початку формувального етапу експерименту в КГ 1 (n=143) і ЕГ 1 (n=145) 

Рівні Перший  Другий  Третій  

Показники 
КГ 1 ЕГ 1 КГ 1 ЕГ 1 КГ 1 ЕГ 1 

Уміння маневрувати та управляти 

судном в будь-яких умовах із 

застосуванням відповідних 

методів визначення 

місцезнаходження, а також з 

використанням сучасних 

електронних радіолокаційних 

засобів, електронних 

картографічних навігаційно-

інформаційних систем; 

54 60 64 62 25 23 

Уміння планувати рейс та 

здійснювати судноводіння у будь-

яких умовах з застосуванням 

відповідних методів прокладки 

морських і океанських шляхів; 

73 77 47 43 23 25 

Здатність розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми у сфері судноплавства 

та суднової інженерії, що 

передбачають застосування теорій 

і методів наук про устрій судна, 

навігацію, механічну та 

електричну інженерії, 

експлуатацію та ремонт засобів 

транспорту, управління ресурсами 

та характеризуються 

комплексністю та невизначеністю 

умов; 

51 54 64 66 28 25 

Уміння використовувати методи, 

методики та технології навігації, 

обробки та розміщення вантажів, 

управління операціями судна та 

піклування про людей на судні, 

морської інженерії, суднової 

електричної інженерії, 
автоматичного та 

автоматизованого управління, 

59 61 55 59 29 25 
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технічного обслуговування та 
ремонту, радіозв’язку (за 

спеціалізаціями); 

Уміння використовувати 

інструменти, обладнання та 

системи, що забезпечують 

навігацію і управління морськими 

суднами, експлуатацію та ремонт 

морських транспортних засобів, 

безпеку судноплавства та охорону 

навколишнього середовища; 

63 61 45 53 35 31 

Володіння науковими та науково-

дослідницькими методами для 

визначення умов і вимог під час 

розв’язання проблемних задач, 

знаходження шляхів їх вирішення 

та отримання належних 

результатів; 

71 67 47 54 25 24 

Здатність проводити дослідження. 88 89 33 31 22 25 

Таблиця 5.10 – Середній бал за показниками практичного критерію 

сформованості готовності майбутніх судноводіїв до професійної діяльності на 

початку формувального етапу експерименту в КГ 1 (n=143) і ЕГ 1 (n=135) 

 

Показники 
Середній бал 

КГ 1 ЕГ 1 

Уміння маневрувати та управляти судном в будь-

яких умовах із застосуванням відповідних методів 

визначення місцезнаходження, а також з 

використанням сучасних електронних 

радіолокаційних засобів, електронних 

картографічних навігаційно-інформаційних систем; 

3,797 3,744 

Уміння планувати рейс та здійснювати судноводіння 

у будь-яких умовах з застосуванням відповідних 

методів прокладки морських і океанських шляхів; 

3,650 3,641 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі 

та практичні проблеми у сфері судноплавства та 

суднової інженерії, що передбачають застосування 

теорій і методів наук про устрій судна, навігацію, 

механічну та електричну інженерії, експлуатацію та 

ремонт засобів транспорту, управління ресурсами та 

характеризуються комплексністю та невизначеністю 

умов; 

3,839 3,800 

Уміння використовувати методи, методики та 

технології навігації, обробки та розміщення 

вантажів, управління операціями судна та 

піклування про людей на судні, морської інженерії, 

суднової електричної інженерії, автоматичного та 

3,790 3,751 
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автоматизованого управління, технічного 
обслуговування та ремонту, радіозв’язку (за 

спеціалізаціями); 

Уміння використовувати інструменти, обладнання 

та системи, що забезпечують навігацію і управління 

морськими суднами, експлуатацію та ремонт 

морських транспортних засобів, безпеку 

судноплавства та охорону навколишнього 

середовища; 

3,804 3,793 

Володіння науковими та науково-дослідницькими 

методами для визначення умов і вимог під час 

розв’язання проблемних задач, знаходження шляхів 

їх вирішення та отримання належних результатів; 

3,678 3,703 

Здатність проводити дослідження. 3,538 3,558 

Середнє значення критерію 3,728 3,712 

 

З таблиць 5.9 і 5.10 видно, що третій (найвищий) рівень 

сформованості готовності до професійної діяльності за показниками 

практичного критерію показали за різними показниками від 15,85 % до 

21,36 % курсантів (студентів) в ЕГ 1, а також від 15,39 % до 24,46 % в 

КГ 1. Серед опитаних КГ 1 найнижчі результати отримані за 

показниками «здатність проводити дослідження» (в КГ 1 – 88, а в ЕГ 1 

– 89 чоловік), «уміння планувати рейс та здійснювати судноводіння у 

будь-яких умовах з застосуванням відповідних методів прокладки 

морських і океанських шляхів» (в КГ 1 – 73, а в ЕГ 1 – 77 чоловік), а 

також «володіння науковими та науково-дослідницькими методами для 

визначення умов і вимог під час розв’язання проблемних задач, 

знаходження шляхів їх вирішення та отримання належних результатів» 

(в КГ 1 – 71, а в ЕГ 1 – 67 чоловік). 

Після проведення формувального етапу експерименту було 

проведене повторне дослідження за потребнісно-мотиваційним, 

ціннісно-орієнтаційним, когнітивним, професійно-особистісним і 

практичним критеріями. При цьому застосовувались ті ж методи 

отримання кількісних даних, що й на початку формувального етапу. 
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Таке дослідження дозволило з’ясувати, на скільки дієвою є система 

неперервної професійної підготовки майбутніх судноводіїв, а також 

ступінь результативності педагогічних умов і технології формування 

готовності майбутніх фахівців річкового і морського транспорту до 

професійної діяльності. 

Щоб не нагромаджувати дослідження значною кількістю таблиць 

і отриманих даних, вважаємо за доцільне навести підсумкову таблицю з 

узагальненими результатами, отриманими за визначеними критеріями 

на початку та наприкінці формувального етапу експерименту (табл. 

5.11), учасниками якого були курсанти (студенти) першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти (КГ 1 – 143 майбутніх судноводія, і 

ЕГ 1 – 145 учасників експерименту). 

Таблиця 5.11 – Середні бали за показниками критеріїв сформованості 

готовності майбутніх судноводіїв першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти до професійної діяльності на початку та наприкінці формувального 

етапу експерименту в КГ 1 (n=143) і ЕГ 1 (n=135) 

Критерії  
На початку Наприкінці  

КГ 1 ЕГ 1 КГ 1 ЕГ 1 

Потребнісно-мотиваційний 3,892 3,874 4,086 4,338 

Ціннісно-орієнтаційний 3,846 3,841 4,019 4,340 

Когнітивний 3,731 3,767 3,954 4,219 

Професійно-особистісний 3,817 3,798 4,015 4,215 

Практичний 3,728 3,712 3,952 4,268 

Узагальнений критерій 3,802 3,798 4,005 4,276 

 

Формувальний етап експерименту також передбачав з’ясування 

стану сформованості готовності майбутніх судноводіїв – курсантів 

(студентів) другого (магістерського) рівня вищої освіти на початку та 

після проведення формувального етапу експерименту. Вважаємо за 

доцільне представити лише підсумкову таблицю з узагальненими 
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результатами, отриманими за визначеними критеріями на початку та 

наприкінці формувального етапу експерименту (табл. 5.12). 

Таблиця 5.12 – Середні бали за показниками критеріїв сформованості 

готовності майбутніх судноводіїв другого (магістерського) рівня вищої освіти 

до професійної діяльності на початку та наприкінці формувального етапу 

експерименту в КГ 2 (n=42) і ЕГ 2 (n=43) 

Критерії  
На початку Наприкінці  

КГ 2 ЕГ 2 КГ 2 ЕГ 2 

Потребнісно-мотиваційний 3,995 3,979 4,154 4,456 

Ціннісно-орієнтаційний 3,948 3,928 4,105 4,360 

Когнітивний 3,981 3,995 4,180 4,474 

Професійно-особистісний 3,889 3,878 4,083 4,343 

Практичний 3,878 3,862 4,071 4,325 

Узагальнений критерій 3,938 3,928 4,118 4,391 

 

Порівняння значень узагальнених критеріїв до та після 

формувального етапу експерименту свідчить про те експериментальні 

заходи, реалізовані від вересня 2015 по квітень 2019 року з метою 

впровадження системи неперервної професійної підготовки майбутніх 

судноводіїв, педагогічних умов і технології формування готовності 

майбутніх фахівців річкового і морського транспорту до професійної 

діяльності упродовж чотирьох етапів (перший – початковий, другий – 

поглибленої підготовки, третій – інтеграції теоретичної і практичної 

підготовки і четвертий – професійного становлення) позитивно 

вплинули на якість підготовки майбутніх фахівців річкового і 

морського транспорту. Так, наприклад, значення середніх балів 

узагальненого критерію сформованості готовності майбутніх 

судноводіїв першого (бакалаврського) рівня вищої освіти до 

професійної діяльності на початку і наприкінці формувального етапу 

експерименту показало зростання в КГ 1 на 0,203 бали (близько 5,5 %), 
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а ЕГ 1 на 0,478 балів (на 12,5 %). Зростання якісних показників в КГ 1 

можна пояснити впливом освітнього процесу, що відбувався за 

традиційною системою. Водночас спостерігаємо суттєве зростання 

якості засвоєння знань, умінь і навичок в ЕГ 1, що пояснюється 

впровадженням системи неперервної професійної підготовки майбутніх 

судноводіїв, реалізацією педагогічних умов і технології формування 

готовності майбутніх фахівців річкового і морського транспорту до 

професійної діяльності. 

Так, наприклад, дослідження сформованості ціннісних орієнтацій 

майбутніх судноводіїв засвідчило зростання ціннісного ставлення до 

основних професійних цінностей, серед яких «професія що приносить 

задоволення», «кар’єра», «професіоналізм», «інтелектуальний 

розвиток», «самореалізація», «збереження навколишнього 

середовища», «дотримання правил техніки безпеки, безпеки персоналу 

та судна», «живучість судна», «безпека судна, екіпажу і пасажирів». 

Порівняння результатів дослідження ціннісних орієнтацій майбутніх 

судноводіїв в КГ 1 і ЕГ 1 після проведення формувального етапу 

експерименту наведено в таблиці 5.13. 

 

Таблиця 5.13 – Результати дослідження ціннісних орієнтацій майбутніх 

судноводіїв КГ 1 і ЕГ 1 після проведення формувального етапу експерименту 

(у балах) 

 

№ 

з/п 

Цінності Середній бал 

КГ 1 ЕГ 1 

1 професія, що приносить задоволення 3,87 4,17 

3 престижність професії 3,46 3,95 

4 соціальна і суспільна значимість професії 3,86 4,55 

5 безпека судна, екіпажу і пасажирів 4,05 4,75 

6 кар’єра 3,54 4,28 

7 авторитет 4,32 4,56 

8 морські традиції 4,00 4,45 

9 живучість судна 4,12 4,44 
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10 професіоналізм 4,05 4,50 

11 самореалізація 4,14 4,35 

12 правовий порядок на судні 3,45 4,05 

13 інтелектуальний розвиток 3,55 4,15 

14 збереження навколишнього середовища 3,28 4,25 

15 законність у питаннях безпеки людського 

життя на морі та охорони морського 

навколишнього середовища,  

3,80 4,21 

 

Дослідження сформованості умінь – компонентів готовності 

майбутніх судноводіїв до професійної діяльності, також свідчить про 

більш високі бали в курсантів (студентів) ЕГ 1 порівняно з КГ 1 щодо 

уміння маневрувати та управляти судном в будь-яких умовах із 

застосуванням відповідних методів визначення місцезнаходження, а 

також з використанням сучасних електронних радіолокаційних засобів, 

електронних картографічних навігаційно-інформаційних систем; 

уміння планувати рейс та здійснювати судноводіння у будь-яких 

умовах з застосуванням відповідних методів прокладки морських і 

океанських шляхів; навички оцінки навігаційної інформації, отриманої 

з усіх джерел, зокрема радіолокатора, засобів автоматизованої 

радіолокаційної прокладки та електронних комплексів навігаційно-

інформаційної системи з метою прийняття рішень для уникнення 

зіткнення та управління безпечним плаванням судна; техніки 

судноводіння за умов відсутності видимості. Порівняння результатів 

дослідження сформованості окремих умінь і навичок майбутніх 

судноводіїв в КГ 1 і ЕГ 1 після проведення формувального етапу 

експерименту наведено в таблиці 5.14. 

 

 

 

 



385 

 

Таблиця 5.14 – Результати дослідження сформованості умінь і навичок 

майбутніх судноводіїв КГ 1 і ЕГ 1 після проведення формувального етапу 

експерименту (у балах) 

 

Показники 
Середній бал 

КГ 1 ЕГ 1 

Уміння маневрувати та управляти судном в будь-яких 

умовах із застосуванням відповідних методів 

визначення місцезнаходження, а також з 

використанням сучасних електронних радіолокаційних 

засобів, електронних картографічних навігаційно-

інформаційних систем; 

3,89 4,24 

Уміння планувати рейс та здійснювати судноводіння у 

будь-яких умовах з застосуванням відповідних методів 

прокладки морських і океанських шляхів; 

3,90 4,31 

Навички користування рятувальними засобами та 

обладнанням і підтримки обладнання, пристроїв та 

систем у експлуатаційному стані, що забезпечить 

безпеку судна та людей. 

3,83 4,05 

Уміння використовувати методи, методики та 

технології навігації, обробки та розміщення вантажів, 

управління операціями судна та піклування про людей 

на судні, морської інженерії, суднової електричної 

інженерії, автоматичного та автоматизованого 

управління, технічного обслуговування та ремонту, 

радіозв’язку (за спеціалізаціями); 

3,90 4,21 

Уміння використовувати інструменти, обладнання та 

системи, що забезпечують навігацію і управління 

морськими суднами, експлуатацію та ремонт морських 

транспортних засобів, безпеку судноплавства та 

охорону навколишнього середовища; 

3,94 4,33 

Навички оцінки навігаційної інформації, отриманої з 

усіх джерел, зокрема радіолокатора, засобів 

автоматизованої радіолокаційної прокладки та 

електронних комплексів навігаційно-інформаційної 

системи з метою прийняття рішень для уникнення 

зіткнення та управління безпечним плаванням судна; 

техніки судноводіння за умов відсутності видимості 

3,85 4,28 

Навички прийомів першої медичної допомоги та 

вміння застосувати медичні керівництва та медичні 

консультації, отримані по радіо, зокрема вміння вжити 

ефективних заходів на основі таких знань у випадку 

нещасних випадків або захворювань 

3,90 4,26 

Уміння ефективно здійснювати професійну діяльність, 
приймати та реалізовувати управлінські рішення в 

багатонаціональному колективі. 

3,88 4,22 
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Після проведення формувального етапу експерименту відбулись 

позитивні зміни щодо сформованості знань, умінь і навичок в курсантів 

(студентів) ЕГ 2 – випускників другого (магістерського) рівня вищої 

освіти. Зокрема констатуються більш високі порівняно з КГ 2 значення 

балів щодо уміння керувати персоналом на судні та його підготовкою, 

застосовувати методи управління задачами та робочим навантаженням 

персоналу, уміння виконувати маневрування та управління судном у 

будь-яких умовах, встановлювати процедури безпечної обробки 

вантажів, у тому числі небезпечних, згідно з положеннями відповідних 

нормативних документів, а також уміння визначати місцезнаходження 

й точності результатів визначення місцезнаходження судна у будь-яких 

умовах різними способами. Особливо варто відмітити розвиток 

здатності розв’язувати складні задачі і проблеми в галузі безпеки 

судноплавства, в умовах неповної / недостатньої інформації та 

суперечливих вимог, проводити дослідження та / або використовувати 

нові концепції, теорії і методи у професійній сфері. Компонентами цієї 

компетентності є уміння щодо зрозумілого і недвозначного донесення 

власних висновків, а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до 

фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються; уміння готувати 

та представляти науково-технічні звіти, огляди, публікації за 

результатами виконаних досліджень із використанням сучасних засобів 

редагування й печатки у відповідності із установленими вимогами; 

уміння щодо представлення результатів досліджень із використанням 

медійних засобів (комп’ютерні презентації, відео і аудіо ролики тощо). 

Порівняння результатів дослідження сформованості окремих 

умінь і навичок майбутніх судноводіїв в КГ 2 і ЕГ 2 після проведення 

формувального етапу експерименту наведено в таблиці 5.15. 
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Таблиця 5.15 – Результати дослідження сформованості умінь і навичок 

майбутніх судноводіїв КГ 2 і ЕГ 2 після проведення формувального етапу 

експерименту (у балах) 

 

Показники 
Середній бал 

КГ 2 ЕГ 2 

Уміння працювати в команді. 4,05 4,34 

Уміння готувати та представляти науково-технічні 

звіти, огляди, публікації за результатами виконаних 

досліджень із використанням сучасних засобів 

редагування й печатки у відповідності із 

установленими вимогами. 

3,94 4,36 

Уміння щодо представлення результатів досліджень 

із використанням медійних засобів (комп’ютерні 

презентації, відео і аудіо ролики тощо). 

4,03 4,45 

Уміння дискутувати за допомогою аналізу 

інформації та аргументованому, логічне побудованому 

доказу власних ідей. 

3,94 4,28 

Уміння керувати персоналом на судні та його 

підготовкою, застосовувати методи управління 

задачами та робочим навантаженням персоналу. 

4,07 4,53 

Уміння використовувати інформаційні та 

комунікаційні технології для пошуку, обробки та 

аналізу інформації. 

3,95 4,38 

Уміння зрозуміло та недвозначно доносити та 

обґрунтовувати теоретичні та професійні знання у 

сфері суднової безпеки до фахівців і нефахівців, 

зокрема до осіб, які навчаються. 

3,90 4,28 

Уміння виконувати маневрування та управління 

судном у будь-яких умовах,  встановити процедури 

безпечної обробки вантажів, у тому числі небезпечних, 

згідно з положеннями відповідних нормативних 

документів. 

4,08 4,32 

 

Для того щоб підтвердити відмінності у якісному складі КГ 1 та 

ЕГ 1, за усіма критеріями  сформованості готовності майбутніх 

фахівців річкового і морського транспорту до професійної діяльності 

наприкінці формувального експерименту було застосовано t-критерій 

Стьюдента, котрий слугує для співставлення двох емпіричних 

розподілів.  
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Таблиця 5.16 – Результати дослідження сформованості готовності майбутніх 

фахівців річкового і морського транспорту до професійної діяльності 

наприкінці формувального експерименту (КГ 1 (n=147) і ЕГ 1 (n=145) 

 

Критерій 

сформованості 

готовності 

майбутніх 

фахівців 

морського та 

річкового 

транспорту до 

професійної 

діяльності 

Вибірки 
Відхилення від 

середнього 

Квадрати 

відхилень 

КГ 1 (Х) ЕГ 1 (Y) 
 

∑(xi-x) 

 

∑(yi-y) 

 

∑(xi-x)
2
 

 

∑(yi-y)
2
 

Потребнісно-

мотиваційний 
4.086  4.338  0.076 0.058  0.006  0.003 

Ціннісно-

орієнтаційний 
4.019  4.340  0.009  0.06  0.001  0.004 

Когнітивний 3.954  4.219  -0.056  -0.061  0.003 0.004  

Професійно-

особистісний 
4.015  4.215  0.005  -0.065  0  0.004 

Практичний 3.952  4.268  -0.058  -0.012  0.003 0.001 

Узагальнений 

критерій 
4.005  4.276  -0.005 -0.004 0  0  

Суми: 24.031 25.656 -0.029 -0.024 0.012 0.015 

Середнє 

значення: 
4.01 4.28         

 

 

Таким чином, рівень t емп = 9. За спеціальними додатками для 

цього числа ступенів свободи знаходимо t кр: t кр = 2,23 за ступенем 

значущості  p ≤ 0,05. Будуємо «вісь значущості» (рис. 5.1). 

У термінах математичної статистики пояснити розрахунки та 

схему можна таким чином: між КГ 1 та ЕГ 1 фахівців морського та 

річкового транспорту щодо визначення рівня сформованості готовності 

до професійної діяльності за усіма  критеріями існують суттєві 

відмінності. 

 

 



389 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Рисунок 5.1 – Схема «вісі значущості» за розрахунками параметричного t - 

критерію Стьюдента для усіх критеріїв сформованості готовності майбутніх 

фахівців морського та річкового транспорту до професійної діяльності (КГ 1 

(n=147) і ЕГ 1 (n=145) 

 
Аналогічні розрахунки проведемо для КГ 2 та ЕГ 2 фахівців 

морського та річкового транспорту щодо визначення рівня 

сформованості готовності до професійної діяльності за усіма  

критеріями (див. табл. 5.17). 

Таблиця 5.17 – Результати дослідження сформованості готовності майбутніх 

фахівців річкового і морського транспорту до професійної діяльності 

наприкінці формувального експерименту (КГ 2 (n=42) і ЕГ 2 (n=43) 

Критерій 

сформованості 

готовності 

майбутніх 

фахівців 

морського та 

річкового 

транспорту до 

професійної 

діяльності 

Вибірки 
Відхилення від 

середнього 
Квадрати відхилень 

КГ 2 (Х) ЕГ 2 (Y) 
 

∑(xi-x) 

 

∑(yi-y) 

 

∑(xi-x)
2
 

 

∑(yi-y)
2
 

Потребнісно-

мотиваційний 
4.154  4.456  0.034  0.066  0.001  0.004 

Ціннісно-

орієнтаційний 
4.105  4.360  -0.015  -0.030  0.001  0.001  

Когнітивний 4.180  4.474  0.06  0.084  0.004  0.007  

Професійно-

особистісний 
4.083  4.343  -0.037  -0.047  0.001  0.002  

Практичний 4.071  4.325  -0.049  -0.065  0.002  0.004  

Зона 

незначущості 

Зона значущості 

0,05  

t кр = 2,23 t емп = 9 
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Узагальнений 
критерій 

4.118  4.391  -0.002 0.001  0  0  

Суми: 24.711 26.349 -0.009 0.009 0.009 0.019 

Середнє 

значення: 
4.12 4.39        

 

 

 

 

Таким чином, рівень t емп = 8. За спеціальними додатками для 

цього числа ступенів свободи знаходимо t кр: t кр = 2,23 за ступенем 

значущості  p ≤ 0,05. Будуємо «вісь значущості» (рис. 5.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.2 – Схема «вісі значущості» за розрахунками параметричного t - 

критерію Стьюдента для усіх критеріїв сформованості готовності майбутніх 

фахівців морського та річкового транспорту до професійної діяльності (КГ 2 

(n=42) і ЕГ 2 (n=43) 

 

Отже, порівняння результатів стану сформованості готовності 

майбутніх фахівців морського та річкового транспорту до професійної 

діяльності у контрольних й експериментальних групах за допомогою 

методів математичної статистики засвідчило, що якісні й кількісні 

характеристики в майбутніх фахівців мають достовірні розходження. 

Результати дослідно-експериментальної роботи з експериментальної 

перевірки дієвості системи неперервної професійної підготовки 

Зона 

незначущості 

Зона значущості 

0,05  

t кр = 2,23 
t емп = 8 
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майбутніх судноводіїв, результативності педагогічних умов і технології 

формування готовності майбутніх фахівців річкового і морського 

транспорту до професійної діяльності підтвердили правильність 

висунутої гіпотези. Доведено, що формування готовності майбутніх 

фахівців річкового і морського транспорту до професійної діяльності 

буде ефективним, якщо цей процес здійснювати на основі авторської 

концепції та системи неперервної професійної підготовки майбутніх 

судноводіїв у вищих морських навчальних закладах. При цьому 

формування їхньої готовності до професійної діяльності доцільно 

реалізовувати впродовж чотирьох етапів – першого (початкового), 

другого (етапу поглибленої підготовки), третього (етапу інтеграції 

теоретичної і практичної підготовки) та четвертого (етапу професійного 

становлення). На кожному етапі необхідно забезпечити реалізацію 

певних педагогічних умов, а також впровадити педагогічні умови, які 

мають наскрізний вплив, тобто передбачають реалізацію впродовж усіх 

чотирьох етапів. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дослідженні подано теоретичне й методичне обґрунтування 

системи неперервної професійної підготовки майбутніх судноводіїв, 

концепції, педагогічних умов і технології формування готовності 

майбутніх фахівців річкового і морського транспорту до професійної 

діяльності, а також результати експериментальної перевірки їх 

результативності. 

1. Неперервна професійна підготовка майбутніх судноводіїв – це 

неперервний і керований процес набуття ними досвіду професійної 

діяльності, що передбачає послідовне чергування навчання (в системі 

спеціально створених закладів освіти) з професійною діяльністю або 

практикою для формування професійної компетентності особистості та 

успішної праці з урахуванням сучасних вимог міжнародного ринку 

праці.  

Традиційній системі професійної підготовки майбутніх 

судноводіїв притаманні певні суперечності, зокрема між вимогами 

міжнародних і національних стандартів щодо рівня професійної 

компетентності фахівців з навігації й управління морськими суднами та 

якістю науково-методичного забезпечення їхньої професійної 

підготовки. З огляду на це існуюча система професійної підготовки 

потребує суттєвого оновлення, оскільки у зв’язку з появою нових 

викликів, вимог і загроз у сфері судноплавства в сучасних умовах 

потребують удосконалення зміст, форми, методи формування 

готовності до професійної діяльності, а також ретельного аналізу 

результати навчання. 

До системи неперервної професійної підготовки майбутніх 

судноводіїв належать заклади професійної (професійно-технічної) та 
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фахової передвищої освіти, заклади вищої освіти, а також навчально-

тренажерні заклади підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації, що дотримуються вимог Міжнародної конвенції про 

підготовку і дипломування моряків і несення вахти 1978 року, з 

поправками, та національних вимог. 

Попри те, що проблема дослідження неодноразово привертала 

увагу вітчизняних і зарубіжних вчених, системного її вирішення в 

Україні з урахуванням міжнародних вимог і досвіду на сьогодні немає. 

2. Характерною рисою сучасного судноплавства є його 

міжнародний характер. З огляду на це важливе значення має досвід 

підготовки майбутніх судноводіїв у країнах з розвиненою морською 

освітою. 

Навчальні програми навчальних закладів морського спрямування 

в країнах з розвиненою морською освітою складаються з модулів із 

зазначенням точної кількості кредитів (годин) на їх опрацювання. Ці 

дані не є постійними, університети (коледжі) залишають за собою 

право їх змінювати з огляду на поточну ситуацію. Обов’язковим та 

незмінним елементом є плавальна практика. Згідно з вимогами 

міжнародних регламентуючих документів вона не може тривати 

менше, ніж 12 місяців. Організація додаткових курсів при 

університетах та коледжах дає змогу підвищити кваліфікацію та сприяє 

кар’єрному зростанню морських офіцерів.  

На особливу увагу заслуговує технічне оснащення морських 

закладів освіти – спеціалізовані лабораторії з сучасним обладнанням, 

тренажери, симулятори кораблів, суден, навігаційного обладнання, 

навчальні судна та наукові плавучі лабораторії. Заняття проводяться 

викладачами та інструкторами, які мають великий досвід роботи у 

відкритому морі. Зарубіжні навчальні заклади відкриті для іноземних 
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студентів, для яких створено комфортні умови як проживання, так і 

навчання. Освіта закордоном є платною та вимагає вільного володіння 

англійською мовою.  

Загалом, уся діяльність шкіл, коледжів, інститутів та 

університетів, що готують майбутніх судноводіїв, організована таким 

чином, щоб гарантувати якісну освіту, практичні уміння та навички 

задля якісного виконання посадових обов’язків та безпеки 

судноплавства у світовому океані. 

3. Готовність майбутніх судноводіїв до професійної діяльності – 

це властивість особистості фахівця спеціальності «Річковий та 

морський транспорт», що охоплює професійні мотиви, ціннісні 

орієнтації, сукупність загальних і спеціальних знань, професійно-

важливі властивості, розуміння, уміння і навички у сфері навігації і 

управління морськими суднами, які в інтеграції забезпечують 

прагнення і здатність до виконання професійної діяльності та 

подальший професійний розвиток. 

Структуру готовності майбутніх судноводіїв до професійної 

діяльності складає сукупність мотиваційного (професійні мотиви, 

інтереси і потреби), ціннісного (професійно-ціннісні орієнтації), 

інформаційного (сукупність загальних і спеціальних знань), 

психологічного (морально-психологічні та професійно-важливі 

властивості) та операційного (фахові практичні уміння і навички) 

компонентів. 

4. Відповідно до структури готовності майбутніх судноводіїв до 

професійної діяльності її критеріями сформованості є потребнісно-

мотиваційний (слугує для діагностики мотиваційного компоненту), 

ціннісно-орієнтаційний (призначений для діагностики ціннісного 

компоненту), когнітивний (використовується для діагностики 
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інформаційного компоненту), професійно-особистісний (застосовується 

для з’ясування сформованості психологічного компоненту) та 

практичний (слугує для діагностики операційного компонента) 

критерії. 

Показники кожного з критеріїв сформованості готовності 

майбутніх судноводіїв до професійної діяльності слугують 

індикаторами для отримання кількісних (числових) значень з метою 

з’ясування рівня засвоєння професійних знань, умінь і навичок, 

професійних властивостей, ціннісних орієнтацій. Їх визначено за 

допомогою експертного оцінювання, вони є адекватними (адекватні 

тому явищу, для вимірювання якого його використовують) і валідними 

(оцінюють саме те, для чого призначені). 

Сформованість готовності майбутніх судноводіїв до професійної 

діяльності може проявлятися на чотирьох рівнях: нульовому 

(критичному), першому (репродуктивному), другому (продуктивному) і 

третьому (творчому). 

5. В основу концепції формування готовності майбутніх 

судноводіїв до професійної діяльності покладено положення, 

відповідно до яких необхідність поліпшення якості й ефективності 

неперервної професійної підготовки майбутніх судноводіїв у вищих 

морських навчальних закладах зумовлена роллю водного транспорту в 

умовах світової глобалізації, зростанням вимог до безпеки 

судноплавства та міжнародного ринку праці тощо. 

Провідна ідея щодо ефективного формування готовності 

майбутніх судноводіїв до професійної діяльності ґрунтується на 

визнаних і доведених положеннях педагогічної і психологічної науки, 

закономірностях і принципах розвитку особистості майбутнього 



396 

 

фахівця, які взаємопов’язані між собою і структуруються на 

методологічному, теоретичному і технологічному рівнях. 

Методологічний рівень визначає загальну стратегію побудови 

системи неперервної професійної підготовки майбутніх судноводіїв у 

ВМНЗ, особливості поєднання принципів (вимог), що регламентують 

цей процес з урахуванням досягнень науки, світового досвіду, 

глобалізації судноплавства, міжнародного ринку праці та вимог 

нормативних документів.  

Теоретичний рівень концепції ґрунтується на класичних і 

сучасних положеннях педагогічної теорії, що передбачають навчання 

майбутніх судноводіїв на високому рівні складності, цілеспрямовану і 

систематичну роботу над розвитком всіх курсантів (студентів), 

незалежно від рівня їхньої успішності, акцент на практичну діяльність 

курсантів (студентів), послідовний вплив на особистість курсанта 

(студента) шляхом створення умов для взаємопроникнення навчальної і 

професійної діяльності як способу досягнення готовності до виконання 

функцій штурмана тощо. 

Технологічний рівень концепції розкриває етапи, технологію і 

послідовність впровадження педагогічних умов, а також інноваційного 

змісту, форм, методів, особливостей використання засобів формування, 

розвитку та діагностики готовності майбутніх судноводіїв до 

професійної діяльності. 

6. Система неперервної професійної підготовки майбутніх 

судноводіїв у ВМНЗ є підсистемою (компонентом) системи вищої 

освіти України та системи підготовки фахівців для річкового і 

морського транспорту. Це послідовний динамічний функціональний 

комплекс діалектично пов’язаних між собою компонентів (цільового, 

змістово-діяльнісного, аналітико-результативного) і елементів 
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(курсантів, студентів, науково-педагогічних працівників, керівників 

плавальної практики, керівників баз плавальної практики), що спільно 

забезпечують функціонування умов для досягнення мети і розв’язання 

завдань підготовки майбутніх фахівців з навігації й управління суднами 

на першому (бакалаврському) і другому (магістерському) рівнях вищої 

освіти у відповідності до вимог міжнародних нормативно-правових 

документів (Міжнародної конвенції ПДМНВ 78/95). Функціонування 

цієї системи забезпечують структурні компоненти, що характерні й 

іншим педагогічним системам, але кожен з них має акцент на 

формування готовності майбутніх судноводіїв до професійної 

діяльності. Спроектована система є складною, цілісною і відкритою, її 

характеризують такі властивості, що притаманні цьому типу систем, 

зокрема синергетичність, функціональність та ієрархічність. 

7. Формування готовності майбутніх судноводіїв до професійної 

діяльності в умовах неперервної освіти доцільно проектувати у чотири 

етапи (перший – початковий, другий – поглибленої підготовки, третій – 

інтеграції теоретичної і практичної підготовки, четвертий – 

професійного становлення). На кожному етапі необхідно забезпечити 

реалізацію певних педагогічних умов. Зокрема на першому 

(початковому) етапі – формування свідомого розуміння курсантами 

(студентами) необхідності оволодіння дисциплінами всіх циклів 

підготовки, передбаченими освітньо-професійною програмою; 

психолого-педагогічний супровід адаптації курсантів (студентів) до 

навчання у вищому морському навчальному закладі та проходження 

плавальної практики на суднах морського флоту; формування і 

розвиток професійних ціннісних орієнтацій майбутніх судноводіїв з 

використанням потенціалу змісту дисциплін циклу гуманітарної та 

соціально-економічної підготовки, а також навчальної плавальної 
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практики. На другому етапі поглибленої підготовки доцільно 

забезпечити упровадження інноваційних методів і форм навчання і 

викладання з метою активізації курсантів (студентів) до розвитку 

професійно-значущих особистісних властивостей; розвиток 

психологічної готовності майбутніх судноводіїв до прийняття 

управлінських рішень і несення вахти шляхом інтеграції в освітньо-

професійну програму додаткового курсу на засадах 

міждисциплінарного підходу. На третьому – етапі інтеграції 

теоретичної і практичної підготовки важливе значення має  

проектування і впровадження в освітньо-професійну програму 

спеціального курсу для поглибленого вивчення особливостей річкового 

судноплавства; підготовка майбутніх судноводіїв до професійної 

міжкультурної комунікації у складі поліетнічних і мультикультурних 

суднових команд. На четвертому – етапі професійного становлення 

педагогічними умовами є розвиток в курсантів (студентів) ВМНЗ 

здатності до лідерства та досягнення особистісно значущих цілей, а 

також розвиток мотивації до самостійної науково-дослідної роботи 

курсантів (студентів) в магістратурі. 

Разом з тим, для результативного формування готовності 

майбутніх судноводіїв до професійної діяльності в умовах неперервної 

освіти необхідно впровадити педагогічні умови, які мають наскрізний 

вплив, тобто передбачають реалізацію впродовж усіх чотирьох етапів. 

Зокрема: посилення практико-орієнтованого спрямування освітнього 

процесу у ВМНЗ шляхом впровадження наскрізної програми 

практичної підготовки; проектування мети, завдань і результатів 

поетапної підготовки майбутніх судноводіїв від матроса 2-го класу до 

штурмана з урахуванням вимог Міжнародної Конвенції з підготовки, 

дипломування моряків і несення вахти; імітаційне моделювання 
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ситуацій, які відтворюють максимально наближені до реальних умови 

несення суднової вахти на основі застосування інформаційно-

комунікаційних і тренажерних технологій і комплексів; науково-

методичний супровід розвитку професійної компетентності науково-

педагогічних працівників щодо формування готовності майбутніх 

судноводіїв до професійної діяльності; регулярний моніторинг якості 

формування готовності майбутніх судноводіїв до професійної 

діяльності. 

8. Порівняння результатів стану сформованості готовності 

майбутніх фахівців морського та річкового транспорту до професійної 

діяльності у контрольних й експериментальних групах за допомогою 

методів математичної статистики засвідчило, що якісні й кількісні 

характеристики в майбутніх фахівців мають достовірні розходження. 

Зокрема після проведення формувального етапу експерименту за 

узагальненим критерієм контрольна група майбутні судноводії 

бакалаврського рівня вищої освіти продемонструвала готовність до 

професійної діяльності на рівні 4,005 бала, а експериментальна – 4,276 

балів. Позитивні зміни відбулись і курсантів (студентів) магістерського 

рівня вищої освіти: контрольна група продемонструвала готовність до 

професійної діяльності на рівні 4,118 бала, а експериментальна – 

4,391балів. 

Результати дослідно-експериментальної роботи з 

експериментальної перевірки дієвості системи неперервної професійної 

підготовки майбутніх судноводіїв, результативності педагогічних умов 

і технології формування готовності майбутніх фахівців річкового і 

морського транспорту до професійної діяльності підтвердили 

правильність висунутої гіпотези. Доведено, що формування готовності 

майбутніх фахівців річкового і морського транспорту до професійної 
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діяльності буде ефективним, якщо цей процес здійснювати на основі 

авторської концепції та системи неперервної професійної підготовки 

майбутніх судноводіїв у вищих морських навчальних закладах. При 

цьому формування їхньої готовності до професійної діяльності 

доцільно реалізовувати впродовж чотирьох етапів – першого 

(початкового), другого (етапу поглибленої підготовки), третього (етапу 

інтеграції теоретичної і практичної підготовки) та четвертого (етапу 

професійного становлення). На кожному етапі необхідно забезпечити 

реалізацію певних педагогічних умов, а також впровадити педагогічні 

умови, які мають наскрізний вплив, тобто передбачають реалізацію 

впродовж усіх чотирьох етапів. 

Виконане дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми. 

Потребує подальшого дослідження досвід професійної підготовки 

майбутніх фахівців річкового і морського транспорту в країнах Європи 

та США; удосконалення методичного забезпечення розвитку 

професійної компетентності майбутніх судноводіїв з урахуванням 

світового досвіду; використання резервів навчально-тренажерних 

закладів підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

фахівців річкового і морського транспорту з метою розвитку їхньої 

готовності до професійної діяльності. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Витяг з Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників 

Випуск 67 Водний транспорт  

(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та 

зв'язку  

N 189 від 10.05.2005, N 861 від 07.12.2005, N 671 від 06.07.2007, Наказами 

Міністерства інфраструктури N 428 від 26.06.2013, N 938 від 20.11.2013, N 328 від 

20.08.2015) 

Розділи: «Річковий транспорт», «Морський транспорт», «Гідрографія», 

«Плавсклад виробничого флоту рибної промисловості», «Берегова служба флоту 

рибної промисловості і морських рибних портів» 

Видання друге, доповнене, перепрацьоване 

 

Додаток А.1 

5. Капітан 

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво судном. Вживає заходів щодо 

забезпечення безпеки плавання, підтримання порядку на судні, запобігання 

завданню будь-якої шкоди судну, людям і вантажу, які перебувають на ньому, а 

також забрудненню навколишнього природного середовища. Забезпечує захист 

інтересів судновласника й вантажовласника щодо судна, вантажу або рейсу 

плавання. Контролює порядок ведення суднової документації фінансово-

господарської діяльності судна. Забезпечує організацію загальносуднової служби. 

Контролює наявність необхідних для рейсу навігаційних карт, лоцій та інших 

посібників для плавання, здійснює опрацювання шляху майбутнього плавання. 

Контролює несення ходової та стоянкової вахт під час рейсу. Вимагає від своїх 

помічників здійснення плавання шляхом, який було визначено попереднім 

прокладенням з урахуванням факторів, що впливають на просування судна, 

контролюючи його місцезнаходження з необхідною частотою та точністю, за будь-

яких умов та усіма можливими засобами. Особисто керує судном, коли судно 

заходить в порт або виходить із порту, розминається з іншими суднами у вузьких 

місцях, районах інтенсивного руху, у разі обмеженої видимості та в інших складних 

умовах плавання. Контролює одержання навігаційної та гідрометеорологічної 

інформації, а також інформації про переміщення інших суден. Аналізує погодні та 

океанографічні умови. Контролює додержання правил під час буксирування та 

плавання в льодових умовах. Використовує радіолокаційне лоцманське проведення 

та інформацію служб регулювання руху згідно з портовими правилами, 

рекомендаціями лоцмана й навігаційними посібниками. Контролює підготовку 

вантажних приміщень до прийняття вантажу, розглядає та затверджує вантажний 

план. Здійснює контроль розрахунків завантаження. Забезпечує безпечне 

навантаження, укладення, закріплення та догляд за вантажем протягом рейсу, 

безпечне вивантаження. Здійснює контроль за забезпеченням судна пальним, 

водою, продуктами харчування, матеріально-технічним постачанням. Здійснює 

організацію та контроль за технічним навчанням командного складу й суднової 

команди, загальне керівництво плавальною практикою практикантів, яких 

http://consultant.parus.ua/?doc=02ZCWD5F3A&abz=4S3AC
http://consultant.parus.ua/?doc=05JM6C7C81&abz=8NKR1
http://consultant.parus.ua/?doc=05K549D410&abz=8OEX8
http://consultant.parus.ua/?doc=05K4Z476A6&abz=8OEI7
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направлено на судно. Контролює наявність і терміни дії суднових документів, 

дипломів, сертифікатів та посвідчень членів екіпажу. Пред'являє судно, його 

обладнання та постачання для огляду та перевірки відповідно до термінів. 

Забезпечує організацію та контроль підготовки екіпажу щодо забезпечення 

живучості судна, боротьби з пожежею на судні та поведінки в екстремальних 

умовах та в разі залишення судна. Вживає заходів щодо документального 

оформлення аварійних подій із судном, а також подій у разі псування, 

пошкодження й втрати вантажу або багажу, що перевозиться, заподіяння травм 

людям та інших випадків у порядку, встановленому чинним законодавством 

України. Проводить попереднє розслідування аварійної події незалежно від її 

класифікації. Забезпечує розроблення планів дій у надзвичайних ситуаціях та схем 

боротьби за плавучість. Контролює осадку, остійність та подовжню міцність судна. 

Забезпечує надання допомоги людям, які зазнали лиха в морі, допомогу іншому 

судну, його пасажирам і екіпажу після зіткнення, наскільки можливо зробити це без 

серйозної загрози для своїх пасажирів, екіпажу й свого судна. Організовує надання 

невідкладної медичної допомоги. Вживає всіх статутних та ініціативних заходів для 

рятування людей і недопущення захоплення судна, документів, вантажу та іншого 

майна в разі воєнної небезпеки, піратських дій, небезпеки захоплення судна. Дає 

дозвіл залишити судно екіпажу в разі загрози неминучої загибелі судна. Залишає 

судно останнім після вживання всіх можливих заходів щодо рятування суднового 

радіо- й машинного журналів, карт цього рейсу, документів, цінностей. Виконує 

свої обов'язки стосовно екіпажу незалежно від місцезнаходження в разі загибелі 

судна. Підтримує порядок на судні згідно з чинним законодавством України про 

працю. Надає згоду на прийняття на роботу членів екіпажу. Виконує функції 

органів дізнання, керуючись при цьому чинним кримінально-процесуальним 

законодавством України. Приймає рішення на проведення ревізії кількості 

продовольства й вантажу, що перебувають на судні, і можуть бути використані для 

харчування в разі нестачі продовольства. Вживає заходів для одержання коштів на 

продовження плавання, ремонту судна або утримання екіпажу в разі виникнення 

невідкладної потреби в коштах. Засвідчує факти народження дитини й укладання 

шлюбу, а також факт смерті та заповіт. 

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, інструкції, нормативні та 

інші керівні документи стосовно питань безпеки плавання, судноводіння, 

технічного стану суден, організації загальносуднової служби; правила й нормативні 

документи Регістру судноплавства України або іншого класифікаційного 

товариства, яке здійснює технічний нагляд за судном; Кодекс торговельного 

мореплавства України; положення міжнародних конвенцій та резолюцій 

Міжнародної морської організації (ІМО) щодо запобігання забрудненню із суден 

(МАРПОЛ), запобігання зіткненню суден (МППСС), охорони життя людини на 

морі (СОЛАС), з міжнародного авіаційного й морського пошуку та датування 

(МАМПС), про підготовку й дипломування моряків та несення вахти (ПДМНВ) 

тощо; чинні нормативні документи з охорони навколишнього природного 

середовища; правила користування Глобальною морською системою зв'язку під час 

лиха й для забезпечення безпеки (ГМЗЛБ); засоби автоматичного радіолокаційного 

проведення (ЗАРП); Галузеву угоду між Мінтрансом України й профспілкою; 

правила та інструкції судновласника; умови Колективного договору стосовно свого 

судна та екіпажу, умови договорів морського перевезення вантажу, пасажирів та 

морського круїзу; економіку; морське право; аварійно-рятувальну справу, 

http://consultant.parus.ua/?doc=08N7GB9BEC&abz=DRVWE
http://consultant.parus.ua/?doc=05KA4CAEF5&abz=8OMPL
http://consultant.parus.ua/?doc=00XCS0AAEC&abz=1NELX
http://consultant.parus.ua/?doc=00Y9JE2CEF&abz=1P3ZK
http://consultant.parus.ua/?doc=00WA7D06AB&abz=1LZB8
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англійську мову (морську специфіку); організацію праці та управління; основи 

трудового законодавства. 

Кваліфікаційні вимоги. 

- У разі роботи на морських суднах валовою місткістю від 500 і більше в 

далекому плаванні. 

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки 

(магістр, спеціаліст) та періодичне підвищення кваліфікації. Диплом капітана 

далекого плавання і диплом оператора ГМЗЛБ загальний. Підтвердження 

кваліфікації відповідно до стандарту компетентності, визначеного Мінтрансзв'язку. 

Стаж плавання за посадою старшого помічника капітана на морських суднах 

валової місткості 500 і більше в далекому плаванні - не менше 1,5 року. 

Придатність за станом здоров'я для роботи на судні. 

- У разі роботи на морських суднах валовою місткістю від 500 і більше у 

малому плаванні. 

Кваліфікаційні вимоги. Базова вища освіта відповідного напряму підготовки 

(бакалавр) та періодичне підвищення кваліфікації. Диплом капітана малого 

плавання або штурмана далекого плавання і диплом оператора ГМЗЛБ загальний. 

Підтвердження кваліфікації відповідно до стандарту компетентності, визначеного 

Мінтрансзв'язку. Стаж плавання на посаді старшого помічника капітана суден 

валової місткості 500 і більше в малому або далекому плаванні - не менше 1 року. 

Придатність за станом здоров'я для роботи на судні. 

- У разі роботи на морських суднах валовою місткістю від 500 і більше у 

прибережному плаванні. 

Кваліфікаційні вимоги. Базова вища освіта відповідного напряму підготовки 

(бакалавр) та періодичне підвищення кваліфікації. Диплом штурмана далекого 

плавання і диплом оператора ГМЗЛБ загальний. Підтвердження кваліфікації 

відповідно до стандарту компетентності, визначеного Мінтрансзв'язку. Стаж 

плавання на посаді старшого помічника капітана суден валової місткості 500 і 

більше в будь-якому плаванні - не менше 1 року. Придатність за станом здоров'я 

для роботи на судні. 

- У разі роботи на морських суднах валовою місткістю до 500 у 

прибережному плаванні. 

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта відповідного напряму 

підготовки (молодший спеціаліст) та періодичне підвищення кваліфікації. Диплом 

капітана прибережного плавання або диплом штурмана і диплом оператора ГМЗЛБ. 

Підтвердження кваліфікації відповідно до стандарту компетентності, визначеного 

Мінтрансзв'язку. Стаж у будь-якому плаванні з виконанням обов'язків вахтового 

помічника капітана на будь-яких самохідних суднах - не менше 2 років, з яких - не 

менше 1 року на посаді старшого помічника капітана в будь-якому плаванні; з 

дипломом штурмана - не менше 2 років у будь-якому плаванні з виконанням 

обов'язків вахтового помічника капітана на будь-яких самохідних суднах, з яких - 

не менше 1 року на посаді старшого помічника капітана в прибережному або 

малому плаванні. Придатність за станом здоров'я для роботи на судні. 

(Пункт 5 розділу "Керівники" із змінами, внесеними згідно з наказом 

Міністерства транспорту та зв'язку України N 861 від 07.12.2005 р.) 
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Додаток А.2 
34. Старший помічник капітана 

Завдання та обов'язки. Здійснює планування рейсу, керування та 

маневрування судном за будь-яких умов. Забезпечує організацію суднової служби, 

заступає капітана та приймає на себе командування судном у разі необхідності. 

Керує службою експлуатації та побуту, роботою палубної команди. Здійснює 

контроль за належною організацією праці та відпочинку в цих службах. Забезпечує 

правильне використання, обслуговування та утримання в справному технічному 

стані корпусу, палуб, палубних механізмів, люкових закриттів та горловин відсіків, 

рангоуту й такелажу, суднових пристроїв та приміщень, рятувальних засобів, 

аварійно-рятувального, протипожежного устаткування, мірильних, повітряних та 

приймальних труб систем прісної води та баластно-осушувальної, трапів, 

штормтрапів, підіймачів, кранцевого захисту. Здійснює організацію та контроль за 

підготовкою аварійних підрозділів, безпосереднє керівництво діями екіпажу в 

забезпеченні живучості судна. Складає розклади за сигналами тривоги всього 

екіпажу, під час стоянок в портах - скороченого екіпажу. Здійснює контроль за 

постачанням та укомплектованістю індивідуальними та колективними аварійно-

рятувальними засобами та майном із корпусної частини, наявністю нормативного 

провіанту. Веде облік наявності води в баластних танках та цистернах. Забезпечує 

своєчасне постачання судна та належне зберігання незнищувального запасу 

продуктів харчового постачання та питної води, їх правильне витрачання та облік, 

затверджує меню харчування екіпажу. Здійснює розташування членів екіпажу та 

осіб, що тимчасово прибули на судно, до житлових приміщень. Забезпечує належну 

організацію розташування та обслуговування пасажирів, якщо в штаті відсутній 

помічник капітана з пасажирської частини. Виконує обов'язки помічника капітана з 

пожежної частини, якщо такий відсутній у штаті. Контролює утримання судна в 

належному санітарному стані. Забезпечує проходження судном дератизації та 

дезінсекції. Здійснює підготовку та оголошення наказів капітана, контролює їх 

виконання, зберігає суднові печатки та штампи. Складає вантажний план з 

урахуванням специфіки та властивостей вантажу, забезпечення остійності, міцності 

судна, подає його на затвердження капітану. Забезпечує підготовку вантажних 

пристроїв та механізмів судна до виконання вантажних операцій, палуб, трюмів та 

інших вантажних приміщень - для прийняття вантажу. Контролює та забезпечує 

необхідний термозволожувальний режим вантажних приміщень. Складає й вручає 

повідомлення (нотис) про готовність судна до проведення вантажних операцій. 

Відає прийняттям та здаванням вантажу (багажу), забезпечує правильне 

навантаження, сепарування, вкладання, кріплення, перевезення та вивантаження. 

Здійснює контроль за опломбуванням вантажних приміщень та зберіганням пломб. 

Видає розписки про прийняття вантажу, оформлює вантажні документи, веде 

суднову вантажну документацію, складає рейсовий звіт. Особисто керує 

підготовкою судна для перевезення небезпечних та навалювальних вантажів, 

навантаженням, закріпленням, вивантаженням великовагових та довгомірних 

вантажів, розташуванням та закріпленням палубного вантажу. Керує вантажно-

розвантажувальними роботами на спеціалізованих суднах (типу "РО-РО", 

контейнеровозах тощо). Здійснює планування та проведення ремонтно-

профілактичних робіт, що виконуються палубною командою, підготовку 

відомостей дефектів свого відання. Стежить за укомплектованістю судна технічним 

забезпеченням корпусної частини. Здійснює складання ремонтних відомостей 

відповідно до об'єктів обслуговування. Контролює якість корпусних робіт, що 
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виконуються ремонтними підприємствами. Забезпечує своєчасне пред'явлення 

судна для огляду органам технічного нагляду за корпусною частиною. Перед 

виходом судна в рейс здійснює перевірку підготовки судна до плавання. Доповідає 

капітану про готовність судна до рейсу після одержання доповідей від помічників 

капітана про готовність підвідомчих підрозділів. Під час плавання контролює стан 

кріплення палубних пристроїв та вантажів, організовує нагляд за 

водонепроникністю корпусу та вживає заходів щодо усунення недоліків, які було 

помічено, керує підготовкою судна до штормового плавання, а також плавання в 

льодових умовах, швартування судна (спільно з лоцманом або самостійно) за 

відсутності капітана на борту судна. Несе стоянкові та ходові вахти. Здійснює 

контроль за виконанням заходів щодо забезпечення охорони природного 

навколишнього середовища. Організовує своєчасне надання медичної допомоги 

членам суднового екіпажу. Забезпечує додержання екіпажем судна правил охорони 

праці, проводить інструктажі з питань охорони праці. 

Повинен знати: постанови, накази, розпорядження, положення, інструкції, 

нормативні та інші керівні документи із судноводіння, технічної експлуатації суден 

торговельного флоту, з питань безпеки мореплавання, технічного стану суден, 

організації загальносуднової служби; навігацію, загальну та спеціальну лоцію; 

експлуатаційні технічні дані навігаційно-штурманського устаткування; передовий 

вітчизняний та зарубіжний досвід судноводіння; правила експлуатації системи 

дистанційного керування силовою енергетичною установкою; правила й 

нормативні документи Регістру судноплавства України або іншого 

класифікаційного товариства, яке здійснює технічний нагляд за 

судном; Кодекс торговельного мореплавства України; положення міжнародних 

конвенцій та резолюцій Міжнародної морської організації (ІМО) щодо охорони 

життя людини на морі (СОЛАС), запобігання забруднення із суден (МАРПОЛ), з 

міжнародного авіаційного й морського пошуку та рятування (МАМПС), про 

підготовку й дипломування моряків та несення вахти (ПДМНВ), про вантажну 

марку тощо; міжнародні правила, кодекси та стандарти, що стосуються безпечного 

оброблення, розміщення, закріплення та перевезення вантажів, враховуючи Кодекс 

безпечної практики розміщення та закріплення вантажів (Кодекс РКГ), 

Міжнародний кодекс морського перевезення небезпечних вантажів (МКМПОГ), 

Кодекс безпечної практики з перевезення навалювальних вантажів (Кодекс НГ); 

правила навантажування, перевезення та вивантажування важковагових та 

довгомірних вантажів; організацію розташування та обслуговування пасажирів (на 

пасажирських суднах); специфіку навантаження, кріплення, перевезення та 

вивантаження на спеціалізованих суднах; правила пожежної безпеки під час 

виконання ремонтних робіт та робіт із застосуванням відкритого вогню; 

протипожежний захист судна; Галузеву угоду між Мінтрансом України й 

профспілкою; правила та інструкції судновласника, умови Колективного договору 

(контракту); економіку, організацію праці та управління, транспортне право, 

аварійно-рятувальну справу, морські санітарні декларації та вимоги Міжнародних 

санітарних правил; Міжнародне медичне керівництво для суден, медичний розділ 

Міжнародного зводу сигналів; англійську мову (морську специфіку). 

Кваліфікаційні вимоги. 

- У разі роботи на морському судні валовою місткістю від 500 і більше в 

далекому плаванні. 

http://consultant.parus.ua/?doc=08N7GB9BEC&abz=DRVWE
http://consultant.parus.ua/?doc=00Y9JE2CEF&abz=1P3ZK
http://consultant.parus.ua/?doc=05KA4CAEF5&abz=8OMPL
http://consultant.parus.ua/?doc=00WA7D06AB&abz=1LZB8
http://consultant.parus.ua/?doc=0279ZF0FE8&abz=3MGE4
http://consultant.parus.ua/?doc=0279ZF0FE8&abz=3MGE4
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Кваліфікаційні вимоги. Базова вища освіта відповідного напряму підготовки 

(бакалавр) та періодичне підвищення кваліфікації. Диплом штурмана далекого 

плавання або диплом капітана малого плавання і диплом оператора ГМЗЛБ 

загальний. Підтвердження кваліфікації відповідно до стандарту компетентності, 

визначеного Мінтрансзв'язку. Стаж плавання на посаді помічника капітана на 

морських суднах валової місткості 500 і більше в далекому плаванні - не менше 1,5 

року, з яких на посаді другого помічника капітана в далекому плаванні - не менше 

0,5 року (з дипломом капітана малого плавання стаж плавання на посаді вахтового 

помічника капітана морських суден валової місткості 500 і більше в далекому 

плаванні - не менше 1 року). Придатність за станом здоров'я для роботи на судні. 

- У разі роботи на морському судні валовою місткістю від 500 і більше в 

малому та прибережному плаванні. 

Кваліфікаційні вимоги. Базова вища освіта відповідного напряму підготовки 

(бакалавр) та періодичне підвищення кваліфікації. Диплом штурмана і диплом 

оператора ГМЗЛБ загальний. Підтвердження кваліфікації відповідно до стандарту 

компетентності, визначеного Мінтрансзв'язку. Стаж плавання на посаді вахтового 

помічника капітана суден валової місткості 500 і більше в будь-якому плаванні - не 

менше 1,5 року. Придатність за станом здоров'я для роботи на судні. 

(Пункт 34 розділу "Фахівці" із змінами, внесеними згідно з наказом 

Міністерства транспорту та зв'язку України N 861 від 07.12.2005 р.) 
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Додаток В 

Зразок Сертифікату про володіння англійською мовою на рівні В 2, 

що мають надати іноземні студенти у Морському університеті у 

Щецині [522] 

 
  



478 

 

Додаток Д 

Навчальний план - програма бакалавріату (1-й цикл / бакалавріат) 

за фахом «Навігація» у Морському університеті у Щецині [491] 
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Додаток Д 

Навчальний план - програма бакалавріату (1-й цикл / бакалавріат) 

за фахом «Навігація» у Морському університеті у Щецині [491] 
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Додаток Е 

Додаток Е. 1 Структура курсу Радіолокаційна навігація, 

радіолокація [520] 

Приклади структури курсів у Морському університеті у Щецині 
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Додаток Е. 2 Структура курсу Використання радару, 

радіолокаційнеої прокладки та ARPA у Морському університеті у 

Щецині [520] 
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Додаток Е. 3  Зразок розкладу курсу Радіолокаційна навігація, 
радіолокація у Морському університеті у Щецині [520] 
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Додаток Ж 

Структура блоків навчальних дисциплін та обсяг у годинах в 

Морському державному університеті імені адмірала 

Г І. Нєвєльського [299] 

1. Загальні гуманітарні і соціально-економічні дисципліни (1800 годин) 

Філософія 92 

Іноземна мова (англійська) 340 

Культурологія  60 

Вітчизняна історія 60 

Політологія 60 

Економіка  60 

Психологія і педагогіка 60 

Фізична культура 408 

Правознавство 60 

Російська мова та культура мовлення 60 

Морська англійська 270 

 

Дисципліни за вибором 

Морська англійська 

Японська мова 

110 

Психологічні основи управління колективом 

Психологічні аспекти безпеки судноводіння 

20 

Морське право 

Управління роботою флоту  

80 

Економіка морського транспорту 

Комерційна експлуатація флоту 
60 

 

2. Математичні і загальні природничо-наукові дисципліни (1717 годин) 

Математика  620 

Математичні основи спеціальності 150 

Хімія  136 

Фізика  425 

Інформатика 204 

Екологія 68 

Дисципліни за вибором 
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Географія водних шляхів 
Небезпечні властивості хімічних сполук 

80 

Цивільна оборона 

Фізика океану 
42 

 

3. Загально професійні дисципліни (1250 годин) 

Нарисна геометрія 

Інженерна графіка 
120 

Механіка 122 

Матеріалознавство. ТКМ 116 

Радіотехніка  60 

Загальна електротехніка і електроніка 130 

Метрологія, стандартизація та сертифікація 100 

Теорія і будова судна 26 

Безпека життєдіяльності 132 

Організація служби на морських судах (ПУС) 50 

 

Дисципліни за вибором – 110 

Енергетичні установки 

Електрообладнання суден 
110 

 

4. Спеціальні дисципліни (2613 годин) 

Навігація і лоція 370 

Морехідна астрономія 162 

Безпека плавання 390 

Радіонавігаційні прибори 90 

Технічні засоби судноводіння 300 

Автоматизація судноводіння 104 

Управління судном 360 

 

Дисципліни спеціалізації (837 годин) 

Технологія і організація морського перевезення 

вантажів 
270 

Гідрометеорологічне забезпечення 130 

Морський зв’язок і телекомунікації 150 

Основи спеціальності 47 
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Комп’ютерні технології в судноводінні 60 

Адміралтейський набір карт і книг 60 

Ділова англійська 90 

 

Дисципліни ради (150 годин): 

Особливості роботи на спеціалізованих суднах 

(танкерах) 
60 

Особливості роботи на спеціалізованих суднах 

(хімовозах і газовозах) 
60 

Особливості роботи на спеціалізованих суднах 

(криголамах) 
30 

 

5. Факультативи (450 годин) 

Військова підготовка  450 

 

6. Дисципліни, що виносяться на плавпрактику ПУС 

Ділова англійська (ПУС) 30 

Організація служби на морських суднах 50 
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Додаток З 

Обсяги дисциплін і види навчальної роботи в Морському 

державному університеті імені адмірала Г І. Нєвєльського [299] 

 

Додаток З.1  

Обсяг дисциплін і види навчальної роботи з дисципліни «Навігація 

і лоція»  

Денна форма навчання 

Види навчальної роботи Усього 

годин 

Розподіл за семестрами 

5 6 7 8 9 

Загальна трудомісткість 

дисципліни 

368 96 96 70 70 36 

Лекції  112 32 32 32 16 - 

Лабораторні заняття 142 32 32 16 32 30* 

Практичні заняття (семінари) - - - - - - 

Самостійна робота, у тому числі: 114 32 32 22 22 6 

- курсове проектування 20 - - - 20 - 

- розрахунково-графічні роботи 32 8 8 8 - - 

- реферати та інші види робіт 64 24 24 14 2 - 

Вид підсумкового контролю  Екз. Екз. Залік  Екз. Залі

к 

* - 30 годин відводиться на електронну картографію 

Заочна форма навчання 

Види навчальної роботи Усього 

годин 

Розподіл за курсами 

4 курс 5 

курс 

6 курс 

Загальна трудомісткість дисципліни 368 116 116 120 

Лекції  36 12 12 12 

Лабораторні заняття 36 12 12 12 

Практичні заняття (семінари) - - - - 

Самостійна робота, у тому числі: 296 92 92 114 

- курсове проектування 20 - - 20 

розрахунково-графічні роботи 120 40 40 40 

- реферати та інші види робіт 158 52 52 54 

Вид підсумкового контролю  Екз. Екз. Екз. 

 

Заочна форма навчання із застосуванням дистанційних технологій(на базі 

середньо-технічної освіти) 

Види навчальної роботи Усього 

годин 

Розподіл за курсами 

2 курс 3 курс 

Загальна трудомісткість 

дисципліни 

368 141 145 

Контактне навчання, у тому 34 20 14 



487 

 

числі: 

- лекції 22 12 10 

- лабораторні заняття 6 4 2 

Практичні заняття 6 4 2 

Безконтактне навчання, у тому 

числі: 

256 125 131 

- самостійна робота 235 125 110 

- курсове проектування 20 - 20 

- контрольна робота 1 - 1 

Вид підсумкового контролю  Екз. Екз. 
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Додаток З.2  

Обсяг дисциплін і види навчальної роботи з «Морехідна 

астрономія» і види навчальної роботи 

Денна форма навчання 
Види навчальної роботи Усього 

годин 

Розподіл за семестрами 

5 6 7 

Загальна трудомісткість дисципліни 162 116 116 120 

Лекції  46 32 16 - 

Лабораторні заняття 64 16 32 16 

Практичні заняття (семінари) - - - - 

Самостійна робота, у тому числі: 46 22 22 2 

- курсове проектування - - - - 

розрахунково-графічні роботи - - - - 

- реферати та інші види робіт - - - - 

Вид підсумкового контролю  Екз. Екз. Залік  

 

Заочна форма навчання із застосуванням дистанційних технологій 
Види навчальної роботи Усього 

годин 
Розподіл за 

семестрами 
3 4 

Загальна трудомісткість дисципліни 162   

Лекції  10 10 10 

Лабораторні роботи 8 8 8 

Практичні заняття (семінари) - - - 

Самостійна робота, у тому числі: 144 72 72 

- курсове проектування - - - 

- реферати - - - 

Вид підсумкового контролю  Залік  Залік  

 

Прискорена форма навчання 
Види навчальної роботи Усього 

годин 
Розподіл за 

семестрами 
3 4 

Загальна трудомісткість дисципліни 162   

Лекції  40 20 20 

Лабораторні роботи 40 20 20 

Практичні заняття (семінари) - - - 

Самостійна робота, у тому числі: 82 41 41 

- курсове проектування - - - 

- реферати - - - 

Вид підсумкового контролю  Залік  Залік  
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Додаток З.3 Обсяг дисципліни «Основи судноводіння» і види 

навчальної роботи 

Види навчальної роботи Усього 

годин 

Розподіл за 

семестрами 

1 семестр 

Загальна трудомісткість 

дисципліни 

60 60 

Лекції  19 19 

Лабораторні заняття  - - 

Практичні заняття (семінари) 19 19 

Самостійна робота, у тому числі: 22 22 

-курсове проектування - - 

-розрахунково-графічні роботи 10 10 

-реферати 10 10 

Вид підсумкового контролю  Залік  
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Додаток З.4 Зміст навчальних занять з дисципліни «Основи 

судноводіння» 

        Теми лекцій                     Зміст практичних занять     Самостійна 

робота 
Номер 

розділу 

Тема лекції Номер 

розділу 

Тема лекції Номер 

розділу 

Тема 

лекції 

1 Історія 

мореплавання. 

Морська 

освіта в Росії 

4 Визначення координат 

і різниць координат 

2 МППСС-72 

2 Безпека 

мореплавання, 

МППСС-72 

4 Визначення напрямків 

у морі 

4 Умовні 

позначення 

на 

морських 

картах 

3 Статут служби 

на суднах 

морського 

флоту. 

Дипломування 

судноводіїв 

4 Елементарні задачі на 

морській карті 

4 Навігаційні 

посібники 

4 Основні точки 

на земній 

поверхні 

4 Навігаційна прокладка 6 Графічне 

числення 

шляху 

судна 

4 Системи 

поділу 

горизонту 

4 Розрахунок дальності 

видимості орієнтирів 

 

4 Визначення 

напрямку в 

морі 

4 Вивчення навігаційних 

посібників 

4 Визначення 

відстаней у 

морі 

4 Огородження 

навігаційних небезпек 

4 Морські 

навігаційні 

карти 

4 Вивчення правил 

роботи з 

гідрометереологічними 

пристроями 

4 Числення 

шляху судна 

4 Вогні суден на якорі і 

на ходу 

4 Навігаційні 

посібники та 

вказівки для 

плавання 
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Додаток З.5 Обсяг дисципліни «Навігаційна гідрометеорологія» і 

види навчальної роботи 

                  Денна форма навчання                            Заочна форма 

навчання 

 

 

 
 

  

Види навчальної 

роботи 

Усьог

о 

годин 

Розподіл за 

семестрами 

Види 

навчальної 

роботи 

Усього 

годин 

6 7 

Загальна 

трудомісткість 

дисципліни 

86   Загальна 

трудомісткіст

ь дисципліни 

85 

Лекції  17   Лекції 10 

Лабораторні 

заняття 

34 15 19 Лабораторні 

заняття 

10 

Практичні 

заняття 

(семінари) 

- - - Практичні 

заняття 

(семінари) 

- 

Самостійна 

робота 

34   Самостійна 

робота 

65 

    Контрольна 

робота 

1 

Вид 

підсумкового 

контролю 

 Залік  Екзамен   Екзамен  
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Додаток К 

Схема проходження навчальної програми на отримання 

сертифікату за напрямом підготовки «Навігація та морські науки» 

(з акредитацією) в Університеті Плімута 
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Додаток Л 

 

Методики і анкети для з’ясування мотивів, що спонукають обрати 

професію судноводія 

 

Додаток Л.1 Методика «Самооцінка потреби в самоосвіті, 

саморозвитку й самовдосконаленні» (О. Зуброва) [448, с. 209] 

 

Вам пропонується відповісти на запитання. Варіанти відповідей – 

«ні», «частково», «так». 

 

№ Запитання Відповіді 

Ні Частково, 

періодично 

Так 

 

1.  

 

Чи читали Ви та чи знаєте щось 

про принципи, правила самоосвіти, 

самовиховання, саморозвитку?  

   

 

2.  

 

Чи маєте Ви серйозне та глибоке 

прагнення до самоосвіти, 

самовдосконалення, саморозвитку 

власних професійно важливих 

якостей, здібностей?  

   

 

3.  

 

Чи відзначають Ваші друзі, знайомі 

Ваші успіхи в самоосвіті, 

самовдосконаленні, саморозвитку?  

   

 

4.  

 

Чи відчуваєте Ви прагнення 

глибше пізнати самого себе, свої 

здібності?  

   

 

5.  

 

Чи маєте Ви ідеал людини, який 

спонукає вас до самоосвіти, 

самовдосконалення, саморозвитку 

в професійному й особистісному 

напрямах?  

   

 

6.  

 

Чи часто Ви замислюєтеся над 

причинами своїх помилок, невдач?  

   

 

7.  

 

Чи здатні Ви до швидкого 

самостійного оволодіння новими 

видами діяльності?  

   

 

8.  

 

Чи здатні Ви й надалі розв’язувати 

важке завдання, якщо перші дві 

години не дали очікуваного 

   



494 

 

результату?  

 

9.  

 

Чи ведете Ви щоденники, де 

записуєте свої ідеї, плануєте своє 

життя (на рік, на найближчі місяці, 

тиждень, день)?  

   

 

10.  

 

Чи вважають Ваші друзі Вас 

людиною, здатною до подолання 

труднощів?  

   

 

11.  

 

Чи знаєте Ви власні сильні й слабкі 

сторони?  

   

 

12.  

 

Чи хвилює Вас майбутнє?     

 
Обробка результатів  

Підсумуйте отриману кількість балів:  

«ні» – 1 бал,  

«частково» – 2 бали,  

«так» – 3 бали.  

Сума балів указує на рівень виявлення потреби в самоосвіті й 

саморозвитку:  

12–18 – низький;  

19–28 – середній;  

29–36 – високий. 

 

  



495 

 

Додаток Л.2 

Анкета для з’ясування мотивів, що спонукають обрати професію 

судноводія 
Шановний студенте! Просимо Вас взяти участь в анонімному 

опитуванні, метою якого є з’ясування мотивів вибору професії 

судноводія. Вам запропоновано перелік мотивів. Ознайомтеся з ними. 

Потім оберіть ті, що найбільшою мірою відповідають Вашим і вкажіть 

їм ранг по значимості від 10 (найбільш значимий мотив) до 1 (найменш 

значимий мотив). Напроти мотивів, що не є важливими для Вас 

позначок не ставте. Ви можете також чи запропонувати свій варіант 

мотиву, що вплинув на Ваш вибір професії судноводія і зазначити його 

внизу таблиці. Дякуємо за участь в опитуванні!  
 

 

№ 

з/п 

Мотиви Ранг  

(від 1 до 10) 

1 Романтизм професії  

2 Можливість побачити світ, побувати в інших країнах  

3 Можливість здобути нові соціальні контакти  

4 Кар’єра у міжнародних морських судноплавних компаніях  

5 Стабільно висока заробітна плата   

6 Любов до моря  

7 Професія, що дозволяє утримувати родину   

8 Престижність і соціальна значимість професії в суспільстві  

9 Унікальність професії  

10 Ризикований і екстремальний характер професії  

11 Виключно чоловічий характер професії  

12 Красива морська уніформа  

13 Можливість керувати технікою   

14 Можливість керувати людьми  

15 Можливість вивчити і спілкуватися іноземними мовами  

16 Можливість самореалізуватися та досягти успіху у 

професійній діяльності 
 

17 Особиста причетність до професії, що має давню історію і 

традиції 
 

18 Можливість управляти екіпажом судна   

19 Бажання знайти нові зв’язки та знайомства  

20 Обрав професію за порадою батьків   

21 Можливість опанувати лоцію і технічні засоби 

судноводіння  
 

22 Можливість опанувати основи морехідної астрономії і 

метеорології 
 

23 Мобільний характер професії (можливість працювати у 

вітчизняних і зарубіжних судноплавних компаніях) 
 

24 Можливість реалізувати свій особистий потенціал  

25 З цією професією пов’язані географічні відкриття  
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26 Продовження родинної династії  

27 Обрав, аби отримати диплом про вищу освіту  

28 Судноводій – найважливіша професія на флоті  

29 Обрав професію за порадою друзів або знайомих  

30 Значний інтерес до професії судноводія  

 Зазначте свій варіант 

__________________________________ 

 

 

 Зазначте свій варіант 

__________________________________ 

 

 

  

Зазначте свій варіант 

__________________________________ 
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Додаток М 

Анкета 

для відбору експертів щодо визначення показників критеріїв сформованості 

готовності майбутніх судноводіїв до професійної діяльності 

 

Шановний експерте! Просимо Вас взяти участь в опитуванні, метою якого є 

з’ясування Вашої обізнаності для участі в дослідженні щодо визначення показників 

критеріїв сформованості готовності майбутніх судноводіїв до професійної 

діяльності. Вам буде запропоновано декілька запитань. Дайте на них відповідь 

своїми словами. Дякуємо за участь в опитуванні! 

№  

з/п 
Запитання Ваша відповідь 

1 Чи брали Ви участь в експертних опитуваннях або 

експертній оцінці? 

 

 

2 Як Ви розумієте сутність поняття «готовність 

майбутніх судноводіїв до професійної діяльності»? 

 

 

3 Як Ви розумієте поняття «критерій», «показник»? 

 

 

4 Чим відрізняється критерій від показника? 

 

 

5 Чи знаєте Ви, якими методами діагностики можна 

скористатися для з’ясування рівня готовності 

майбутніх судноводіїв до професійної діяльності? 

 

 

6 Як можна визначити зміст готовності майбутніх 

судноводіїв до професійної діяльності? 

 

 

7 Якими є основні структурні компоненти готовності 

майбутніх судноводіїв до професійної діяльності? 

 

 

8 Чим, на Вашу думку, відрізняється поняття 

«професійна компетентність» від поняття 

«професійна готовність»? 

 

 

9 Як Ви розумієте поняття «діагностика»? 

 

 

10 Яким є Ваш стаж педагогічної діяльності? 

 

 

11 Яким є коло Ваших наукових інтересів?  

 

Дякуємо за співпрацю!  
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Додаток Н 

Перелік учасників експертних груп 

Додаток Н.1 Склад експертної групи для дослідження показників 

критеріїв сформованості готовності майбутніх судноводіїв до 

професійної діяльності 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, 

по батькові  
Посада  Науковий ступінь  

Вчене 

звання 

1 Астайкін Д.В. Доцент кафедри 

судноводіння НУ 

«ОМА» 

Кандидат 

технічних наук 

Доцент 

2 Ворохобін І.І.  Декан факультету 

морських перевезень та 

технологій  НУ «ОМА» 

Кандидат 

технічних наук 

Доцент 

3 Герганов Л.Д. Професор кафедри 

інженерних дисциплін  

ДІ НУ «ОМА» 

Доктор 

педагогічних 

наук 

Доцент 

4 Желясков В.Я.  Завідувач кафедри 

гуманітарних дисциплін 

 ДІ НУ «ОМА» 

Кандидат 

педагогічних 

наук 

Доцент 

5 Драгієва Л.В. Ст. викладач каф. 

Загально-технічних 

дисциплін ІДГУ 

Кандидат 

педагогічних 

наук 

 

6 Котляр Л.І.  Доцент кафедри 

гуманітарних дисциплін 

 ДІ НУ «ОМА» 

Кандидат 

психологічних 

наук 

Доцент 

7 Сорока О.М.  Доцент кафедри 

навігації і управління 

судном  

ДІ НУ «ОМА» 

Кандидат 

психологічних 

наук 

Доцент  

8 Смірнова І. М.  Професор кафедри 

педагогіки та соціально-

економічних дисциплін 

Доктор 

педагогічних 

наук 

Доцент  

9 Тімофєєва О.Я.  Доцент кафедри 

гуманітарних дисциплін 

 ДІ НУ «ОМА» 

Кандидат 

педагогічних 

наук 

Доцент  

10 Урун Н.С. Доцент кафедри 

природознавчих, 

математичних і загально-

технічних дисциплін 

ДФМРТ ДУІТ 

Кандидат 

педагогічних 

наук 

Доцент  

11 Цимбал М.М.  Декан судноводійного 

факультету НУ «ОМА» 

 

Доктор технічних 

наук 

професор 

12 Чимшир В.І. Директор ДІ НУ 

«ОМА» 

Доктор технічних 

наук 

професор 
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Додаток Н.2 

Склад експертної групи для дослідження педагогічних умов 

формування готовності майбутніх судноводіїв до професійної 

діяльності 

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, 

по батькові  
Посада  

Науковий 

ступінь  

Вчене 

звання 

1 Онкович Г.В.. Професор кафедри 

іноземних мов та 

соц..гум. дис.КМУ 

Доктор 

педагогічних 

наук 

Професор 

2 Биковець Н.П.  Завідувач кафедри 

загальнонаукових 

дисциплін 

 ДІ НУ «ОМА» 

Кандидат 

технічних наук 

Доцент 

3 Герганов Л.Д. Професор кафедри 

інженерних дисциплін  

ДІ НУ «ОМА» 

Доктор 

педагогічних 

наук 

Доцент 

4 Гуменнікова Т.Р.   директор Придунайської 
філії МАУП,  

доктор 
педагогічних 

наук  

Професор. 

5 Лисий А.О. Завідувач кафедри НіУС 

АМІ НУ «ОМА» 

Кандидат 

технічних наук 

Доцент 

6 Маслов І.З..  Завідувач кафедри 

СЄУіС 

 ДІ НУ «ОМА» 

Кандидат 

технічних наук 

Доцент 

7 Чиж С.Г.  Доцент кафедри 

гуманітарних дисциплін 

ДІ НУ «ОМА» 

Кандидат 

педагогічних 

наук 

Доцент  

8 Берестовий А.М.  Завідувач кафедри 

морських перевезень 

АМІ НУ «ОМА» 

Доктор 

технічних наук 

професор 

9 Тарасенко Т.В.  Завідувач кафедри 

інженерних дисциплін 

 ДІ НУ «ОМА» 

Кандидат 

педагогічних 

наук 

Доцент  

10 Урун Н.С. Доцент кафедри 

природознавчих, 

математичних і загально-

технічних дисциплін 

ДФМРТ ДУІТ 

Кандидат 

педагогічних 

наук 

Доцент  

11 Цимбал М.М.  Декан судноводійного 

факультету НУ «ОМА» 

 

Доктор 

технічних наук 

професор 

12 Чимшир В.І. Директор ДІ НУ 

«ОМА» 

Доктор 

технічних наук 

професор 
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Додаток П 

Анкети 

для визначення експертами показників критеріїв сформованості 

готовності майбутніх судноводіїв до професійної діяльності 

 

П.1 Анкета для визначення показників когнітивного 

критерію сформованості готовності майбутніх судноводіїв до 

професійної діяльності 

Шановний експерте! Просимо Вас взяти участь в опитуванні, 

метою якого є з’ясування показників когнітивного критерію 

сформованості готовності майбутніх судноводіїв до професійної 

діяльності. Вам буде запропоновано перелік знань. Оберіть ті, які 

найбільшою мірою відповідають Вашим уявленням (обведіть 

кружечком або поставте напроти відмітку), чи запропонуйте свій 

варіант.  

№ 

з/п 
Запропонований показник Прим. 

1 Знання постанов, розпоряджень, наказів, інструкцій, нормативних 

та інших керівних документів стосовно питань безпеки плавання, 

судноводіння, технічного стану суден, організації загальносуднової 

служби;  

 

2 Знання правил й нормативних документів Регістру судноплавства 

України або іншого класифікаційного товариства, яке здійснює 

технічний нагляд за судном; 

 

3 Знання Кодексу торговельного мореплавства України;   

4 Знання положень міжнародних конвенцій та резолюцій 

Міжнародної морської організації (ІМО) щодо запобігання 

забрудненню із суден (МАРПОЛ), запобігання зіткненню суден 

(МППСС), охорони життя людини на морі (СОЛАС), з 

міжнародного авіаційного й морського пошуку та датування 

(МАМПС), про підготовку й дипломування моряків та несення 

вахти (ПДМНВ) тощо;  

 

5 Знання чинних нормативних документів з охорони навколишнього 

природного середовища;  

 

6 Знання правил користування Глобальною морською системою 

зв'язку під час лиха й для забезпечення безпеки (ГМЗЛБ);  

 

7 Знання засобів автоматичного радіолокаційного проведення  
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№ 

з/п 
Запропонований показник Прим. 

(ЗАРП);  

8 Знання Галузевої угод між Мінтрансом України й профспілкою;   

9 Знання правил та інструкцій судновласника;   

10 Знання умов Колективного договору стосовно свого судна та 

екіпажу, умов договорів морського перевезення вантажу, пасажирів 

та морського круїзу;  

 

11 Знання економіки;   

12 Знання морського права;   

13 Знання аварійно-рятувальної справи,   

14 Знання англійської мови (морської специфіки);   

15 Знання організації праці та управління;   

16 Знання основ трудового законодавства.  

17 Концептуальні знання та критичне розуміння основних законів, 

теорій, принципів, методів і понять навігації та управління 

морськими суднами для вирішення професійних завдань 

 

18 Знання проводити необхідні дії під час отримання сигналу лиха на 

морі. 

 

19 Знання та розуміння впливу водотоннажності, осадки, диференту, 

швидкості та запасу глибини під кілем на маневрені якості судна; 

впливу вітру та течії на керування судном; ефекту просідання, 

впливу мілководдя і т.п.; належних процедур постановки на якір та 

швартування. 

 

20 Знання устрою систем внутрішньосуднового зв’язку та уміння 

передавати, приймати та реєструвати повідомлення згідно 

встановленим вимогам. 

 

21 Знання здійснювати контроль за посадкою, остійністю та 

напруженнями корпусу, забезпечувати підтримку судна в 

морехідному стані 

 

22 Розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, 

її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у 

розвитку суспільства, техніки і технологій 

 

23 Знання планування проробки рейсу судна згідно із загальними 

положеннями про встановлення шляхів руху суден з урахуванням 

обмеження діючої осадки судна та інших обставин для безпечного 

виконання рейсу. 

 

24 Знання правил і особливостей маневрування та управління судном 

в будь-яких умовах  

 

25 Знання принципів роботи сучасних електронних радіолокаційних 

засобів, електронних картографічних навігаційно-інформаційних 

систем (ЕКНІС). 

 

26 Знання методів корекції для точного визначення місцезнаходження.  

27 Знання міжнародних вимог до суднових рятувальних засобів.  

28 Знання принципів несення ходової навігаційної вахти та управління 

особовим складом на містку. 

 

29 Знання особливостей оцінки навігаційної інформації;   

30 Знання техніки судноводіння за умов відсутності видимості.  
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№ 

з/п 
Запропонований показник Прим. 

31 Знання прогнозування метеорологічних умов плавання.  

32 Знання систем повідомлень, забезпечення радіозв’язку під час 

пошуку, порятунку та у випадку аварій. 

 

33 Знання безпечної обробки, завантаження, розміщення, кріплення, 

догляду під час рейсу та розвантаження вантажів, зокрема 

навалювальних вантажів, а також небезпечних та шкідливих 

вантажів, та їхній вплив на безпеку людського життя й судна; 

впливу вантажу, зокрема вантажів великої ваги, на мореплавність 

та остійність судна. 

 

34 Розуміння основних принципів устрою судна, теорії та чинників, 

які впливають на посадку й остійність, а також заходів, необхідних 

для забезпечення посадки та остійності судна; впливу 

пошкодження та/або затоплення будь-якого з відсіків на посадку та 

остійність судна та заходів стосовно боротьби із затопленням, яких 

необхідно вжити. 

 

35 Знання вимог Міжнародної морської організації стосовно 

остійності судна. 

 

36 Знання оцінки пошкоджень та дефектів, що спричиняються 

операціями з завантаження та розвантаження; виявлення елементів 

конструкції судна, які мають вирішальне значення для його 

безпеки; визначення причин корозії у вантажних приміщеннях та 

баластних танках, а також яким чином можливо визначити та 

попередити корозію. 

 

37 Розуміння принципів роботи суднових силових установок, 

суднових допоміжних механізмів та морських технічних термінів. 

 

38 Знання англійської мови, яке дозволяє використовувати англомовну 

технічну літературу та обговорювати англійською мовою 

професійні питання при виконанні фахових обов'язків. 

 

39 Знання використання рятувальних засобів та обладнання і 

підтримки обладнання, пристроїв та систем у експлуатаційному 

стані, що забезпечить безпеку судна та людей. 

 

40 Знання видів пожежі, принципу дії систем пожежогасіння, уміння 

гасити пожежі із застосуванням належного обладнання, включаючи 

пожежі паливних систем; уміння організовувати навчання з 

боротьби з пожежею. 

 

41 Знання методів та засобів запобігання пожежі, виявлення та гасіння 

пожежі, боротьби за живучість судна та способів особистого 

виживання. 

 

42 Знання методів, заходів та обладнання з боротьби із забрудненнями 

морського середовища з суден, а також заходів застереження, яких 

необхідно вживати для запобігання забрудненню морського 

середовища та виконання обов'язків згідно з відповідними 

вимогами Міжнародної конвенції із запобігання забрудненню з 

суден, з поправками. 

 

43 Знання міжнародних і вітчизняних нормативно - правових актів 

відносно безпеки людського життя на морі та охорони морського 
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№ 

з/п 
Запропонований показник Прим. 

навколишнього середовища та забезпечення їх дотримання. 

44 Знання питань управління персоналом на судні та його підготовки; 

уміння застосовувати методи управління, вирішувати задачі та 

керувати робочим навантаженням, доносити до фахівців і 

нефахівців інформацію, ідеї, проблеми та їх рішення, власний 

досвід у галузі професійної діяльності. 

 

45 Знання методів ефективного управління ресурсами та уміння їх 

застосовувати; знання та уміння застосовувати методи прийняття 

рішень. 

 

46 Зазначте свій варіант показника  

 

Дякуємо за участь в опитуванні! 
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П.2 Анкета для визначення показників потребнісно-

мотиваційного критерію сформованості готовності майбутніх 

судноводіїв до професійної діяльності 

Шановний експерте! Просимо Вас взяти участь в опитуванні, 

метою якого є з’ясування показників потребнісно-мотиваційного 

критерію сформованості готовності майбутніх судноводіїв до 

професійної діяльності. Вам буде запропоновано перелік мотивів. 

Оберіть ті, які найбільшою мірою відповідають Вашим уявленням 

(обведіть кружечком або поставте напроти відмітку), чи запропонуйте 

свій варіант.  

№ 

з/п 
Запропонований показник 

Приміт

ки 

Мотиви 

1 Бажання брати участь у досягненні соціально значущих цілей 

професії судноводія  

 

2 Соціальна значущість професії   

3 Інтерес до професійної діяльності судноводія  

4 Прагнення до ідеалів професійної діяльності  

5 Прагнення до самореалізації та досягнення успіху у професійній 

діяльності судноводія 

 

6 Можливість просування по кар’єрі  

7 Вмотивованість до здобуття професійної освіти;  

8 Усвідомлення соціальної значущості професії судноводія;  

9 Спрямованість на змістовну продуктивну працю  

10 Моральне задоволення від професійної діяльності;  

11 Розуміння й усвідомлення важливості професії судноводія з її 

історичними традиціями; 

 

12 Усвідомлення матеріальних переваг, які надає професійна 

діяльність; 

 

13 Бажання нести відповідальність за безпеку судна, команди, вантажів 

і пасажирів; 

 

14 Усвідомлення професійної діяльності як авторитетної та такої, що 

приносить задоволення; 

 

15 Усвідомлення престижності професії через її мобільний характер та 

можливість працювати у зарубіжних судноплавних компаніях. 

 

16 Можливість відвідати різні куточки світу  

17 Можливість спілкування з громадянами інших країн  

18 Матеріальні блага та інтереси, які надає професійна діяльність 

судноводія 

 

19 Моральне задоволення від професійної діяльності  

20 Потреба долати труднощі, пов’язані з професією  
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№ 
з/п 

Запропонований показник 
Приміт

ки 

21 Усвідомлення необхідності морального вибору у професійній 

діяльності  

 

22 Спрямованість на підвищення власного соціального статусу шляхом 

чесної праці 

 

23 Позитивне ставлення до професії на основі принциповості, 

порядності, патріотизму, почуття обов’язку 

 

24 Готовність до професійного саморозвитку та вдосконалення  

25 Соціально-професійний статус професії судноводія  

26 Прагнення досягти успіху  

27 Можливість постійного професійного зростання, а також реалізації 

себе у професійній праці 

 

28 Задоволеність умовами та перспективами майбутньої діяльності  

29 Прагнення нести відповідальність за виконання завдань, почуття 

обов’язку 

 

30 Зазначте свій варіант показника  

 

Дякуємо за участь в опитуванні! 
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П.3 Анкета для визначення показників ціннісно-

орієнтаційного критерію сформованості готовності майбутніх 

судноводіїв до професійної діяльності 

Шановний експерте! Просимо Вас взяти участь в опитуванні, 

метою якого є з’ясування показників ціннісно-орієнтаційного критерію 

сформованості готовності майбутніх судноводіїв до професійної 

діяльності. Вам буде запропоновано перелік ціннісних орієнтацій. 

Оберіть ті, які найбільшою мірою відповідають Вашим уявленням 

(обведіть кружечком або поставте напроти відмітку), чи запропонуйте 

свій варіант.  

№ 

з/п 
Запропонований показник Примітки 

Цінності 

1 професія, що приносить задоволення  

2 матеріальний достаток  

3 престижність професії  

4 соціальна і суспільна значимість професії  

5 безпека судна, екіпажу і пасажирів  

6 кар’єра  

7 авторитет  

8 соціальне становище  

9 соціальні контакти  

10 морські традиції  

11 живучість судна  

12 якість життя  

13 професіоналізм  

14 самореалізація  

15 любов  

16 патріотизм  

17 життя  

18 правовий порядок на судні  

19 цінності громадянського (вільного демократичного) 

суспільства 

 

20 мультикультурність  

21 інтелектуальний розвиток  

22 здоров’я і здоровий спосіб життя  

23 збереження навколишнього середовища  
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№ 
з/п 

Запропонований показник Примітки 

24 стан захищеності  

25 історія та культура України  

26 командний характер професійної діяльності  

27 повага до інших культур і народів   

28 честь  

29 гідність  

30 дружба   

31 справедливість  

32 вірність  

33 порядність  

34 толерантність  

35 чесність  

36 Бог та віра в нього  

37 церква  

38 релігійні традиції і ритуали  

39 законність у питаннях безпеки людського життя на 

морі та охорони морського навколишнього 

середовища,  

 

40 демократичні права і свободи громадян, свобода слова  

41 рівність усіх громадян перед законом  

42 поняття про добро  

43 Зазначте свій варіант показника  

 

Дякуємо за участь в опитуванні! 
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П.4 Анкета для визначення показників практичного 

критерію сформованості готовності майбутніх судноводіїв до 

професійної діяльності 

Шановний експерте! Просимо Вас взяти участь в опитуванні, 

метою якого є з’ясування показників практичного критерію 

сформованості готовності майбутніх судноводіїв до професійної 

діяльності. Вам буде запропоновано перелік умінь і навичок. Оберіть ті, 

які найбільшою мірою відповідають Вашим уявленням про показник 

(обведіть кружечком або поставте напроти відмітку), або запропонуйте 

свій варіант.  

№ 

з/п 
Запропонований показник 

Приміт

ки 

Уміння та навички 

1 Уміння планувати і здійснювати проробку рейсу судна згідно із 

загальними положеннями про встановлення шляхів руху суден з 

урахуванням обмеження діючої осадки судна та інших обставин 

для безпечного виконання рейсу 

 

2 Уміння маневрувати та управляти судном в будь-яких умовах із 

застосуванням відповідних методів визначення місцезнаходження, 

а також з використанням сучасних електронних радіолокаційних 

засобів, електронних картографічних навігаційно-інформаційних 

систем (ЕКНІС). 

 

3 Володіння методами корекції для точного визначення 

місцезнаходження; взаємозв’язку та оптимального використання 

всіх наявних навігаційних даних для здійснення плавання. 

 

4 Навички оцінки навігаційної інформації, отриманої з усіх джерел, 

зокрема радіолокатора, засобів автоматизованої радіолокаційної 

прокладки та електронних комплексів навігаційно-інформаційної 

системи з метою прийняття рішень для уникнення зіткнення та 

управління безпечним плаванням судна; техніки судноводіння за 

умов відсутності видимості 

 

5 Уміння оцінювати й прогнозувати метеорологічні умови 

плавання, беручи до уваги наявну і прогнозовану погоду в районі 

плавання, враховуючи місцеві метеорологічні умови для можливої 

коректури шляху судна та безпечного виконання рейсу 

 

6 Уміння безпечної обробки, завантаження, розміщення, кріплення, 

догляду під час рейсу та розвантаження вантажів, зокрема 

навалювальних вантажів, а також небезпечних та шкідливих 

вантажів, та їхній вплив на безпеку людського життя й судна; 

впливу вантажу, зокрема вантажів великої ваги, на мореплавність 

та остійність судна 
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№ 
з/п 

Запропонований показник 
Приміт

ки 

7 Уміння приймати рішення та проводити необхідні дії у 

непередбачених умовах, зокрема під час аварійних ситуацій та 

отримання сигналу лиха на морі, для захисту та безпеки 

пасажирів, екіпажу, судна і вантажу, координувати пошуково-

рятувальні операції. 

 

8 Уміння ефективно здійснювати професійну діяльність, приймати 

та реалізовувати управлінські рішення в багатонаціональному 

колективі. 

 

9 Навички користування рятувальними засобами та обладнанням і 

підтримки обладнання, пристроїв та систем у експлуатаційному 

стані, що забезпечить безпеку судна та людей. 

 

10 Навички проведення тренувальних занять із залишення судна та 

уміння поводитися з рятувальними шлюпками, рятувальними 

плотами та черговими шлюпками, пристроями та засобами для 

їхнього спуску на воду, а також обладнанням для них. 

 

11 Навички прийомів першої медичної допомоги та вміння 

застосувати медичні керівництва та медичні консультації, 

отримані по радіо, зокрема вміння вжити ефективних заходів на 

основі таких знань у випадку нещасних випадків або захворювань. 

 

12 Навички особистого виживання, забезпечення особистої безпеки 

та знання громадських обов'язків на суднах. 

 

13 Навички проведення тренувальних занять із залишення судна та 

уміння поводитися з рятувальними шлюпками, рятувальними 

плотами та черговими шлюпками, пристроями та засобами для 

їхнього спуску на воду, а також обладнанням для них. 

 

14 Уміння розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі безпеки 

судноплавства, що передбачає проведення досліджень та/або 

здійснення інновацій та характеризується проблемною 

визначеністю умов і вимог. 

 

15 Уміння щодо подальшого навчання, яке значною мірою є 

автономним та самостійним 

 

16 Уміння до набуття спеціалізованих концептуальних знань на 

рівні новітніх досягнень, які є основою для оригінального 

мислення та інноваційної діяльності, зокрема у контексті 

дослідницької роботи; уміння щодо впровадження дослідницької 

та/або інноваційної діяльності. 

 

17 Уміння працювати в команді, комунікабельність та здатність 

до взаємодії. 

 

18 Уміння до критичного осмислення проблем під час проведення 

досліджень та/або у професійній діяльності та на межі предметних 

галузей. 

 

19 Уміння щодо розв’язання складних задач і проблем, що 

потребує оновлення та інтеграції знань, часто в умовах неповної/ 

недостатньої інформації та суперечливих вимог. 

 

20 Уміння щодо зрозумілого і недвозначного донесення власних 

висновків, а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до 
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№ 
з/п 

Запропонований показник 
Приміт

ки 

фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються. 

21 Уміння готувати та представляти науково-технічні звіти, 

огляди, публікації за результатами виконаних досліджень із 

використанням сучасних засобів редагування й печатки у 

відповідності із установленими вимогами. 

 

22 Уміння щодо представлення результатів досліджень із 

використанням медійних засобів (комп’ютерні презентації, відео і 

аудіо ролики тощо). 

 

23 Уміння дискутувати за допомогою аналізу інформації та 

аргументованому, логічне побудованому доказу власних ідей. 

 

24 Уміння керувати персоналом на судні та його підготовкою, 

застосовувати методи управління задачами та робочим 

навантаженням персоналу. 

 

25 Уміння використовувати інформаційні та комунікаційні 

технології для пошуку, обробки та аналізу інформації. 

 

26 Уміння зрозуміло та недвозначно доносити та обґрунтовувати 

теоретичні та професійні знання у сфері суднової безпеки до 

фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються. 

 

27 Уміння визначати місцезнаходження й точності результатів 

визначення місцезнаходження судна у будь-яких умовах різними 

способами. 

 

28 Уміння підготувати та провести різні види навчальних занять із 

профільних дисциплін, планувати власну навчальну діяльність та 

навчальну діяльність інших осіб у навчальних закладах і на борту 

судна. 

 

29 Уміння використовувати рекомендацій ІМО, що стосуються 

остійності судна. 

 

30 Уміння використовувати державну та англійську мову для 

спілкування, складання ділових листів, професійної та звітної 

документації, опису результатів наукових досліджень та 

складання наукових доповідей.  

 

31 Уміння планувати рейс та здійснювати судноводіння у будь-

яких умовах з застосуванням відповідних методів прокладки 

океанських шляхів, виконувати рух згідно з Загальними 

положеннями про встановлення шляхів руху суден, передавати 

повідомлення згідно з Загальними положеннями для систем 

суднових повідомлень та з процедурами СРС. 

 

32 Уміння визначати та враховувати поправки гіро- та магнітних 

компасів, знання принципів їх роботи, розуміння систем, які 

контролюються основним приладом гірокомпасу, знання 

принципів дії та обслуговування основних типів гірокомпасів. 

 

33 Уміння використовувати функції відтворення ЕКНІС для 

огляду та планування рейсу та огляду функцій системи, 

аналізувати та використовувати гідрометеорологічну інформацію, 

яка поступає на судна, ураховувати прогноз погоди та місцеві 

гідрометеорологічні умови, знання різноманітних систем погоди, 
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№ 
з/п 

Запропонований показник 
Приміт

ки 

океанічних течій, уміння розраховувати елементи припливів. 

34 Уміння застосовувати процедури, які викладені у Керівництві з 

Міжнародного авіаційного та морському пошуку та порятунку, 

Міжнародні правила запобігання зіткненню суден у морі 1972 

року, з поправками та Основних принципів несення ходової 

навігаційної вахти; міжнародні та/або національні медичні 

керівництва та посібники у будь-яких випадках, пов'язаних з 

необхідністю надання медичної допомоги. 

 

35 Уміння виконувати маневрування та управління судном у 

будь-яких умовах,  встановити процедури безпечної обробки 

вантажів, у тому числі небезпечних, згідно з положеннями 

відповідних нормативних документів. 

 

 

Дякуємо за участь в опитуванні! 

  

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_137
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_137
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П.5 Анкета для визначення показників професійно-

особистісного критерію сформованості готовності майбутніх 

судноводіїв до професійної діяльності 

Шановний експерте! Просимо Вас взяти участь в опитуванні, 

метою якого є з’ясування показників професійно-особистісного 

критерію сформованості готовності майбутніх судноводіїв до 

професійної діяльності. Вам буде запропоновано перелік професійно-

особистісних властивостей. Оберіть ті, які найбільшою мірою 

відповідають Вашим уявленням про показник (обведіть кружечком або 

поставте напроти відмітку), або запропонуйте свій варіант.  

№ 

з/п 
Запропонований показник Примітки 

Професійно-особистісні властивості 

1 здатність працювати в команді;  

2 доброзичливість, тактовність;  

3 товариськість, комунікабельність (навички міжособистісної 

взаємодії);  

 

4 емоційна стійкість;   

5 самовладання, витримка;   

6 самостійність, автономність;   

7 організаторські здібності;  

8 соціальний інтелект;   

9 чіткість і виразність мовлення;   

10 наполегливість;   

11 технічне і образне мислення;   

12 концентрація і переключення уваги;   

13 швидкість реакції;   

14 фізична витривалість, прихильність здоровому способу життя;   

15 вербальне мислення і вербальна пам’ять;   

16 акуратність, ретельність;   

17 концентрація, стійкість і розподіл уваги;   

18 дисциплінованість, законослухняність, зібраність;  

19 відповідальність;  

20 толерантність.  

21 Запропонуйте свій варіант  

 

Дякуємо за участь в опитуванні! 
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Додаток Р 

Адаптована «Методика визначення мотивації навчання» (Каташев 

В. Г.) [266, с. 227] 

Інструкція: Шановний курсанте! Дайте відповіді на 

запропоновані питання. У першій частині анкети Вам пропонується 

комплекс питань і серія можливих відповідей. 

Кожна відповідь другої частини оцінюється балом від 01 до 05. 

01 – впевнено 

02 – більше «так», ніж «ні» 

03 – не впевнений, не знаю 

04 – більше «ні», ніж «так» 

05 – впевнено «так» 

Шкалювання проводиться у спеціальній картці: 

Бланк відповідей: 

1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 Разом 

2 6 10 14 18 22 26 30 34 38 42 Разом 

3 7 11 15 19 23 27 31 35 38 43 Разом 

4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 Разом 

 

Анкета мотивів 

1 питання. Що спонукало Вас обрати цю професію? 

Відповіді 

1. Боюся залишитися в майбутньому без роботи. 

2. Прагну знайти себе в цьому профілі. 

3. Цікаві деякі дисципліни. 

4. Тут цікаво вчитися. 

5. Вчу, бо всі вимагають. 

6. Вчу, щоб не відставати від товаришів. 
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7. Вчу, тому що більшість дисциплін необхідно для професії, яку 

я обрав. 

8. Вважаю, що необхідно вивчати всі дисципліни. 

2 питання. Як Ви пояснюєте своє ставлення до роботи на 

заняттях? 

Відповіді 

9. Активно працюю, коли відчуваю, що настав час звітувати. 

10. Активно працюю, коли розумію матеріал. 

11. Активно працюю, намагаюся зрозуміти, так як ц 

5 питання. Як Ви ставитеся до спеціальних дисциплін? 

Відповіді 

21. Вони важно піддаються розумінню. 

22. Їх вивчення необхідне для освоєння професії. 

23. Вивчення спеціальних дисциплін зробило навчання цікавим. 

24. Спеціальні дисципліни роблять процес навчання 

цілеспрямованим і видно, які базові дисципліни потрібні. 

6. Тепер про все!  

Відповіді 

25. Чи часто буває на занятті так, що нічого не хочеться робити? 

26. Якщо навчальний матеріал складний, намагаєшся зрозуміти 

його до кінця? 

27. Якщо на початку заняття ти був активним, то залишаєшся 

таким до кінця? 

28. Зіткнувшись з труднощами при розуміння нового матеріалу, 

прикладеш сили, щоб зрозуміти до кінця? 

29. Чи вважаєш ти, що важкий матеріал краще б не вивчати? 

30. Чи вважаєш ти, що у твоїй майбутній професії багато чого з 

того, що вивчається, не стане в нагоді? 
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31. Чи вважаєш ти, що для життя треба більш-менш вчити все? 

32. Чи вважаєш ти, що треба мати глибокі знання зі спеціальних 

дисциплін, і інші поможливості? 

33. Якщо ти відчуваєш, що в тебе щось не виходить, то пропадає 

бажання вчитися? 

34. Як ти вважаєш: головне – отримати результат, неважливо, 

якими способами? 

35. При вирішенні проблеми або рішення важкого завдання 

шукаєш ти найбільш раціональний спосіб? 

36. Користуєшся при вивченні нового матеріалу додатковими 

книгами, довідниками? 

37. Чи важно ти втягуєшся в роботу і чи потрібні тобі які-небудь 

поштовхи? 

38. Чи буває так, що в університеті вчитися цікаво, а вдома не 

хочеться? 

39. Продовжуєш ти обговорювати те, що вивчається на заняттях, 

після лекцій, вдома? 

40. Якщо ти не вирішив важке завдання, а є нагода піти в кіно чи 

погуляти, то станеш ти вирішувати завдання? 

41. При виконанні домашнього завдання ти сподіваєшся на чиюсь 

допомогу і не проти списати у товаришів? 

42. Ти любиш вирішувати типові завдання, які вирішуються за 

зразком? 

43. Чи любиш ти завдання, які вимагають роздумів і до яких ти не 

знаєш як підступитися? 

44. Чи подобаються тобі завдання, де необхідно висувати 

гіпотези, обґрунтовувати їх теоретично? 
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Обробка результатів. Курсанти при заповненні мотиваційної 

шкали дають оцінку кожного питання і заповнюють кожну клітинку. 

Потім викладач підсумовує бали по горизонталі у крайньому правому 

вертикальному ряду. Вертикальна нумерація шкал першого ряду 

позначає не тільки номери питань, але і рівень мотивації.  

Кожна шкала, що відповідає тому чи іншому рівню мотивації, 

може набрати від 11 до 55 балів без урахування цифри 0. Кількість 

балів кожної шкали характеризує ставлення курсанта до різних видів 

навчальної діяльності і кожну шкалу можна аналізувати окремо. 

Шкала ж, що відрізняється від інших великою кількістю балів, 

буде позначати рівень мотивації навчання у вузі. Прорахувавши 

середнє арифметичне за кожною шкалою для групи, можна отримати 

загальний та груповий рівень мотивації. 

Дякуємо за співпрацю! 
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Додаток С 

 

Методика «Діагностика рівня вимогливості до себе (О. Зуброва) 

 

 

Опитувальник містить ряд ситуацій. Уявіть себе в таких ситуаціях і 

оцініть, наскільки вони для Вас характерні. Поставте позначку у 

відповідній графі. 

 

 

 Твердження Так Ні 

1. Зазвичай я працюю, доки є бажання   

2. Мені подобається розв’язувати складні задачі, головоломки, те, що 

називають «міцними горішками» 

  

3. Навіть якщо в роботі не все виходить, я намагаюся продовжувати 

розпочату справу 

  

4. Я багато разів намагався планувати свій день, але не зміг виконати 

намічене 

  

5. По-можливості я уникаю важкої роботи   

6. Якщо мені щось не вдається, я роблю це ще й ще раз   

7. Встановивши розпорядок дня, я суворо його дотримуюся, навіть коли 

мені цього не хочеться 

  

8. При виникненні складнощів, я починаю сумніватися, чи варто 

продовжувати те, що задумав 

  

9. Коли щось не виходить, я виказую нетерплячість і готовий усе кинути   

10. 

11. 

Граючи в шахи або іншу гру, я опираюся до останнього   

12. Вирішуючи складне завдання, я намагаюся сам розібратися в ньому, не 

сподіваюсь на допомогу інших 

  

13. У мене зникає бажання домагатися далекої мети, якщо що-небудь 

цьому заважає 

  

14. Навіть при невдачах я впевнений, що все одно доб’юся свого   

15. Я намагаюся не ставити перед собою дуже далекі цілі, оскільки 

вважаю, що легше жити сьогоднішнім днем 

  

16. Я декілька разів займався самовдосконаленням, але з цього так нічого 

й не вийшло 

  

17. Невдачі вибивають мене з колії, і я відмовляюся від наміру досягти 

чогось значущого 

  

18. Коли я вже поставив перед собою важливу для мене мету, мене важко 

зупинити 

  

19. Поразка спонукає мене діяти з подвійною силою   

20. Мені часто буває важко закінчити розпочату справу, особливо коли на 

це уходять дні та місяці 

  

21 Саме через лінощі, а не через сумніви в успіху, я часто відмовляюся 

від досягнення мети 
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Додаток Т 

Анкета 

для визначення педагогічних умов, які б забезпечили ефективне 

формування готовності майбутніх судноводіїв до професійної 

діяльності 

 

Шановний експерте! Просимо Вас взяти участь в опитуванні, 

метою якого є з’ясування педагогічних умов, які б забезпечили 

ефективне формування готовності майбутніх судноводіїв до 

професійної діяльності. Вам буде запропоновано декілька варіантів 

педагогічних умов. Оберіть ту, яка найбільшою мірою відповідає 

Вашим уявленням (обведіть кружечком або поставте напроти відмітку), 

чи запропонуйте свій варіант. Також зазначте, на якому етапі 

формування готовності майбутніх судноводіїв до професійної 

діяльності ці педагогічні умови потрібно впровадити. При цьому, 

початковий етап охоплює навчання на першому курсі, передбачає 

засвоєння курсантами (студентами) функцій матроса 2 класу; етап 

поглибленої підготовки охоплює другий курс навчання і передбачає 

засвоєння майбутніми судноводіями функцій матроса 1 класу, етап 

інтеграції теоретичної і практичної підготовки охоплює третій і 

четвертий курси навчання і передбачає поглиблене формування і 

розвиток змісту всіх компонентів готовності майбутніх судноводіїв до 

професійної діяльності, виконання вимог стандартів щодо сформованих 

компетентностей, визначених як обов’язкові правилами ІІ/1, ІІ/2 

Міжнародної конвенції ПДНВ-78/95; четвертий етап – професійного 

становлення охоплює період навчання в магістратурі, передбачає 

підготовку до виконання функціональних обов’язків осіб командного 

складу морських та річкових суден з навігації та управління. 



519 

 

Педагогічні умови, що пропонуються  

Етапи 

формування 

готовності 

майбутніх 

судноводіїв до 

професійної 

діяльності 

Примітки 

(у цьому 

стовпчику 

можна 

зазначити 

свій варіант) 

формування у курсантів (студентів) 

впевненості у своїй професійній придатності; 

  

розвиток мотивації майбутніх судноводіїв 

до вивчення дисциплін блоку професійного 

спрямування в процесі професійної 

підготовки;  

  

впровадження кейс-технологій у підготовку 

майбутніх судноводіїв;  

  

інтеграція нових і традиційних методів та 

форм професійної підготовки майбутніх 

судноводіїв; 

  

проектування мети і завдань професійної 

підготовки майбутніх судноводіїв з 

урахуванням таксономії цілей і професійних 

функцій;  

  

формування свідомого розуміння 

курсантами (студентами) необхідності 

оволодіння всіма дисциплінами, видами 

підготовки, передбаченими навчальним 

планом навчального закладу; 

  

спрямування змісту дисциплін циклу 

гуманітарної та соціально-економічної 

підготовки на формування і розвиток 

професійних ціннісних орієнтацій майбутніх 

фахівців навігації й управління суднами;  

  

науково-методичний супровід підготовки 

науково-педагогічних працівників до 

формування готовності майбутніх 

судноводіїв до професійної діяльності;  

  

застосування у професійній підготовці 

майбутніх судноводіїв принципів 

інтерактивної педагогічної взаємодії; 

  

імітаційне моделювання занять, які 

відтворюють професійну діяльність 

майбутніх судноводіїв на основі 

застосування інформаційно-комунікаційних і 

тренажерних технологій і комплексів;  

  

формування освітнього середовища з 

метою наслідування курсантами 

(студентами) моделей професійної 

управлінської поведінки у майбутній 

діяльності;  
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застосування методу кейсів (професійно 
орієнтованих завдань проблемного 

характеру) з ускладненням їх змісту на 

кожному подальшому курсі навчання;  

  

управління організацією самостійною 

навчально-пізнавальною роботою курсантів 

(студентів);  

  

розвиток сприятливого соціально-

психологічного освітнього середовища 

вищого морського навчального закладу для 

формування готовності майбутніх 

судноводіїв до професійної діяльності;  

  

проектування і впровадження в освітньо-

професійну програму спеціального курсу для 

поглибленого вивчення особливостей 

річкового судноплавства; 

  

моделювання професійно спрямованих 

навчальних ситуацій, що імітують діяльність 

судноводіїв на основі міждисциплінарного 

підходу;  

  

забезпечення розвитку мотивації до 

самостійної науково-дослідної роботи 

курсантів (студентів) в магістратурі;  

  

моніторинг якості формування готовності 

майбутніх судноводіїв до професійної 

діяльності;  

  

врахування сучасних науково-

організаційних підходів до проектування і 

моделювання професійної підготовки 

майбутніх фахівців морського профілю та 

досвіду країн з розвиненою морс;  

  

структурування та оновлення змісту 

навчальних дисциплін з урахуванням 

особливостей суб’єкт-суб’єктної взаємодії 

учасників навчання у процесі професійної 

підготовки; 

  

забезпечення мотивації слухачів до 

формування професійно важливих якостей, 

що сприятиме їхньому саморозвитку, 

самовихованню й самовдосконаленню;  

  

спрямування змісту дисциплін професійної 

підготовки на формування компонентів 

професійно важливих якостей, упровадження 

в навчально-виховний процес інноваційних 

методів і форм, що стимулюють активність 

слухачів до формування професійних 

особистісних якостей;  

  

орієнтація професійної підготовки з 

урахуванням вимог міжнародних стандартів 
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щодо професійної компетентності як 
чинника формування 

конкурентоспроможності на ринку праці;  

включення до навчального плану 

спецкурсу, який забезпечить формування 

органічної єдності психологічних, фахових 

знань слухачів про комплекс і сутність 

професійно важливих якостей, системність і 

цілісність яких посилена міжпредметною 

інтеграцією та координацією; 

  

забезпечення позитивної мотивації 

майбутніх судноводіїв до формування 

соціокультурної компетентності як чинника 

розвитку їх професіоналізму;  

  

удосконалення соціально-гуманітарної 

підготовки курсантів шляхом насичення її 

навчальним матеріалом соціокультурного 

спрямування та використання традиційних й 

інноваційних форм і методів навчання; 

  

розвиток на основі контекстного навчання 

умінь і навичок прийняття управлінських 

рішень. 

  

 

Дякуємо за участь у дослідженні. 
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Додаток У 

Витяг з навчальної програми 

курсу «Підготовка і прийняття управлінських рішень»  

(для майбутніх судноводіїв) 

 

Підготував завідувач кафедри навігації і управління судном кандидат 

педагогічних наук Даниленко О. Б. 

 

Затверджено на засіданні кафедри навігації і управління судном ДІ НУ «ОМА» 

 

Схвалено Вченою радою Дунайського інституту Національного університету 

«Одеська морська академія» 

 

Даниленко О. Б. Навчальна програма курсу «Підготовка і прийняття 

управлінських рішень» (для майбутніх судноводіїв). – Ізмаїл: ДІ НУ «ОМА», 

2018. – 55 с. 

 

Навчальна програма містить пояснювальну записку, тематичний план, зміст 

курсу «Підготовка і прийняття управлінських рішень», вказівки до виконання 

контрольної роботи, варіанти контрольних робіт, питання для самоконтролю, а 

також список літератури для самопідготовки. 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Нині в світовому судноплавстві сформувався міжнародний ринок праці, на 

якому в умовах жорсткої конкуренції Україна займає позицію провідної морської 

держави, оскільки за даними статистики входить до першої десятки країн за 

кількістю морських офіцерів. Характерними ознаками вітчизняних фахівців 

морської галузі вважається високий професіоналізм, витривалість, 

комунікабельність. Проте в сучасних умовах глобальний ринок праці висуває 

вимогу бути здатним до прийняття управлінських рішень. Крім цього традиційна 

система підготовки майбутніх судноводіїв до професійної діяльності потребує 

суттєвого оновлення, оскільки у зв’язку з появою нових викликів, вимог і загроз у 

сфері судноплавства в сучасних умовах потребують ретельного аналізу результати 

навчання – знання, уміння, навички, способи мислення, ціннісні орієнтації, 

професійно-важливі властивості фахівців з навігації й управління суднами, які 

вони спроможні продемонструвати після завершення навчання у вищих морських 

навчальних закладах. Серед важливих компетентностей судноводіїв особлива роль 

належить психологічній готовності до прийняття управлінських рішень. 

Щоб опанувати методи прийняття управлінських рішень, має бути не 
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тільки відповідне теоретичне обґрунтування підходів до виконання цього 

завдання, а й готовність практики до сприйняття рекомендацій науки. Специфічна 

особливість освоєння цього курсу – не лише набуття знань про застосування 

методів прийняття управлінських рішень, а й вироблення навичок практичного 

використання цих знань. 

Вивчати курс слід після засвоєння курсантами (студентами) комплексу 

потрібних знань у галузі природничих, суспільних, технічних і гуманітарних 

дисциплін, а також умінь використовувати їх у практичній управлінській 

діяльності. 

Курсант (студент) після опанування курсу має бути ознайомлений: 

з підходами до вдосконалювання систем і методів прийняття управлінських 

рішень і ефективного їх використання; 

із проблемами в навчанні сучасних методів прийняття управлінських 

рішень; 

знати: 

механізми дії законів управління людиною, функціонування об’єктів 

управління (прийняття рішення); 

принципи й методи управління та праці, використовувані особами, які 

приймають рішення; 

систему та методи розробки й реалізації управлінських і функціональних 

рішень, 

зміст і послідовність дій осіб, які приймають рішення в різних умовах; 

уміти: 

творчо застосовувати знання теорії та практики прийняття управлінських 

рішень у ході виконання функціональних обов’язків; 

використовувати методи й засоби розробки, обґрунтування, прийняття і 

реалізації управлінських рішень; 

приймати в організації (з оглядом на спеціалізацію) управлінські 

рішення; 

застосовувати методи, які розвивають здібності щодо прийняття рішень. 

Для досягнення навчальної мети в програмі поставлено завдання 

активізувати мислення студентів, їх розвиток, прийняття самостійних рішень в 

управлінні, а також посилити взаємодію студентів і викладачів за допомогою 

прямих і зворотних зв’язків, творчого мислення викладача. Головний фактор у 

підготовці фахівців – не знання як таке, а здатність мислити в процесі 

розв’язання проблем і застосування наявних знань. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  

Курсу «Підготовка і прийняття управлінських рішень»  

(для майбутніх судноводіїв) 

 

Номер 

модуля, 

теми 

Назва модуля, теми Години 

І Змістовий модуль І. Теоретико-

методологічні основи застосування 

методів прийняття рішень 

20 

1 Концепція та методологія управління людськими 

ресурсами на морі 
4 

2 Соціально-психологічні основи керівництва 

судновим екіпажом 
4 

3 Процес прийняття рішень 6 

4 Принципи управління плавскладом в суднохідній 

компанії 
6 

ІІ Змістовий модуль II. Методи розробки та 

реалізації управлінських і 

функціональних рішень 

40 

 

5 Соціально-психологічні технології управління 
морським екіпажом 

4 

6 Синергетика. Вплив на безпеку мореплавання 4 

7 Методи прийняття управлінських рішень в системі 
річкового та морського транспорту 

4 

8 Урахування досвіду роботи у складі команди 8 

9 Вплив рівня автоматизації на безпеку управління 

судном 
8 

10 Соціально-психологічні основи керівництва 

судновим екіпажем 
8 

 Контрольна робота 4 

 Всього 60 
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Додаток Ф 

 
                                                                                                             

«ЗАТВЕРДЖУЮ» 

                                                                                          Директор ДІ НУ 

«ОМА» 

 

                                                                                   ______________ 

Чимшир В.І. 

                                                                                                                                      

                                                                         «____» 

_______________2017 року 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«Річкові інформаційні системи»  

  

 

 

 

 

 

Рівень вищої освіти :    Перший       

Ступінь вищої освіти : Бакалавр 
 

Галузь знань  :               27 Транспорт                          
 

Спеціальність:               271 Річковий та морський транспорт                        

Спеціалізація:                Судноводіння  

                    
Дунайський інститут 

Кафедра навігації і управління судном  
 

 

 

 

 

 

2017  рік 
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1. ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

  

Мета вивчення навчальної дисципліни «Річкові інформаційні системи» є 

вивчення концепції побудування річкових інформаційних систем на основі 

директив ЄС №61 2002р, директиви Європарламенту 2004р., міжнародних 

стандартів та інструкції. 

 

Мова вивчення:  украiнська. 

  

Статус дисциплiни:  обов’зкова. 

 

Передумовою для вивчення дисципліни «Річкові інформаційні системи» є 

засвоєння наступних обов'язкових елементів дисциплін освітньо-професійної 

програми підготовки бакалавра «Судноводіння»: вища математика, фізика, 

інформаційні технології, радіотехніка та електроника, морехідні якости судна, 

математичні основи судноводіння. 

 

Навчальна дисципліна забезпечує реалізацію вимог розділу А-ІІ/1 (функція: 

Судноводіння на рівні експлуатації) Кодексу з підготовки і дипломування моряків 

та несення вахти, з поправками. Сфера компетентності "Планування i проведення 

переходу та визначення мiсцезнаходження" 

 

Навчальна дисципліна забезпечує набуття перелічених нижче компетентностей та 

досягнення програмних результатів навчання. 

 

Компетентності: загальні (ЗК), спеціальні (СК)                                  _  

ЗК11. Навички здійснення безпечної діяльності (прихильність безпеці). 

СК9. Здатність та уміння маневрувати та управляти судном  у будь-яких умовах. 

 

Програмні результати навчання: 

РН1. Уміння планувати і здійснювати проробку рейсу судна  згідно із загальними 
положеннями про встановлення шляхів руху суден з урахуванням обмеження діючої 
осадки судна та інших обставин  для безпечного виконання рейсу. 
 

Кількість кредитів ЄКТС  3 

Форма підсумкового контролю:  залік,  єкзамен 

 

 

2. ЗАПЛАНОВАНІ  РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗА НАВЧАЛЬНОЮ 

ДИСЦИПЛІНОЮ 

 

Успішне завершення програми навчальної дисципліни «Лоція внутрішніх 

водних шляхів» передбачає здобуття курсантом (студентом) наступних 

результатів навчання за навчальною дисципліною: 

        - вміти використовувати лоцманські карті, розраховувати габарити суднового 

ходу і судна; розпізнавати засоби навігаційного устаткування; 

        - виконувати враховуваннят коливання рівня води; вибирати безпечну і 

економічну дорогу; вибір путі судна у всілякі умовах плавання; використовувати 

важливі і штучні прикмети для орієнтування з метою судноводіння. 



528 

 

        ‒ розуміти основні гідрологічні визначення і річкову термінологію; 

регулювання стоку гідровузлами;  

   ‒ знати складання лоцманських карт річок Дуная, Дніпро, Рейну, Майна і др. і 

їх використання; конструкцію і призначення знаків судноплавної обстановки на 

ВВШ України, СНД і Європи;  

 
 

 

 

2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦСЦІПЛІНИ  

Таблиця 2 – Розподіл програмного матеріалу по блоках змістовних модулів (БЗМ)  

                     та   формах навчальної роботи. 

Найменування блоків 

зміст. мод. 
шифр 

Кількість 

навчальних годин 

Літера 

тура 

Лекції 
Лаборат

орні 
 

1 2 3 4 5 

1. Блок модулів (БЗМ)     

№1. Основи побудування та функціонування річкових 

інформаційних систем (РІС). 
   1 

1.1. Виникнення та розвиток РІС. Розвиток РІС у рамках 

ЄС. 
 2  1 

1.1.1. Ротердамська Конференція 2001р. та її основні 

підсумки. 
   1 

1.1.2. Директиви Європейського Парламенту та Ради 

Європейського союзу що до розвитку  РІС від 2004р. 
   

2 

 

1.2. Загальні принципи та технічні вимоги до загально-

евпропейської РІС. Основні визначення 
 2   

1.2.1. Необхідність розробки загально-европейської РІС.    1,2 

1.2.2. Основні вимоги до створення загально-европейської 

РІС. 
    

1.2.3. Основні терміни та визначення  застосовані до  РІС.     

1.3. Архітектура, функції та основні задачі РІС.  2   

1.3.1. Загальні положення.     

1.3.2. Зацікавлені сторони в побудові РІС.     

1.3.3. Задачі РІС.     

1.3.4. Основні функції  РІС. 

1.3.5.  Обов’язкові служби для функціонування РІС. 
 2   

1.4. Умови для планування РІС.     

1.4.1. Економічне обґрунтування доцільності утворення 

РІС. 
    

1.4.2. Розподіл обов’язків поміж   відповідальними 

сторонами по створенню РІС. 
    

1.4.3. Типовий порядок планування побудови РІС. 

 
    

Усього по блоку № 1.  8   

БЗМ №2. Забезпечення функціонування РІС, та їх 

взаємодія з іншими інформаційними системами. 
    

2.1. Інформаційні служби РІС та їх обов’язки.  2   

2.1.1. Фарватерні інформаційні служби (ФІС).     

2.1.2. Служба інформації про рух суден та інших 

плаваючих засобів (СРС). 
    

2.1.3. Радіотелеграфна служба.     

2.2. Застосування сучасних мереж та засобів для 

забезпечення функціонування РІС. 
 2   

2.2.1. Застосування мобільного зв’язку в РІС.     
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2.2.2. Застосування Інтернету в РІС.     

2.2.3. Застосування супутникових навігаційних систем 

для забезпечення руху суден.  
    

2.3. Застосування ECDIS в РІС (Inland ECDIS).  4   

2.3.1. Основні картографічні проекції, які 

використовуються в ECDIS на внутрішніх водних шляхах 

(ВВШ). 

    

2.3.2. Види електронних  карт (ЕК), які використовуються 

в Inland ECDIS.  
    

2.3.3. Особливості використання ECDIS у РІС.      

2.4.Питання корегування та захисту інформації у РІС.  2   

2.4.1. Служби тактичної інформації про рух суден (ТІР.     

2.4.2. Служби стратегічної інформації про рух суден 

(СІР). 
    

2.4.3. Види інформації, які потребують захист згідно 

Європейського законодавства, та засоби захисту цієї 

інформації. 

    

2.5. Проблеми уніфікації національних РІС.  2   

2.5.1. Основні причини що до необхідності уніфікації 

національних РІС. 
    

2.5.2. Основні міжнародні органи які розробляють 

стандарти  для РІС. 

2.5.3. Основні міжнародні стандарти які 

використовуються в РІС. 

    

2.6. Вимоги до технічних специфікацій типових РІС.  2   

2.6.1. Типове обладнання суден які користуються 

послугами РІС. 
    

2.6.2. Вимоги що до системи Inland ECDIS.     

2.6.3. Вимоги до системи передачі оповіщеній 

судноводіїв. 
    

     

Усього по блоку № 2  14   

 

Основні стандарти РІС: 

NTS – notices to skippers 

IAIS – inland аutomatic Identification System 

TR – tracking and racing 

ERI – стандарт по формированию электронных сообщений 

 

3. АНОТАЦІЇ БЛОКІВ ЗМІСТОВИХ МОДУЛІВ ДИСЦІПЛІНИ 

 Зміст навчальної дисципліни поділене на 2 БЗМ. 

БЗМ 1. Основи побудови річкових інформаційних систем (РІС). 

Виникнення та розвиток РІС. Розвиток РІС у рамках ЄС: 

- розглядаються політико-економічні причини виникнення РІС в Європі; 

- наводяться основні висновки, рекомендації та визначення Ротердамської 

Конференції 2001р; Директиви Європейського Парламенту та Ради 

Європейського Союзу що до розвитку РІС від 2004р. 

Загальні принципи та вимоги до загально-європейської РІС: 

- Пояснюється необхідність узгодження загальних принципів побудування 

РІС на міжнародному рівні: узгодження законодавства країн, які охоплені 

РІС; вирішення широкого кола задач, пов’язаних з управлінням рухом суден, 

та комерційні діяльності усіх утягнутих до Системи сторін; створення 

повністю сумісних систем передачі інформації та управління рухом суден. 
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- надаються визначення таким поняттям, як: зони РІС, центр РІС, внутрішні 

служби руху суден (СРС), користувачі  РІС, рівні інформації РІС. 

Архітектура, функції та основні задача РІС: 

- наводиться концепція єдиної архітектури РІС, розробленої в рамках 

тематичної мережі WATERMAN; 

- наводяться перелік зацікавлених сторін ( в функціонуванні РІС), 

поясняються їх обов’язки; 

- роз’ясняються задачі РІС; 

- надається перелік служб РІС та їх структура; 

- наводяться основні функції РІС. 

Умови для планування РІС: 

- обов’язкове ретельне обґрунтування необхідності у РІС; 

- розподіл обов’язків по плануванню створення РІС: наводяться обов’язки 

компетентного органу п побудові РІС; 

- визначення рівня відповідальності за діяльність РІС. 

- наводиться типовий порядок планування РІС: 

а) попереднє дослідження; 

б) визначення області використання. 

 

БЗМ2. Забезпечення функціонування РІС, та їх взаємодія з іншими інформаційними 

системами. 

2.1. Інформаційні служби РІС та їх обов’язки. 

Фарватерні інформаційні служби (ФІС): 

- види інформації про фарватер; 

- типове обладнання ФІС; 

- типове обладнання фарватерів. 

Служба інформації про рух суден та інших плавзасобів (СРС): 

- служба тактичної інформації про рух (ТІР) її склад та обов’язки; 

- служба стратегічної інформації про рух (СІР) її склад та обов’язки; 

- місцеве управління рухом – служба руху суден (СРС), її призначення та 

обов’язки. 

Управління шлюзами та мостами. Радіотелефонна служба: 

- її призначення для забезпечення руху на ВВШ; 

- основні керівні документи, щодо організації радіотелефонної служби; 

- види повідомлень які передаються телеграфною службою капітанами суден 

та іншими кореспондентами. 

2.2. Застосування сучасних мереж та засобів для забезпечення функціонування 

РІС. 

Мобільний зв’язок: 

- умови, що сприяють застосування мобільного зв’язку у РІС; 

- види інформації, що передаються за допомогою мобільного зв’язку; 

- мережа Інтернет; 

- створення спеціальних сторін для спеціальної інформації про фарватер; 

- передача через Інтернет „повідомлень судноводіям”; 

- створення спеціальних баз даних. 

Супутникові навігаційні системи: 

- обладнання суден приймачами з блоком DGPS; 

- забезпечення покриття зони відповідальності РІС інформацією DGPS; 

2.3.Застосування  ECDIS: 
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Нормальна проекція Меркатора (НПМ). 

Подання координат  цілі в НПМ у орієнтованої по норду і по курсу електронній 

карті. 

Види інформації, обов’язкової для Inland ECDIS у РІС: Стандарти INP S-57, S-

100. 

Види електронних карт (ЕК), що використовуються в Inland ECDIS; вимоги до 

них.  

2.4.Питання корегування та захисту інформації у РІС. 

Служба тактичної інформації про рух суден (ТІР): 

- забезпечення суден навігаційними РЛС та АІС; 

- вимоги до комплексного дисплея, що використовується на судах та центрах 

РІС; 

- місце центрів служби руху суден (СРЛС) у оперативної  передачі тактичної 

інформації про рух суден. 

Служба стратегічної інформації про рух суден (СІР): 

- вимоги щодо необхідності використання стратегічної інформації (СІР); 

- засобі передачі СІР користувачам; 

- організація відображення СІР на березі (в центрах РІС), та обмін 

стратегічною інформацією поміж сусідніми центрами РІС. 

Перелік інформації, що підлягає захисту. 

Правове забезпечення захисту конфіденційності передачі деяких даних у РІС. 

Використання технічних засобів для забезпечення конфіденційного обліку 

інформацією у РІС. 

2.5.Проблеми уніфікації національних РІС. 

Створення єдиних транспортних систем. 

Перспективи знецінення виробництва обладнання та програмного забезпечення. 

Основні міжнародні органи, що розробляють стандарти для РІС: МГО, МЄК, 

МАМС, ПМАКС, МСЕ, МЕК, ЄЕК, ООН. 

Основні міжнародні стандарти, які використовують в РІС: 

- керуючі  принципи РІС – 2002р (як основа); 

- стандарти Inland ECDIS; 

- стандарти радіолокаційних станцій для внутрішнього судноплавства; 

- стандарти бази даних для суднових повідомлень; 

- стандарти АІС для внутрішнього судноплавства; 

- стандарти УКХ зв’язку для внутрішнього судноплавства. 

2.6.Вимоги до технічних специфікацій та обладнання типових РІС. 

Перелік типового обладнання судна, що користується послугами РІС: зв’язок, 

навігаційні РЛС, апаратура АІС, підключення до Інтернету.  

Система відображення інформації Inland ECDIS: 

- сумісність Inland ECDIS з морськими ECDIS; 

- мінімізація переліку обладнання та електронних навігаційних карт; 

- проблеми надійності роботи системи; 

- постійний моніторинг ЕНК за допомогою РЛС. 

 Система оповіщення судноводіїв: 

- основні керівні  документи для організації радіотелефонної служби на ВВШ; 

- категорії кореспондентів радіотелефонної служби на ВВШ; 

- види категорій терміновості передаючій судноводіям інформації; 

- особливості передачі оповіщень судноводіям за допомогою мобільного 

зв’язку та Інтернету.  
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4. ВИМОГИ ДО МІНІМАЛЬНИХ ЗНАНЬ І УМІНЬ КУРСАНТІВ 

БЗМ № 1 – Основи побудування річкових інформаційних систем (РІС) 

Знати: 

- Основні політико-економічні причини, що привели до виникнення РІС на 

території Європи. 

- Основні міжнародні політичні організації, які займаються розробкою 

керівних документів та стандартів для РІС. 

- Основні міжнародні заходи на яких вирішувались питання, пов’язані з 

побудовою РІС. 

- Основні поняття, пов’язані з організацією і побудовою РІС: зони РІС; центр 

РІС; внутрішні служби руху суден (СРС); компетентний орган; орган РІС; 

користувачі РІС; рівні інформації РІС. 

- Основні задачі РІС. 

- Перелік зацікавлених сторін. 

- Перелік основних служб РІС та їх структура. 

- Обов’язки відповідальних сторін за планування РІС, та рівня їх 

відповідальності. 

- Типовий порядок планування РІС. 

Уміти: 

- Складати типовий попередній план „Визначення області використання РІС” 

 

БЗМ 2 – Забезпечення функціонування РІС та їх взаємодія з іншими 

системами. 

Знати: 

- Структуру та обов’язки служб: 

а)  фарватерна інформаційна служба (ФІС); 

б) служба інформації про рух  суден (СРС); 

в) служба тактичної інформації (ТІР); 

г) служба стратегічної інформації (СІР); 

д) служба руху суден (СРС); 

е) радіотелефонна служба. 

-  Сучасні засоби передачі інформації до користувачів (мобільний зв’язок, 

Інтернет). 

-  Сучасні супутникові інформаційні системи, DGPS. 

- Нормальна проекція Меркатора. 

-  Види інформації обов’язкові для Inland ECDIS. 

- Основні вимоги стандартів S-57, S-100. 

- Види електронних  карт (ЕК), що використовуються в Inland ECDIS. 

- Види стратегічної інформації. 

-  Організацію відображення та обліку стратегічної інформації (СІР). 

- Перелік видів інформації, що підлягає захисту. 

- Методи та засоби до захисту інформації. 

- Перелік основних міжнародних стандартів, що використовуються в РІС. 

- Типове обладнання суден, що користуються послугами РІС. 

- Основні вимоги до Inland ECDIS. 

- Основні керуючі документи для організації радіотелефонної служби. 

- Сповіщення судноводіям і особливості їх передачі за допомогою РІС. 

Уміти: 
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- Користуватись сучасним УКХ радіостанціями, що застосовуються на судах 

та центрах РІС. 

- Користуватись багатофункційним  дисплеєм системи Inland ECDIS. 

- Складати типове оповіщення судноводіям. 

- Передавати тактичну та стратегічну інформацію користувачам за допомогою 

Інтернету. 

 

5. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ ВИВЧЕННЯ 

ДИСЦИПЛІНИ 

Діагностики успішності вивчення дисципліни здійснюється із допомогою 

тестів, реалізованих у іспитових питаннях (білетах) через: 

1. Залік. 

2. Модульний контроль по блоках №1 , №2. 

Питання для модульного контролю по блоках №1, №2: 

1. Вкажіть основні політико-економічні причини виникнення РІС у Європі. 

2. Коли і ким було вирішено рекомендувати стандарти Inland ECDIS для 

використання на ВВШ? 

3. Вкажіть основні рішення Ротердамської Конференції 2001р. 

4. Вкажіть основну мету Директиви Європейського Парламенту щодо  

розвитку РІС від 2001р. 

5. Наведіть визначення РІС. 

6. Що таке інформація про фарватери? 

7. Що таке тактична інформація про рух (ТІР)? 

8. Що таке стратегічна інформація про рух суден (СІР)? 

9. Що таке центр РІС? 

10. Що розуміти під Зонами РІС? 

11. Що розуміти під користувачами РІС? 

12. Що таке внутрішня служба руху суден (СРС)? 

13. В чому полягає основна ідея розробки архітектури РІС? 

14. Вкажіть зацікавлені сторони в побудові РІС. 

15. Вкажіть основні цілі РІС. 

16. Вкажіть основні задачі РІС. 

17. Вкажіть склад Фарватерної інформаційної служби (ФІС). 

18. Вкажіть склад Служби інформації про рух суден (СІР). 

19. Вкажіть склад служби Управління рухом суден (УР). 

20. Які умови спонукають до створення РІС? 

21. Обов’язки компетентних органів що до створення РІС? 

22. Чим визначається міра відповідальності РІС? 

23. Наведіть основні питання, що вирішуються під час попереднього 

дослідження при плануванні РІС. 

24. Наведіть основні питання, що вирішуються під час визначення області 

застосування РІС. 

25. Наведіть умови, що сприяють  застосуванню мобільного зв’язку у РІС. 

26. Які види інформації передаються за допомогою мобільного зв’язку у 

РІС? 

27. Яка інформація о фарватерах повинна знаходитись на „домашніх 

сторінках” в Інтернеті для судноводіїв? 

28. Як організується передача „повідомлень судноводіям” через Інтернет? 

29. Яка інформація має бути в спеціальних базах даних? 
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30. Яка точність визначення координат судна забезпечується за допомогою 

системи DGPS? 

31. Які системи DGPS використовуються в РІС? 

32. Нормальна проекція Меркатора (НПМ). 

33. Визначення координат цілі в НПМ у орієнтованій по норду електронної 

карти. 

34. Визначення координат цілі в НПМ у орієнтованій по курсу електронної 

карти. 

35. Види інформації обов’язкові для відображення в Inland ECDIS у РІС. 

36. Якими способами може бути представлена інформація про обстановку 

руху суден? 

37. Якими способами може бути представлена інформація про обстановку 

руху суден? 

38. Типове обладнання судна для якісного і повного отримання тактичної 

інформації про рух суден. 

39. Вимоги    до комплексного дисплея, що застосовується на судах та 

центрах РІС. 

40. Яку інформацію передають центри служби руху суден (СРС) на борт 

суден? 

41. В яких випадках використовуються стратегічна інформація про рух 

суден? 

42. Засоби передачі СІР користувачам. 

43. Формат передачі повідомлень від суден. 

44. Яка стратегічна інформація повинна передаватись центрам РІС, 

судноводіям та сусіднім центрам РІС? 

45. Які дані повинні бути представлені в першу чергу? 

46. Які документи визначають безпеку використання інформації в РІС? 

47. Якими організаційно-технічними засобами забезпечується захист 

інформації користувачів РІС? 

48. Назвіть основні причини що спонукають до уніфікації РІС. 

49. Які основні міжнародні стандарти використовуються для розробки та 

експлуатації РІС? 

50. Які основні міжнародні організації розробляють та затверджують 

стандарти що використовуються в РІС? 

51. Перелік типового обладнання судна, що користується послугами РІС? 

52. Основні вимоги до системи Inland ECDIS. 

53. Які основні документи використовуються   для організації та 

функціонування радіотелефонної служби РІС? 

54. Назвіть категорії кореспондентів радіотелефонної служби на ВВШ. 

55. Види категорій терміновості інформації. 

56. Особливості та засоби передачі електронних оповіщень про судна в РІС.       
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6. ПЕРЕЛІК  ТЕМ  ЛАБОРАТОРНИХ  ЗАНЯТЬ 

Таблиця 4 . Обсяг у годинах і зміст занять 
 

Обсяг 

годин 

Назва і короткий зміст Характер заняття і ціль Примітка 

1 2 3 4 

4 Види електронних 

карт, що 

застосовуються у 

РІС. 

Порівняння векторних електронних 
карт з растровими, щодо особливостей 

застосування у РІС. Надання переваги 
векторним картам. Вивчення будови 

адресних осередків електронних карт. 

 

2  Складання 

типового 

(повідомлення) 

судноводію та 

доставку його на 

борт користувачу за 

допомогою 

сучасних засобів 

зв’язку.  

Вивчення правил складання типових 

повідомлень судноводію – 
користувачу РІС. Відправка 

повідомлень у виді SMS повідомлень 
та через Інтернет. 

 

2 Застосування 

системи DGPS для 

забезпечення 

безпечного руху 

суден у РІС. 

Вивчення принципів  роботи систем 

DGPS, її точністних характеристик. 
Вивчення особливостей застосування 

системи DGPS у РІС. 

  

2 Застосування 

радіотелефонної 

служби у РІС. 

Вивчення частотних діапазонів, що 
використовуються у 

радіотелефонному зв’язку у РІС, 
особливості розповсюдження 

радіосигналів на цих діапазонах, типів 
антенних пристроїв, що 

застосовуються на цих діапазонах.  

 

2 Використання 

Інтернету для 

забезпечення роботи 

Фарватерних 

інформаційних служб 

(ФІС) у РІС. 

 Навчання курсантів пошуку в 
Інтернеті спеціальних інформаційних 

сторінок ФІС. Вивчення структури 
інформації що розміщена на цих 

сторінках. 

  

4  Планування 

побудування центрів 

РІС. 

  Вивчення типового порядку 

будування РІС. Навчання на 

конкретному прикладі, визначення 

секторів відповідальності зацікавлених 

сторін побудування РІС. 

 

2 Типове обладнання 

центра РІС та судна – 

користувача послуг 

РІС 

Вивчення типових наборів технічних 

засобів, що використовуються для 

забезпечення оптимальної роботи 

ланки центр РІС – судно. 
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Наскрізна програма практичної підготовки розроблена відповідно до освітньо-

професійної програми підготовки бакалавра судноводіння. 

Розробник: завідувач кафедрою навігації і управління судном к.п.н. Даниленко 

Олександр Борисович      

 

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри Навігації і управління судном  

                                                                                                     

Протокол від    «___» ______________» 20__ р. № _ 

 

Завідувач кафедрою  ________________ О.Б. Даниленко  

 

Секретар кафедри     _________________  С.Г.Сошніков  

                                                                                                                           

 

Зміст 

Вступ 

1. Мета, місце, склад та зміст практичної підготовки  

2. Мета, завдання та особливості в організації і проведенні навчальної плавальної 

практики.  

3. Мета, завдання та особливості в організації і проведенні виробничої плавальної 

практики 

4. Мета, завдання та особливості в організації і проведенні передатестаційної 

плавальної практики 

5. Контроль і оцінка результатів практичної підготовки 

6. Рекомендована література 

7. Додатки 

Вступ 

Наскрізна програма практичної підготовки - це основний навчально-методичний 

документ, що регламентує мету, зміст і послідовність проведення практичної 

підготовки, підведення підсумків і містить рекомендації щодо видів, форм і методів 

контролю якості підготовки (рівень знань, умінь і навичок), які курсанти (студенти) 

повинні отримувати під час проходження практичної підготовки для досягнення 

стандарту компетентностей відповідно до Конвенції ПДНВ-78, з поправками. 

Наскрізна програма практичної підготовки розроблена на підставі: 

 Закон України «Про освіту»;  

 Закон України «Про вищу освіту»; 

 Положення  про  проведення  практики  студентів  вищих  навчальних закладів 

України, затверджене наказом Міністерства освіти України №93 від 08.04.1993р.;  
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Рекомендації  про  проведення  практики  студентів  вищих  навчальних  закладів 

України, ухвалено рішенням Вченої ради ПТЗО від 24 квітня 2013 р.; 

 Міжнародна  Конвенція  щодо  підготовки  та  дипломування  моряків  і  несення 

вахти 1978 року, з поправками; 

 Положення про організацію навчального процесу у НУ «ОМА». 

 Положення  про  проведення  практичної підготовки в ДІ НУ «ОМА»  

 

1. Мета, місце, склад та зміст практичної підготовки 

      Метою практичної підготовки курсантів (студентів) ДІ НУ «ОМА», що 

навчаються за спеціалізацією «Навігація і управління морськими суднами» є 

оволодіння сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх 

майбутньої професії, формування у них, на базі одержаних у вищому навчальному 

закладі знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під 

час конкретної роботи в реальних виробничих умовах, виховання потреби 

систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній 

діяльності.  

Практична підготовка  курсантів (студентів) ДІ НУ «ОМА», що навчаються за 

спеціалізацією «Навігація і управління морськими суднами» є невід’ємною 

складовою освітньо-професійної програми підготовки бакалавра «судноводіння» та 

проводиться відповідно цієї наскрізної програми.
 

Практична підготовка складає 60 кредитів ЄКТС та поділяється на етапи (види 

практик) -навчальну плавальну практику (НПП), виробничу плавальну 

практику(ВПП) та передатестаційну плавальну практику (ПАП), програми яких 

виконуються послідовно у відповідності до графіку освітнього процесу. 

Розподіл навчального часу (кредитів) по видам практик представлено в таблиці 1, 

а наскрізний тематичний  план практичної підготовки з визначенням виду практики 

та компетентностей відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

бакалавра «судноводіння» представлено в таблиці 2 
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Розподіл навчального часу (кредитів)  по видам практик 

Таблиця 1 

Форма  

Навчання  

Курс Вид  

практики 

 

Кількість 

кредитів 

ЄКТС  

денна 1 навчальна плавальна практика (НПП)  

денна 2 виробнича плавальна практика (ВПП)  

денна 3 виробнича плавальна практика (ВПП)  

денна  4 передатестаційна плавальна практика (ППП)  

 Всього Практична підготовка 60 

 

Наскрізний тематичний  план практичної підготовки 

Таблиця 2 

№ п/п 

Назва функції и компетенції відповідно до ПДНВ-78, 

узагальнених розділів. Короткий зміст заходів, 

навчальних питань або завдань 

Вид 

практики 

компе

тентн

ість 

від-

дно 

до 

ОПП 

1 Судноводіння на рівні експлуатації   

1.1 Планування і проведення переходу та визначення 

місцезнаходження 
  

1.1.1 Морехідна астрономія   

1.1.1.1 Розпізнавання сузір’їв і зірок першої величини. 

Практичне використання карт сузір’їв (the star chart 

finder). Підбір найоптимальніших для спостереження 

небесних тіл під час сутінок 

ВПП СК3 

1.1.1.2 Визначення і врахування інструментальних поправок 

секстана. Вимірювання і використання поправки 

індексу. 

ВПП 

СК3 

1.1.1.3 Практичне виконання спостережень небесних світил і 

одержання ліній положення і місця судна. 

ВПП 
СК3 

1.1.1.4 Розрахунок моменту часу меридіональної висоти 

Сонця. 

ВПП 
СК3 

1.1.1.5 Визначення широти за висотою Полярної зірки або за 

меридіональною висотою Сонця. 

ВПП 
СК3 

1.1.1.6 Вимірювання пеленгів Сонця, Місяця, зірок і планет. ВПП СК3 

1.1.1.7 Розрахунок часу сходу та заходу Сонця, сутінок за 

Морським астрономічним  щорічником (the Nautical 

Almanac). 

ВПП 

СК3 

1.1.1.8 Визначення поправок гіро і магнітного компасів за 

пеленгом Сонця в моменти його сходу чи заходу. 

ВПП 
СК3 

1.1.1.9 Отримання навичок користуватися хронометром та 

використання журналу поправок хронометра 

ВПП 
СК3 

1.1.2 Плавання з використанням наземних та берегових 

орієнтирів  

ВПП СК3 

1.1.2.1 Розпізнавання вдень і вночі різних берегових ВПП СК3 
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орієнтирів і засобів навігації, таких як маяки, буї, 
бакени, віхи, інші топографічні знаки. 

1.1.2.2 Закріплення  вміння визначати  характеристики 

навігаційних вогнів та здійснювати  порівняння 

виміряних характеристик з даними карти. 

ВПП СК3 

1.1.2.3 Практичне визначення відстані до маяка, або лінії 

положення судна в момент відкриття (закриття) вогню 

маяка. 

ВПП СК3 

1.1.2.4 Вимірювання пеленгів на маяки, бакени і топографічні 

знаки, та прокладка ліній положення на карті.  

ВПП СК3 

1.1.2.5 Практичне визначення місця судна за одночасно 

взятими візуальними пеленгами, або радіолокаційними 

пеленгами і відстанями. 

ВПП СК3 

1.1.2.6 Практичне виконання розрахунків припливів. ВПП СК3 

1.1.2.7 Числення шляху судна і прогнозування очікуваного 

місця судна, враховуючи вплив вітру, припливних та 

постійних течій. 

ВПП СК3 

1.1.2.8 Практичне закріплення  знання системи огородження 

навігаційних небезпек IALA. 

ВПП СК3 

1.1.3 Карти і навігаційні посібники ВПП СК2 

1.1.3.1 Вивчення системи розподілу  карт за районами (the 

chart folio system). 

ВПП СК2 

1.1.3.2 Отримання навичок у користуванні посібником 

«Symbols and Abbreviations used on Admiralty Charts». 

ВПП СК2 

1.1.3.3 Паперові карти їх зміст. Тлумачення інформації, 

одержану з карти та навігаційних посібників. 

ВПП СК2 

1.1.3.4 Отримання знання змісту і навичок у 

користуванніCatalogue of Admiralty Charts and 

Publications,Notices to Mariners,Sailing Directions,List of 

Lights and Fog Signals,Tide Tables, Tidal Stream and 

Current Atlases,Admiralty List of Radio Signals,Ocean 

Passages for the World,Routeing charts 

ВПП СК2 

1.1.3.5 Отримання навичок в коректурі карт за 

Повідомленнями мореплавцям 

ВПП СК2 

1.1.3.6 Отримання навичок в коректурі навігаційних 

посібників 

ВПП СК2 

1.1.4 Електронні системи визначення місця судна і 

навігації 

ВПП 
 

1.1.4.1 Закріплення знання основних принципів роботи 

гіперболічних навігаційних систем та  навігаційних 

супутникових систем. GPS, ГЛОНАС 

ВПП 

СК17 

1.1.4.2 Визначення погрішностей GPS та оцінка достовірності 

отриманої інформації 

ВПП 
СК17 

1.1.5 Ехолоти. ВПП  

1.1.5.1 Закріплення знань  основних принципів роботи 

ехолотів. 

ВПП 
СК17 

1.1.5.2 Отримання практичних навичок в урахуванні основних 

факторів, що впливають на точність показань ехолота. 

ВПП 
СК17 
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1.1.6 Гіроскопічні та магнітні компаси. ВПП  

1.1.6.1 Поглиблення  розуміння дії магнітного поля Землі і 

судна на показання магнітного компасу. 

ВПП 
СК17 

1.1.6.2 Закріплення навичок у  визначені девіації і схилення  

відповідно за таблицею і картою поправки компасу. 

ВПП 
СК2 

1.1.6.3 Дати визначення:  істинні, магнітні і компасні норди ВПП СК2 

1.1.6.4 Закріплення навичок у  обчислюванні істинного курсу 

за компасним курсом. 

ВПП 
СК2 

1.1.6.5 Отримання практичних навичок у визначенні 

компасного пеленгу на об’єкт, поправки компасу за 

пеленгом, істинних напрямів за  відомими значеннями 

компасних курсу і пеленгу. 

ВПП 

СК2 

1.1.7 Системи управління стерном. ВПП  

1.1.7.1 Закріплення знань принципів  роботи автостернового в 

ручному та автоматичному режимах 

ВПП 
СК9 

1.1.7.2 Отримання навичок у застосуванні  ручних регулювань 

в автостерновому. 

ВПП 
СК9 

1.1.7.3 Отримання навичок керування курсом судна за 

магнітним компасом та гірокомпасом. 

ВПП 
СК9 

1.1.8 Метеорологія. ВПП  

1.1.8.1 Закріплення знань  суднових метеорологічних 

приладів. 

ВПП 
СК8 

1.1.8.2 Розуміти природу атмосферного тиску і вітру. ВПП СК8 

1.1.8.3 Вимірювати температуру з використанням термометра. ВПП СК8 

1.1.8.4 Вказати призначення гігрометра ВПП СК8 

1.1.8.5 Вести спостереження за  вітром, визначати його силу 

за шкалою Бофорта. 

ВПП 
СК8 

1.1.8.6 Вітер і баричні утворення над океанами. ВПП СК8 

1.1.8.7 Описати 10 основних типів хмар. ВПП СК8 

1.1.8.8 Будова депресії. ВПП СК8 

1.1.8.9 Виконання розрахунків припливів. ВПП СК8 

1.1.8.10 Метеорологічне обслуговування суден. ВПП СК8 

1.1.8.11 Запис і передача інформації про погоду ВПП СК8 

1.1.8.12 Огляд метеорологічних умов для планування рейсу за 

наявною на судні інформацією. 

ВПП СК8 

1.2 Несення безпечної навігаційної вахти.   

1.2.1 Несення вахти   

1.2.1.1. Приймати участь у підготовці судна  до виходу в море 

та у виконанні відповідних процедур 

ППП 
СК4 

1.2.1.2 Вивчити встановлений порядок оповіщення капітана  і 

екіпаж судна про підхід до порту чи виходу з порту . 

ППП СК4 

1.2.1.3 Навчитися контролювати курс судна, його швидкість і 

місцезнаходження. 

ППП СК4 

1.2.1.4 Вміти включати відповідні вогні, виставляти необхідні 

прапори, знаки і подавати звукові сигнали 

ППП СК4 

1.2.1.5 Процедура  контролю безпечної посадки і висадки 

лоцмана 

ППП СК4 

1.2.1.6 Порядок сповіщення  екіпажу про відхід з порту чи ППП СК4 
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підходу до порту 

1.2.1.7 Отримання навичок  вести  візуальне і слухове 

спостереження 

ППП СК4 

1.2.1.8 Закріплення практичних навичок у визначені місця 

судна, оцінюванні  небезпеки зіткнення і/або посадки 

на мілину, та здійснені   необхідні дії. 

ППП СК4 

1.2.1.9 Вміти перевіряти надійність основного способу 

визначення місця судна іншими способами через 

визначений інтервал 

ППП СК4 

1.2.1.10 Отримання навичок  у виборі  курсу і швидкості судна 

відповідно з наявною ситуацією руху навколо судна і  

метеорологічними умовами. 

ППП 

СК4 

1.2.1.11 Закріплення навичок у контролі за роботою 

навігаційного обладнання, та веденні записів в журнал 

відповідних дій і  подій. 

ППП СК4 

1.2.2 Навігаційне обладнання  СК4 

1.2.2.1 Ознайомлення з ходовим містком судна, як це 

вимагається від навігаційного помічника згідно з чек 

листом системи управління безпекою 

ППП СК4 

1.2.2.2 Отримання практичних навичок  експлуатувати 

приймач Navtex, Weather fax, лаг, органи керування 

при маневрах, як то, телеграф, гудок,  прилади 

внутрішнього зв’язку 

ППП СК4 

1.2.2.3 Ознайомитися з розміщенням і призначенням всього 

навігаційного і аварійного обладнання, що працює від 

аварійного джерела живлення 

ППП СК4 

1.2.24 Ознайомитися з розміщенням кнопок подачі сигналу 

тревоги системи BNWAS (Bridge Navigational Watch 

Alarm System) (де встановлена). 

ППП СК4 

1.2.2.5 Ознайомитися з місцезнаходженням мікрофонів і 

динаміків системи  «закритий місток» (якщо є). 

ППП СК4 

1.2.2.6 Закріплення практичних навичок  налагодження і 

роботи з AIS 

ППП СК4 

1.2.2.7 Отримання знань принципу запису чорного ящика (the 

Voyage Date Recorder / Simplified Voyage Data 

Recorder). Ознайомиться з місцезнаходженням 

операційної панелі, основного записуючого пристрою і 

захисної капсули. 

 

ППП СК4 

1.2.2.8 Приймати участь у перевірках автостернового та 

іншого навігаційного обладнання, включаючи 

внутрішній зв’язок, звірку годинників на містку і в 

машинному відділенні перед прибуттям в порт чи 

перед виходом з нього, відповідно з чек листом.   

ППП СК4 

1.2.2.9 Приймати участь у  підготовки і відправки сповіщень 

AMVER 

ППП СК4 

1.2.3 
Системи суднових повідомлень 

ППП СК4 

1.2.3.1 Приймати участь разом з вахтовим помічником в ППП СК4 
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підготовці і відправленні різних суднових сповіщень, 
які необхідно передавати в процесі плавання судна. 

1.2.3.2 Отримання практичних навичок у виконанні 

процедури  передачі сповіщення постам VTIS 

ППП СК4 

1.2.4 
Управління особовим складом на містку. 

ППП СК4 

1.2.4.1 Отримання практичних навичок у користуванні 

засобами УКВ зв’язку, особливо при несенні вахти на 

містку і спілкуванні по walkie-talkies. 

ППП СК4 

1.2.4.2 Отримання розуміння ролі лоцмана в команді містка ППП СК4 

1.2.4.3 Бути присутнім на нарадах команди містка. ППП СК4 

1.2.4.4 Отримання практичних навичок у прийнятті рішення 

під час неоднозначних ситуацій на містку. 

ППП СК4 

1.2.4.5 Отримання практичних навичок  по виконанню 

команди капітана і лоцмана при використанні 

машинного телеграфу і засобів зв’язку під час приходу 

і відходу судна. 

ППП СК4 

1.3 Використання радіолокатора і ЗАРП для 

забезпечення безпеки плавання 
  

1.3.1 Визначення місця і прокладка з використанням 

радіолокатора 
  

1.3.1.1  Знати фактори, що впливають на роботу і точність. ВПП СК4 

1.3.1.2 Виявлення неправильних показань, включаючи 

помилкові ехосигнали і засвітки від моря. 

ВПП СК4 

1.3.1.3 Налаштування індикаторів і забезпечення їхньої 

роботи. 

ВПП СК4 

1.3.1.4 Вимірювання відстані і пеленгу ВПП СК4 

1.3.1.5 Застосування техніки паралельної індексації. ВПП СК4 

1.3.1.6 Інтерпретування та аналіз інформації, одержуваної від 

маяків відповідачів і SARTs. 

ВПП СК4 

1.3.1.7 Упізнавання критичних ехосигналів ВПП СК4 

1.3.1.8 Визначення курсу і швидкості інших суден ВПП СК4 

1.3.1.9 Визначення часу і відстані найкоротшого зближення з 

суднами, які слідують зустрічними або пересічними 

курсами. 

ВПП СК4 

1.3.1.10 Виявлення змін курсу і швидкості інших суден. ВПП СК4 

1.3.1.11 Отримати розуміння наслідків впливу зміни курсу і / 

або швидкості свого судна. 

ВПП СК4 

1.3.1.12 Застосування МППЗС-72 з поправками. ВПП СК4 

1.3.2 
Використання автоматичної радіолокаційної 

прокладки (ЗАРП) 
 

СК4 

1.3.2.1 Отримати розуміння   небезпеки надмірної довіри 

ЗАРП. 

ВПП СК4 

1.3.2.2 Основні типи ЗАРП і їх характеристики відображення. ВПП СК4 

1.3.2.3 Знати фактори, що впливають на роботу і точність 

системи. 

ВПП СК4 

1.3.2.4 Знати можливості та обмеження автоматичного 

супроводу цілей. 

ВПП СК4 
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1.3.2.5 Виконувати перевірки роботи системи. ВПП СК4 

1.3.2.6 Здійснювати ручний і автоматичний захват цілей і 

розуміти їх відповідні обмеження. 

ВПП СК4 

1.3.2.8 Розрізняти істинний і відносний вектори і типове 

графічне відображення інформації про цілі та 

небезпечні зони. 

ВПП СК4 

1.3.2.9 Отримання розуміння інформації про минуле 

положення супроводжуваних цілей. 

ВПП СК4 

1.3.2.10 Налаштування індикаторів і забезпечення їхньої 

роботи. 

ВПП СК4 

1.3.2.11 Отримання інформації з екрана ЗАРП. ВПП СК4 

1.3.2.12 Застосування МППЗС-72 з поправками. ВПП СК4 

1.4 
Використання ЕКНІС для забезпечення безпеки 

плавання 
 

СК4 

1.4.1 
Використання ЕКНІС  СК4 

1.4.1.1 Знати основні типи систем ЕКНІС і характеристики 

відображення на їх індикаторах. 

ВПП СК7 

1.4.1.2 Отримати розуміння   небезпеки надмірної довіри 

ЕКНІС. 

ВПП СК7 

1.4.1.3 Виявлення неправильного відображення інформації. ВПП СК7 

1.4.1.4 Знати фактори, що впливають на роботу і точність 

системи. 

ВПП СК7 

1.4.1.5 Налаштування індикатора і забезпечення його роботи ВПП СК7 

1.4.1.6 Практичне використання електронних карт ВПП СК7 

1.4.1.7 Планування шляху. ВПП СК7 

1.4.1.8 Контроль за рухом судна. ВПП СК7 

1.4.1.9 Дії при спрацювуванні аварійно – попереджувальних 

сигналів. 

ВПП СК7 

1.4.1.10 Ручне коригування місця знаходження і характеристик 

руху судна. 

ВПП СК7 

1.4.1.11 Ведення запису в електронному судновому журналі. ВПП СК7 

1.4.1.12 Виконання коректури карт ВПП СК4 

1.4.1.13 Практичне використання ЕКНІС, в поєднанні  з  

інформацією від радара / ЗАРП. 

ВПП СК7 

1.4.1.14 Практичне використання ЕКНІС, в поєднані з 

інформацією від АІС. 

ВПП СК7 

1.4.1.16 Здійснювати експлуатаційні перевірки системи. ВПП СК7 

1.5 Дії в аварійних ситуаціях 

 
  

1.5.1 
Аварійні ситуації на переході   

1.5.1.1 Отримання практичних навичок в діях вахтового 

помічника по тривозі «Покинути судно». 
ППП ФК7 

1.5.1.2 Отримання практичних навичок в діях лідера команди 

при аварійних навчаннях: «Людина за бортом», 

«Пошкодження при штормовій погоді», «Зіткнення», 

«Посадка на мілину»,  «Вихід з ладу гірокомпаса», 

ППП ФК7 
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«Затоплення», «Аварійне управління стерном», «Вихід 
з ладу головного двигуна» 

1.5.2 
Аварійні ситуації в порту 

  

1.5.2.1 Отримання практичних навичок у приготуванні 

детального списку необхідних аварійних служб порту, 

включаючи дані портового нагляду, пожежної частини, 

поліції, швидкої допомоги, буксирів, їх телефони або 

інші способи їх виклику 

ППП 

ФК3 

1.5.2.2 Отримання практичних навичок у коригуванні 

інформації протипожежної папки (fire wallet). 

ППП 
ФК! 

1.5.2.3 Отримання практичних навичок у дії командира 

аварійної партії, та брати участь у навчаннях з 

ліквідації забруднень в порту 

ППП 

ФК5 

1.5.2.4 Продемонструвати знання суднового плану Shipboard 

Oil Pollution Emergency Plan (SOPEP). 

ППП 
ФК5 

1.5.2.5 Отримання практичних навичок у  дії командира групи 

охорони та брати участь у навчаннях з охорони судна в 

порту 

ППП 

ФК2 

1.5.2.6 Отримання практичних навичок у  дії командира 

аварійної партії, та брати участь у навчаннях з гасіння 

загоряння вантажу при стоянці в порту. 

ППП 

ФК1 

1.5.2.7 Продемонструвати знання процедури оповіщення 

портових  аварійних служб. 

ППП 
ФК3 

1.6 
Дії під час отримання сигналу лиха на морі. 

  

1.6.1 
Пошук і рятування   

1.6.1.1 Знати сигнали лиха на морі. ППП СК14 

1.6.1.2 Ознайомитися зі змістом ALRS Volume 5 відносно  

роботи GMDSS. 

ППП СК14 

1.6.1.3 Продемонструвати знання дій при отриманні 

повідомлень і сигналів лиха на морі. 

ППП СК14 

1.6.1.4 Продемонструвати знання процедури передачі сигналів 

тривоги за допомогою MF / HF, DSC і EPIRB. 

ППП СК14 

1.6.1.5 Продемонструвати знання процедури передачі 

повідомлення лиха за допомогою MF / HF, R / T, VHF, 

Inmarsat C, Inmarsat В. 

ППП СК14 

1.6.1.6 Освоїти та обговорити з навігаційним помічником 

зміст керівництва IAMSAR том ІІІ. 

ППП СК14 

1.6.1.7 Отримання практичних навичок у діях офіцера зв’язку 

при аварійних ситуаціях відносно його обов'язків і 

відповідальності. 

ППП СК14 

1.6.1.8 Продемонструвати передачу повідомлень за 

допомогою DSC і передачу тестових сигналів лиха під 

наглядом. 

ППП СК14 

1.6.1.9 Отримання практичних навичок в проведенні  

щоденних, щотижневих та щомісячних перевірок і 

тестів обладнання GMDSS. 

ППП СК14 
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1.6.1.10 Продемонструвати знання процедури відміни 
помилкового сигналу лиха. 

ППП СК14 

1.6.1.11 Отримання практичних навичок у веденні  запису в 

журнал GMDSS під наглядом. 

ППП СК14 

1.7 
Використання Стандартного морського розмовника 

ІМО та використання  англійської мови у 

письмовій та усній формі. 

  

1.7.1 
Знання англійської мови   

1.7.1.1 Отримання практичних навичок у використанні  

стандартного морського розмовник ІМО 

ВПП 
ЗК2 

1.7.1.2 Отримання практичних навичок у читанні і розумінні 

метеорологічних повідомлень і навігаційних 

попереджень. 

ВПП ЗК2 

1.7.1.3 Отримання практичних навичок у заповненні 

стандартних морських повідомлень або форм бланків 

англійською мовою. 

ВПП ЗК2 

1.7.1.4 Вміти підтримувати зв'язок з іншими суднами чи 

береговими  станціями на англійські мові 

ВПП ЗК2 

1.8 
Передача та отримання інформації за допомогою 

візуальних сигналів 
  

1.8.1 
Візуальна сигналізація   

1.8.1.1 Отримання практичних навичок у передаванні і 

прийманні сигнала лиха (SOS) з використанням азбуки 

Морзе як зазначено в Додатку IV МППЗС. 

НПП СК14 

1.8.1.2 Отримання практичних навичок як визначати значення 

та використовувати одно- двох-трьохпрапорних 

сигналів МЗС. 

НПП СК14 

1.8.1.3 Отримання практичних навичок як використовувати і 

обслуговувати прожектор денної сигналізації та його 

батареї. 

НПП СК14 

1.8.1.4 Вивчення  прапорів МЗС і національних прапорів. НПП СК14 

1.8.1.6 Отримання практичних навичок як кодувати і 

декодувати повідомлення МЗС. 

НПП СК14 

1.8.1.7 Вміти демонструвати знання прапорного етикету. НПП СК14 

1.9 Маневрування судна   

1.9.1 
Маневрування і управління судном.   

1.9.1.1 Отримання уміння використовувати при маневруванні 

дані про циркуляцію, гальмівні характеристики і 

враховувати  вплив водотоннажності, осадки, 

диференту, швидкості та глибини під кілем на діаметр 

циркуляції і гальмівний шлях. 

ВПП СК9 
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1.9.1.2 Отримання уміння використовувати при маневруванні 

дані про циркуляцію, гальмівні характеристики і 

враховувати вплив вітру і течії на керованість судна. 

ВПП СК9 

 1.9.1.3 Отримання уміння використовувати при маневруванні 

дані про циркуляцію, гальмівні характеристики і 

враховувати ефект просідання, мілководдя та подібних 

ефектів. 

ВПП СК9 

1.9.1.4 Отримання практичних навичок та  знання процедур 

швартування. 

ВПП СК9 

1.9.1.5 Отримання практичних навичок та  знання процедур 

постановки на якір. 

ВПП СК9 

1.9.1.6 Отримання практичних навичок у маневрі з порятунку 

людини, що впала за борт. 

ВПП СК9 

2 Обробка і розміщення вантажу на рівні 

експлуатації 
  

2.1 Нагляд за завантаженням, укладанням, 

кріпленням, відхід в рейс і вивантаження вантажу 
  

2.1.1 Спостереження за підготовкою трюмів і диптанків 

до завантаження 
  

2.1.1.1 Отримання практичних навичок у безпечної роботи з 

люковими закриттями 
НПП СК11 

2.1.1.2 Надавати допомогу в підготовці трюмів, включаючи 

укладання сепарації для вантажу 

НПП СК11 

2.1.1.3 Отримання практичних навичок в очистці льяльних 

колодязів і перевірці відкачування води з них. 

НПП СК11 

2.1.1.4 Отримання практичних навичок у  керівництві і 

спостереженні при зачистці танків 

НПП СК11 

2.1.1.5 Порядок застосування чек-листів при відвідуванні 

закритих приміщень 

НПП СК11 

2.1.2 Спостереження за роботою суднових вантажних 

засобів 

НПП СК11 

2.1.2.1 Вивчення  типів тросів і канатів і їх застосування НПП СК11 

2.1.2.2 Вивчення порядку  підготовки стріл, кранів, лебідок. НПП СК11 

2.1.3 Нагляд за завантаженням. Знання впливу вантажу, 

зокрема вантажів великої ваги, на морехідність і 

остійність судна 

 

СК11 

2.1.3.1 Отримання практичних навичок у   спостереженні за 

завантаженням і вивантаженням  

ППП СК11 

2.1.3.2 Отримання практичних навичок у  оформленні 

вантажних документів 

ППП СК11 

2.1.3.3 Вивчення порядку  перевірки вантажних пристроїв в 

процесі роботи 

ППП СК11 

2.1.3.4 Вивчення  вантажного плану ППП СК11 

2.1.3.5 Отримання практичних навичок у  обчисленні кількості 

завантаженого вантажу, остійності і міцності судна 

ППП СК11 
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доступними засобами 

2.1.3.6 Отримання практичних навичок у  кріпленні вантажу 

під палубою і на верхній палубі 

ППП СК11 

2.1.3.7 Отримання практичних навичок у  кріпленні 

контейнерів і перевірці їх кріплення . 

ППП СК11 

2.1.3.8 Вивчення можливих наслідків через неправильне 

розміщення вантажу - ушкодження корпусу, втрата чи 

зменшення остійності під час рейсу, хімічні реакції  

ППП СК11 

2.1.3.9 Отримання практичних навичок встановлення 

ефективної комунікації і поліпшення робочих 

стосунків між судном и терміналом 

ППП СК11 

2.2 Отримання практичних навичок у виявленні 

ушкодження вантажних приміщень, люкового 

закриття і баластних танків та залишити рапорт 

 

  

2.2.1 Знання та вміння пояснити, де шукати 

пошкодження та дефекти, що найчастіше 

спричиняються 

  

2.2.1.1 Перевірка вантажні приміщення і трюми після 

закінчення вивантаження до відходу і скласти рапорт 

про дефекти і ушкодження 

ППП СК11 

2.2.1.2 Отримання практичних навичок в обслуговуванні 

люкового закриття 

ППП СК11 

2.2.1.3 Отримання практичних навичок у відкритті, закритті, 

постановці "на гуму" і кріпленні люкового закриття 

ППП СК11 

2.2.1.4 Вивчення  порядок перевірки люкового закриття та 

аварійних процедур відносно люкового закриття 

ППП СК11 

2.2.1.5 Отримання практичних навичок у оформлені 

повідомлення про ушкодження, що заподіяні 

вантажниками 

ППП СК11 

2.2.1.6 Визначення елементів конструкції судна, що є 

критичними відносно міцності судна 

ППП СК11 

2.2.1.7 Отримання практичних навичок у визначенні причин 

корозії у вантажних приміщеннях і баластних танках, 

та як запобігти корозії 

ППП СК11 

2.2.1.8 Отримання практичних навичок в підготовці 

баластних танків для оглядів. Герметизація танку 

після огляду 

ППП СК11 

3 Управління операціями судна та піклування про 

людей на судні на рівні експлуатації 
  

3.1 Забезпечення виконання вимог стосовно 

запобігання забрудненню 
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3.1.1 
Запобігання забрудненню морського середовища і 

відповідні процедури 

ППП 
 

3.1.1.1 Вивчення процедур запобігання забрудненню 

морського середовища  

ППП 
ФК5 

3.1.1.2 Під час відповідних учбових тренувань отримати 

практичні навички в розслідуванні для того, щоб 

виявити джерело забруднення. 

ППП ФК5 

3.1.1.3 Під час відповідних учбових тренувань отримати 

практичні навички зупинки або попередення витікання 

або поширення шкідливої рідини і твердих речовин 

ППП ФК5 

3.1.1.4 Мати виміри усіх танків і приміщень у разі, якщо 

підозрюють їх ушкодження 

ППП ФК5 

3.1.1.5  Отримання практичних навичок у здійсненні  

льяльних, баластних і бункеровочних операціях. 

ППП ФК5 

3.1.1.6 Отримання практичних навичок у замірах і управлінні 

баластними водами. 

ППП ФК5 

3.2 
Підтримання судна в морехідному стані   

3.2.1 Конструкція судна   

3.2.1.1 Загальне знання головних елементів конструкції судна 

і правильна назва його частин. 
НПП СК12 

3.2.1.2 Отримання практичних навичок у перевірці 

дублерів під вимірними трубками і зрозуміння їх 

призначення. 

НПП СК12 

3.2.2 Остійність судна  СК12 

3.2.2.1 Знати і практично користуватись таблицями і 

діаграмами остійності, диференту і напруженості 

корпусу і устаткуваннями для обчислення напруги 

корпусу 

ВПП 

СК12 

3.2.2.2 Основні дії, які слід зробити у разі втрати плавучості 

судна 

ВПП,НПП СК12 

3.2.2.3 Знати основи водонепроникності корпусу судна НПП,ВПП СК12 

3.2.3 
Підготовка судна до виходу в море   

3.2.3.1 Отримання практичних навичок у перевірці корпусу 

судна і відкриття в корпусі, водонепроникливх відсіків, 

трюмного закриття і устаткування, та у діях для 

усунення дефектів, якщо будуть виявлені. 

НПП,ВПП СК12 

3.2.3.2 Отримання практичних навичок у перевірці того, що 

усі рухливі предмети міцно закріплені, щоб уникнути 

ушкоджень 

НПП,ВПП СК12 
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3.3 Попередження, контроль і гасіння пожеж на борту   

3.3.1 Устаткування для попередження і гасіння пожежі   

3.3.1.1 Знання правил протипожежної безпеки НПП,ВПП ФК1 

3.3.1.2 Отримання практичних навичок у приведенні в дію 

устаткування для виявлення вогню і диму 

НПП,ВПП ФК1 

3.3.1.3 Отримання досвіду у перевірці того, що усі особи 

вахтової служби здатні виявляти і усувати небезпечні 

ситуації або дії, і тримати судно в чистоті та порядку 

НПП,ВПП ФК1 

3.3.1.4 Отримання досвіду у перевірці того, що вахта 

розташована на своїх місцях і готова використати 

протипожежне спорядження, шляхи евакуації людей і 

звукову сигналізацію 

НПП,ВПП ФК1 

3.3.1.5 Отримання практичних навичок у вмінні подавати 

пожежну тривогу 

НПП,ВПП ФК1 

3.3.1.6 Отримання досвіду у участі в протипожежних 

навчаннях в морі і в порту 

НПП,ВПП ФК1 

3.3.1.7 Отримання практичних навичок виконання обов’язків 

командира аварійної партії в навчаннях по пошуку і 

порятунку в закритих приміщеннях 

НПП,ВПП ФК1 

3.3.1.8 Закріплення знань розподілу пожеж за класами, та 

хімічних процесів горіння 

НПП,ВПП ФК1 

3.3.1.9 Закріплення знань систем пожежогасіння НПП,ВПП ФК1 

3.3.1.10 Вивчення розташування пожежних станцій і отримання 

практичних навичок і умінь в  користуванні 

устаткуванням станції, та іншими протипожежним 

обладнанням і речовинами 

НПП,ВПП ФК1 

3.3.1.11 Вивчення розташування і отримання практичних 

навичок у користуванні протипожежним 

спорядженням (протипожежним костюмом, 

включаючи дихальний апарат). 

НПП,ВПП ФК1 

3.3.1.12 Отримання практичних навичок у використанні 

дихального апарату, повітряного компресора.  

НПП,ВПП ФК1 

3.3.1.13 

 

Отримання практичних навичок у діях відповідно до 

плану боротьби з пожежею під час учбових тренувань 

НПП,ВПП ФК1 

3.4 
Використання рятувальних засобів 

НПП,ВПП  

3.4.1 Рятування життя людей НПП,ВПП  

3.4.1.1 Отримання практичних навичок у оголошенні тривоги 

"Покинути судно". 

НПП,ВПП 
ФК2 

3.4.1.2 Отримання практичних навичок у організації і 

керуванні спуском, управлінням і підняттям 

НПП,ВПП ФК2 
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рятувальної шлюпки 

3.4.1.3 Отримання практичних навичок у організації  і  

керуванні спуском або скиданням за борт рятувальних 

плотів і маневрувати біля борту судна 

НПП,ВПП ФК2 

3.4.1.4 Отримання практичних навичок у використанні 

радіоустаткування для порятунку, буїв EPIRBS and 

SARTs 

НПП,ВПП ФК2 

3.4.1.5 Отримання практичних навичок у перевірці 

устаткування для спуску рятувальних засобів. 

НПП,ВПП ФК2 

3.5 
Застосування першої медичної допомоги на судні 

НПП,ВПП  

3.5.1 Медична допомога НПП,ВПП  

3.5.1.1 Знати розташування аптечок першої медичної 

допомоги і переконатися, що їх вміст е в нормі. 

НПП,ВПП ФК2 

3.5.1.2 Отримання практичних навичок у зупинці сильної 

кровотечі, забезпеченні дихання і укладанні потерпілих 

в потрібне положення 

НПП,ВПП ФК2 

3.5.1.3 Отримання практичних навичок у розпізнанні ознак 

шоку або теплового удару і у відповідних діях. 

НПП,ВПП ФК2 

3.5.1.4 Отримання практичних навичок у наданні допомоги 

при опіках вогнем, опіках окропом, переломах і 

переохолодженнях 

НПП,ВПП ФК2 

3.6 
Нагляд за дотриманням вимог законодавства   

3.6.1 Загальне знання відповідних конвенцій ІМО відносно 

безпеки життя на морі і захисту довкілля 
  

3.6.1.1 Закріпити знання  змісту конвенції  SOLAS з STO ППП ФК5 

3.6.1.2 Ознайомитися з призначеною особою на березі   (DPA) 

для вашого судна і показати розуміння ролі  DPA. 

ППП ФК5 

3.6.1.3 Закріпити знання яким чином ідентифікувати загальні 

порушення, що спричиняють затримання порт 

надзором. 

ППП ФК5 

3.6.1.4 Ознайомлення із сертифікатами і керівництвами які 

видані відповідно до конвенцій SOLAS, MARPOL, 

International Load Line, STCW та інших 

ППП ФК5 

3.6.1.5 Вивчення плану керування баластними операціями. ППП ФК5 

3.6.1.6 Вивчення  вимог до зміни баласту і методів виконання 

зміни баласту. 

ППП ФК5 

3.6.1.8 Ознайомлення з цілями ISM Code і обговорити з STO. ППП ФК5 

3.6.1.9 Ознайомлення із  змістом "ship's articles of agreement" 

(судновій ролі з особистими даними членів екіпажа). 

ППП ФК5 
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3.6.1.10 Отримання практичних навичок у здійсненні записів в 

official log book 

ППП ФК5 

3.6.1.11 Вивчення вимог STCW2010/ILO відносно часу 

відпочинку моряків і важливості виконання 

відповідних записів годин відпочинку. 

ППП ФК5 

3.7 Застосування навичок керівника та вміння 

працювати в команді 
  

3.7.1 Закріплення знань питань управління персоналом 

судна та його підготовки. 

ППП 
ЗК6 

3.7.2 Закріплення знань відповідних міжнародних морських 

конвенцій та рекомендацій, а також національного 

законодавства 

ППП ЗК6 

3.7.3 Отримання практичних навичок та умінь  

застосовувати методи управління задачами та робочим 

навантаженням 

ППП ЗК6 

3.7.4 Закріплення знань методів ефективного управління 

ресурсами та вміння їх застосовувати 

ППП ЗК6 

3.7.5 Закріплення знань методів прийняття рішень та уміння 

їх застосовувати 

ППП 
ЗК5 

3.8 
Внесок у безпеку персоналу та судна   

3.8.1 Закріплення знань способів особистого виживання НПП,ВПП ФК6 

3.8.2 Закріплення знань способів запобігання пожежі та 

вміння боротися з вогнем і гасити пожежі 

НПП,ВПП 
ФК1 

3.8.3 Закріплення знань прийомів першої допомоги НПП,ВПП ФК4 

3.8.4 Закріплення знань особистої безпеки та громадських 

обов'язків 

НПП,ВПП 
ФК6 

3.9 
Морська практика   

3.9.1 Отримання практичних навичок та умінь  у 

виготовлені різних вузлів, сплеснів, огонів і марок 

НПП,ВПП 
СК12 

3.9.2 Вивчення розташування на борту усіх трубок вимірів, 

повітряних трубок і трубок для заповнення танків та 

накреслити план їх розташування 

НПП,ВПП СК12 

3.9.3 Отримання практичних навичок у здійсненні 

порівняння щоденних вимірів в танках, льялах і 

інших водонепроникливих приміщеннях 

НПП,ВПП СК12 

3.9.4 Отримання практичних навичок у використанні 

калібрувальних таблиць та відповідних поправок 

підчас  визначення за виміром  кількість баласту в 

танку. 

НПП,ВПП СК12 
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3.9.5 Отримання практичних навичок у мащенні палубного 

устаткування і зрозуміти техніку змазування. 

НПП,ВПП СК12 

3.9.6 Отримання практичних навичок у Розпаковуванні 

нових котушок з тросами і канатами, правильному 

укладанні тросів і канатів з метою їх збереження. 

НПП,ВПП СК12 

3.9.7 Отримання практичних навичок у отриманні прісної 

води з берега та з баржі. 

НПП,ВПП СК12 

3.9.8 Отримання практичних навичок в установці 

освітлювальних приладів і переносних ламп 

НПП,ВПП СК12 

3.9.9 Отримання практичних навичок в обслуговуванні 

антен і розтяжок 

НПП,ВПП СК12 

3.9.10 Отримання практичних навичок в несенні палубної 

вахти і вахти біля трапу. 

НПП,ВПП СК12 

3.9.11 Отримання практичних навичок в установці і 

використанні підвісок під наглядом 

НПП,ВПП СК12 

3.9.12 Отримання практичних навичок в установці і 

використання бесідки для робіт на висоті під 

наглядом 

НПП,ВПП СК12 

3.9.13 Отримання практичних навичок у виготовленні 

сплесенів тросів і канатів 

НПП,ВПП СК12 

3.9.14 Отримання практичних навичок в обслуговуванні 

кіпових планок (роульсів). 

НПП,ВПП СК12 

3.9.15 Отримання практичних навичок в отриманні, 

перевірці, розміщенні і закріпленні суднового 

оснащення 

НПП,ВПП СК12 

3.9.16 Отримання практичних навичок в  спорядженні 

лоцманського трапу і комбінованих трапів, 

включаючи облаштування для підйому лоцмана (якщо 

є).  

НПП,ВПП СК12 

3.9.17 Отримання практичних навичок в  перевірці стану 

лоцманського трапу і засобів його кріплення 

НПП,ВПП СК12 

3.9.18 Отримання практичних навичок в  спорядженні 

парадного трапу, сходні і сітки безпеки. 

НПП,ВПП СК12 

3.9.19 Отримання практичних навичок в підготовці 

металевих і інших поверхонь для подальшого 

фарбування. 

НПП,ВПП СК12 

3.9.20 Отримання практичних навичок в змішуванні фарб і 

фарбуванні. 

НПП,ВПП СК12 

3.9.21 Отримання практичних навичок в використанні 

очисних (продувальних) точок на гідравлічних 

НПП,ВПП СК12 
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трубопроводах і механізмах. 

3.9.22 Вивчення місцезнаходження Material Safety Data 

Sheets (MSDS) для фарб, що використовуються на 

борту і дій у разі небезпечної ситуації. 

НПП,ВПП СК12 

 

2. Мета, завдання та особливості в організації і проведенні навчальної 

плавальної практики.  

2.1. Метою навчальної плавальної практики є оволодіння курсантами 

компетентностями відповідно до ПДНВ-78 з поправками в питаннях загальної 

будови та організації судна, морської практики та дій в аварійних ситуацій. 

2.2. Завданнями навчальної плавальної практики є:  

        знайомство курсантів (студентів) з облаштуванням реального судна і  

судновими  пристроями; повсякденною організацією судна;  

         виконання такелажних і суднових робіт;  

         знайомство з реальними  колективними та індивідуальними рятувальними 

засобами, освоєння облаштування рятувальної шлюпки, її спуском на воду і 

підйомом на борт судна; 

        придбання умінь управляти рятувальною  шлюпкою;  

        ознайомлення  з  міжнародними  документами, що регламентують  

використання  рятувальних  засобів; 

       отримання практичних навичок у боротьбі з пожежами на судні;    

       закріплення  умінь користуватися  сигналізацією  МСС  і  розуміти  вогні  і  

знаки  на  судах;   

       придбання первинних знань по управлінню судном на допоміжному рівні, 

правил рейдової служби; 

       освоєння функцій матроса 2 класу. 

2.3. Навчальна  плавальна практика організовується у формі групової плавальної 

практики з керівником практики від інституту, що включає практичні зайняття з 

виконанням індивідуальних і групових вправ і завдань,  передбачених 

індивідуальним завданням на практику. Допускається проходження практики в 

індивідуальному порядку на судах судноплавних компаній по гарантійних листах 

або договорам про співпрацю. 

2.4. Навчальна  плавальна практика проводиться після завершення теоретичної 

частини 2-го семестру навчання у терміни визначенні  робочим планом освітнього 
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процесу. Місцем проведення  навчальної  плавальної практики є учбово-

тренувальні, транспортні та  інші  судна. В окремих випадках може проводитися у 

навчальних кабінетах, лабораторіях, навчально-виробничих майстернях інституту, 

та в організаціях, підприємствах, навчальних центрах відповідного профілю на 

основі договорів. 

 

3. Мета, завдання та особливості в організації і проведенні виробничої 

плавальної практики.  

3.1. Метою виробничої плавальної практики є закріплення отриманих курсантами 

теоретичних знань і практичних навичок з навчальних дисциплін циклу 

професійної підготовки, компетентністей, відповідно до ПДНВ-78 з поправками 

отриманих підчас проходження навчальної плавальної практики та оволодіння 

іншими компетентністями відповідно до таблиці  А-ІІ/1 Кодекса ПДНВ-78 з 

поправками. 

3.2. Завданнями виробничої плавальної практики є: 

−  перевірка фізичної готовності студента до роботи в екстремальних умовах; 

−  перевірка психофізіологічної придатності студента до роботи на судах в морі; 

−  закріплення умінь виконувати такелажні і суднові роботи, роботи з судновими 

пристроями; 

−  придбання досвіду несення ходових і стоянок вахт; 

−  придбання досвіду роботи в авральних режимах і в режимах суднових тривог; 

−  придбання  досвіду  ведення  спостереження,  ведення  числення  шляху  судна,  

знаходячись  в  

складі ходової навігаційної вахти; 

−  закріплення умінь в користуванні сигналізацією одного прапора МСС, в 

розумінні вогнів  і знаків на судах згідно МППСС; 

-  участь в швартових роботах в повній відповідності з вимогами СУБС по техніці  

безпеці; 

−  закріплення знань і набуття досвіду організації і несення вахти; 

−  закріплення знань і набуття досвіду плавання з використанням наземних 

навігаційних орієнтирів; 

−  закріплення знань і набуття досвіду експлуатації технічних засобів судноводіння, 

включаючи магнітні, гіроскопічні і супутникові курсоуказатели індукційні і 
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доплерівські гідроакустичні лаги і  супутникові вимірювачи  швидкості судна, 

РЛС/САРП,  прийомоіндикатори СНС, ЕКДІС та АИС; 

−  закріплення знань і набуття досвіду визначення місця судна і поправки компаса 

по небесних світилах; 

−  закріплення знань і набуття досвіду використання метеоприладів, здійснення 

метеоспостережень, експлуатації приймача NAVTEX,  алізу метеообстановки на 

основі прогнозів погоди, факсимільних карт, штормових сповіщень; 

−  закріплення знань і набуття досвіду управління і маневрування судном і його 

технічною експлуатацією; 

−  закріплення знань і набуття досвіду дій в аварійних ситуаціях і при отриманні 

сигналу лиха; 

−  закріплення знань і набуття досвіду обробки і розміщення вантажів; 

−  закріплення знань і набуття досвіду управління операціями судна і турботи о 

людях; 

−  закріплення знань і набуття досвіду спілкування і складання документації на 

англійській мові; 

−  придбання схваленого стажу роботи на морських судах  (плавального  цензу) з 

виконанням компетентностей , передбачених Конвенцією ПДНВ і прописаних в 

Книзі реєстрації практичної підготовки. 

-   освоєння функцій матроса 1 класу. 

 

3.3. Виробнича плавальна практика організовується, як правило, в індивідуальній 

формі у вигляді практичних занять на судні з виконанням завдань передбачених 

Книгою реєстрації практичної підготовки. Курсанти  обіймають на судні посади 

кадета (практиканта, матроса-практиканта) чи призначаються на штатні посади 

рядового складу (матрос). В останньому випадку відпрацювання завдань, 

передбачених Книгою реєстрації практичної підготовки курсант здійснює в вільний 

від виконання основних обов’язків час.  

 

3.4. Виробнича плавальна практика проводиться відповідно до графіку освітнього 

процесу після завершення теоретичної частини  4-го і 6-го семестрів навчання на 

суднах вітчизняних і (чи) зарубіжних судноплавних компаній з якими укладені 

договори про співпрацю на проведення практик курсантів(студентів). Курсанту 
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дозволяється самостійно знайти собі місце для проходження плавальної практики в 

судноплавній компанії, з якою у Інституту не укладений договір. В цьому випадку 

основою для напряму студента на практику являється гарантійний лист, наданий 

цією компанією який підтверджує працевлаштування курсанта. У разі 

неспівпадіння періоду практики з графіком освітнього процесу, за умови 

відсутності у курсанта академічних заборгованостей йому дозволяється проходити 

практику поза графіком впродовж навчального року з переведенням на 

індивідуальний графік навчання.  

3.5. У випадках нестачі індивідуальних вакансій для забезпечення всіх курсантів 

виробнича плавальна практика організовується в груповій формі на суднах 

вітчизняних судноплавних компаній, в тому числі валовою місткістю менш 500 

одиниць і (чи) обмеженого району плавання а також на берегових підприємствах 

морській галузі, навчальних кабінетах, лабораторіях, навчально-виробничих 

майстернях інституту. В цьому випадку  відпрацювання програми практики 

здійснюється у вигляді практичних занять з виконанням завдань та вправ, 

передбачених індивідуальним завданням на практику, а Книга реєстрації 

практичної підготовки не заповнюється. 

 

4. Мета, завдання та особливості в організації і проведенні передатестаційної 

плавальної практики.  

4.1. Метою передатестаційної плавальної практики є завершення отримання 

здобувачем вищої освіти протягом систематичної практичної підготовки 

необхідного стажу плавання та досвіду стосовно виконання завдань, обов’язків та 

відповідальності вахтового помічника капітана з урахуванням керівництва, 

наведеного у розділі В–ІІ/1 Кодексу з підготовки і дипломування моряків та 

несення вахти та оволодіння професійним досвідом й забезпечення готовності 

випускника до самостійної трудової діяльності.  

4.2. Завдання передатестаційної плавальної практики:  

-−  придбання досвіду в організації несення навігаційної вахти; 

−  придбання досвіду роботи в авральних режимах і в режимах суднових тривог; 

−  придбання  досвіду ведення спостереження, ведення числення шляху судна, 

знаходячись в  

складі ходової навігаційної вахти; 
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−  закріплення умінь в користуванні сигналізацією одного прапора МСС, в 

розумінні вогнів  і знаків на судах згідно МППСС; 

−  закріплення знань і набуття досвіду плавання з використанням наземних 

навігаційних орієнтирів; 

−  закріплення знань і набуття досвіду експлуатації технічних засобів судноводіння, 

включаючи магнітні, гіроскопічні і супутникові компаси, індукційні і доплерівські 

гідроакустичні лаги і  супутникові вимірювачі  швидкості судна, РЛС/САРП,  

прийомоіндикатори СНС, ЕКДІС та АИС; 

−  закріплення знань і набуття досвіду визначення місця судна і поправки компаса 

по небесних світилах; 

− закріплення знань і набуття досвіду використання метеоприладів, здійснення 

метеоспостережень, експлуатації приймача NAVTEX,  аналізу метеообстановки на 

основі прогнозів погоди, факсимільних карт, штормових сповіщень; 

−  закріплення знань і набуття досвіду управління і маневрування судном і його 

технічною експлуатацією; 

−  закріплення знань і набуття досвіду дій в аварійних ситуаціях і при отриманні 

сигналу лиха; 

−  закріплення знань і набуття досвіду обробки і розміщення вантажів; 

−  закріплення знань і набуття досвіду управління операціями судна і турботи о 

людях; 

−  закріплення знань і набуття досвіду спілкування і складання документації на 

англійській мові; 

−  придбання схваленого стажу роботи на морських судах  (плавального  цензу) з 

виконанням компетентностей , передбачених Конвенцією ПДНВ і прописаних в 

Книзі реєстрації практичної підготовки; 

   -   збір  матеріалів  для  успішного проходження підсумкової атестації; 

 -     освоєння функцій штурмана. 

4.3. Передатестаційна плавальна практика організовується, як правило, в 

індивідуальній формі у вигляді практичних занять на судні з виконанням завдань 

передбачених Книгою реєстрації практичної підготовки. Курсанти  обіймають на 

судні посади кадета (практиканта, матроса-практиканта) чи призначаються на 

штатні посади рядового складу (матрос). В останньому випадку відпрацювання 
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завдань, передбачених Книгою реєстрації практичної підготовки курсант здійснює 

в вільний від виконання основних обов’язків час.  

4.4. Передатестаційна плавальна практика проводиться відповідно до графіку 

освітнього процесу перед початком 7-го семестру навчання на суднах вітчизняних і 

(чи) зарубіжних судноплавних компаній з якими укладені договори про співпрацю 

на проведення практик курсантів(студентів). Курсанту дозволяється самостійно 

знайти собі місце для проходження плавальної практики в судноплавній компанії, з 

якою у Інституту не укладений договір. В цьому випадку основою для напряму 

студента на практику являється гарантійний лист, наданий цією компанією який 

підтверджує працевлаштування курсанта. У разі неспівпадіння періоду практики з 

графіком освітнього процесу, за умови відсутності у курсанта академічних 

заборгованостей йому дозволяється проходити практику поза графіком впродовж 7-

го семестру навчання з переведенням на індивідуальний графік навчання. 

Проходження практики за індивідуальним графікам у 8-му семестрі не 

дозволяється. 

4.5. У випадках нестачі індивідуальних вакансій для забезпечення всіх курсантів 

передатестаційна плавальна практика організовується в груповій формі на суднах 

вітчизняних судноплавних компаній, в тому числі валовою місткістю менш 500 

одиниць і (чи) обмеженого району плавання а також на берегових підприємствах 

морській галузі, навчальних кабінетах, лабораторіях, навчально-виробничих 

майстернях інституту. В цьому випадку  відпрацювання програми практики 

здійснюється у вигляді практичних занять з виконанням завдань та вправ, 

передбачених індивідуальним завданням на практику. 

 

5. Контроль і оцінка результатів практичної підготовки 

5.1. Контроль і оцінка результатів практичної підготовки здійснюється по 

завершенню кожного етапу (виду) практики у формі заліку і робиться в терміни, 

встановлені відповідним графіком, але не пізніше за місяць після закінчення 

терміну практики. Залік по практиці приймається одним з викладачів  кафедри 

навігації і управління судном, призначеним наказом директора ДІ НУ»ОМА» в 

якості керівника практик. Результат за підсумками практики заноситься в заліково-

екзаменаційну відомість і в залікову книжку курсанта (студента). 
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5.2. У випадку коли плавальна практика проводилась в груповій формі залік 

приймається на основі індивідуального завдання та письмового звіту шляхом 

демонстрації досягнутих компетентностей відповідно таблиці 2 цієї програми. 

Індивідуальне завдання та форма звіту розробляється та затверджується на кафедрі 

навігації і управління судном. Заповнення Книги реєстрації практичної підготовки 

в повному об’ємі не є обов’язковим здійснюється за потреби. 

5.3. У випадку коли плавальна практика проводилась в індивідуальній формі на 

суднах валовою місткістю 500 одиниць та більше залік приймається  на основі 

індивідуального завдання та заповненої встановленим чином Книги реєстрації 

практичної підготовки шляхом демонстрації досягнутих компетентностей 

відповідно таблиці 2 цієї програми. Вимоги до порядку  заповнення Книги 

реєстрації практичної підготовки викладені в її першому розділі. Оформлення 

письмового звіту в цьому випадку не є обов’язковим здійснюється за потреби. 
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