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Херсонська державна морська академія

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНОЇ КОМУНІКАЦІЇ 
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ МОРСЬКОГО ФЛОТУ В УМОВАХ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ

Анотація. У статті визначені особливості поетапного формування професійно-орієнтованої комунікації 
майбутніх фахівців морського флоту в умовах неперервної освіти.Визначено, що система неперервної 
освіти є підґрунтям реалізації різнорівневого навчання студентів/курсантів іншомовної професійно-орі
єнтованої комунікації в умовах науково-педагогічного комплексу «ліцей – коледж – академія». Обґрун
товано необхідність різнорівневого навчання з огляду на вимоги чинного законодавства, міжнародної 
морської організації та вікові особливості студентів/курсантів. З’ясовано основні особливості формування 
комунікативної компетенції на кожному із виокремлених рівнів відповідальності, що дозволяє реалізува
ти такі важливі принципи професійної освіти як наступність та послідовність.
Ключові слова: неперервна освіта, різнорівневе навчання, професійно-орієнтована комунікація, 
професійна освіта, освітньо-кваліфікаційні рівні.
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PECULIAR FEATURES OF PROFESSIONAL MARITIME COMMUNICATION FORMATION 
IN TERMS OF LIFELONG LEARNING

Summary. The article is aimed at revealing the peculiar features of professional maritime communication 
formation in terms of lifelong learning. Considering the need to change the system of professional education in 
Ukraine it’s been determined that it requires innovative techniques, computerbased technologies and lifelong 
learning principles to be introduced to its implementation. The system of lifelong learning characterizes the 
levels of professional training in accordance with the national and international educational standards. This 
system is defined as the basis for implementing the multi-leveled educational approach in the academic com
plex “lyceum – college – academy”. The implementation of the multi-leveled approach when teaching Maritime 
English complies with the Ukrainian national legislation which defines the qualification levels such as qualified 
personnel, associate, bachelor and master. At the same time this approach meets the requirements of the STCW 
Convention as for the defining the competencies at different levels of responsibility: support, operational and 
managerial ones. The article shows the peculiar features of teaching Maritime English at each level of responsi
bility in one of the educational institutions integrated in the academic complex. At the support level of respon
sibility the education is aimed at developing basic language systems (vocabulary and grammar) and language 
communication skills (reading and listening) as at this stage the development of reception interpretative skills 
is at focus. At the next level (operational) the key focus is on interpersonal communication, the ability to discuss 
problems to find the best solution. So, productive skills need to be trained.The silks of interpersonal communi
cation should still be developed at the managerial level of responsibility but here the focus of attention should 
also include the development of writing skills. Such peculiar features when implementing the multileveled 
approach allow for the succession and logical sequence of communicative training in terms of lifelong learning. 
Keywords: lifelong learning, multileveled education, professional communication, professional training, 
levels of professional training.

Постановка проблеми. Аналіз питання 
становлення національної системи про

фесійної освіти в Україні показав, що фунда
ментальні складники освіти підлягають пере
осмисленню та перегляду з метою покращення 
здатності випускників вищої школи до професій
ної діяльності [6, с. 7]. Основними пріоритетами 
модернізації та реформування системи вищої 
професійної освіти, згідно з Угодою про асоці
ацію між Україною та Європейським Союзом 
(2104 р.), є підвищення якості та важливості ви
щої освіти, підвищення рівня співробництва  між 
вищими навчальними закладами, розширення 
можливостей вищих навчальних закладів, ак
тивізація мобільності студентів та викладачів, 
тощо [4, с. 127]. Оскільки інтеграція системи ви
щої освіти України у Європейський освітній про
стір визнається одним з провідних принципів 
державної політики у сфері вищої освіти (Закон 
України «Про вищу світу», 2014), то необхідно 
забезпечити реалізацію базових європейських 
принципів реалізації освіти, а саме: відкритість, 

гнучкість, доступність, компетентнісну спря
мованість та інше. Серед основних принципів, 
на яких має базуватися сучасна освіта науков
ці виділяють розширення комунікативних за
сад у навчальному процесі, наявність сучасних 
комп’ютерних технологій та розширення дистан
ційного навчання, впровадження у зміст освіти 
новітніх технологій та світових інноваційних до
сягнень та навчання впродовж життя або непе
рервну освіту [1; 7, с. 24].

Результати аналізу наукових праць 
з питань Європеїзації вищої світи (Н. Батечко, 
О. Локшина, Н. Пелагеша), що розкривають кон
цептуальні ідеї неперервної професійної освіти 
(А. Алексюк, А. Бєляєва, І. Зязюн, Н. Ничкало, 
О. Павленко, В. Федяєва, Л. Хоружа) та влас
ний досвід викладання в Херсонській державній 
морській академії дозволили зробити висновок, 
що неперервна професійна освіта в Україні ви
магає подальшого розвитку та перебудови, які 
вбачаються у створенні такої системи, яка харак
теризує рівні професійної підготовки відповідно 
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до державних та міжнародних стандартів якос
ті. На нашу думку, оволодіння усіма необхідни
ми професійно-значущими компетентностями 
для ефективного виконання майбутніх посадо
вих обов’язків та формування конкурентоспро
можного спеціаліста будь-якої галузі є склад
ним та довготривалим процесом. Підготовка 
до професійної діяльності майбутніх фахівців 
морського флоту не є виключенням, а отже іс
нує нагальна потреба звернутися до вивчення 
етапів становлення і розвитку їх професійних 
якостей, які можуть реалізовуватися у різних 
освітніх інституціях. Необхідність підвищення 
рівня конкурентоспроможності та забезпечення 
якості фахової підготовки в системі професійної 
морської освіти вимагає створення системи, яка 
б характеризувала рівні професійної підготовки 
у відповідності до міжнародних стандартів якос
ті, а покрокове сходження студентів/курсантів до 
вершин їх професійної майстерності відбувалося 
б у відповідних освітніх закладах та мало б не
перервний характер.

Метою статті є спроба виявити та схарак
теризувати особливості формування професій
но-орієнтованої комунікації майбутніх фахівців 
морського флоту в умовах неперервної освіти 
в системі науково-педагогічного комплексу «лі
цей-коледж-академія». 

Багаторівнева професійна підготовка фахів
ців законодавчо затверджена законами України 
«Про вищу освіту» (2014), «Про професійно-тех
нічну освіту» (2017) та «Про освіту» (2017), а необ
хідність різнорівневого навчання узгоджується 
із ключовими положеннями Міжнародної кон
венції про підготовку та дипломування моряків 
та несення вахти (ПДНВ), в якій чітко прописані 
мінімальні стандарти та вимоги щодо рівня сфор
мованості професійних умінь та компетентнос
тей майбутніх фахівців морського флоту. Умін
ня, що визначені у вимогах до компетентностей, 
згруповані на наступних рівнях відповідальнос
ті:  допоміжний рівень (supportlevel), рівень екс
плуатації (operationallevel) та рівень управління 
(manageriallevel) [5, с. 124–126]. Тому, навчання 
курсантів ХДМА здійснюється в умовах науково-
педагогічного комплексу «ліцей – коледж – ака
демія». Такий підхід, по-перше узгоджується із 
освітньо-кваліфікаційними рівнями, визначе
ними державними нормативними документами, 
що забезпечує поступове просування фахівця від 
нижчих щаблів (кваліфікований робітник) до 
вищих (бакалавр, магістр) і неперервність на
вчання. По-друге, ценадає змогу організувати 
навчання таким чином, щоб на кожному окремо
му етапі курсанти оволодівали знаннями та на
вичками згідно вимог професійного рівня вста
новленого ПДНВ. А саме:

– учні/курсанти професійного морського лі
цею / перших двох курсів морського коледжу / 
перших двох курсів морської академії отримують
мінімальний необхідний рівень компетентності, 
який відповідає допоміжному рівню (молодший 
рядовий плавсклад);

– курсанти третього курсу морського коледжу / 
третього та четвертого курсів морської академії 
після закінчення навчання є кваліфікованими 
для виконання обов’язків на рівні експлуатації 
(молодший офіцерськийплавсклад);

– курсанти, які отримали дипломи магістра 
після закінчення навчання в магістратурі мор
ської академії можуть виконувати обов’язки на 
управлінському рівні та претендувати на отри
мання посади старшого офіцерського плавскладу.

Такий підхід до організації професійної під
готовки в цілому та професійно-орієнтованої ко
мунікативної підготовки зокрема, робить її ціліс
ною, системною, послідовною та безперервною, 
що, в свою чергу, забезпечує підвищення її якос
ті. Крім того, різнорівневий підхід до формуван
ня професійно-орієнтованої комунікативної ком
петенції узгоджується із твердженням про те, що 
сама комунікативна компетентність є явищем 
структурним та складається з низки компонен
тів (О. Павленко, С. Ніколаєва, А. Палмер тощо). 

На нашу думку, основними структурними ком
понентами професійно-орієнтованої комунікатив
ної компетентності майбутніх фахівців морського 
флоту є лінгвістична, мовленнєва та акмеологіч
на компетенції. Лінгвістична компетенція поля
гає в оволодінні орфографічними, фонологічни
ми, граматичними та лексичними навичками 
і є підґрунтям формування мовленнєвої компетен
ції, оскільки здійснювати ефективну комунікацію 
без опанування правилами користування лінгвіс
тичною системою не можливо. У свою чергу, мов
леннєва компетенція передбачає засвоєння (іншо)
мовноїкультури, розширення та модифікацію своєї 
картини світу за рахунокформування картини сві
ту інших мовних особистостей і набуття досвідуко
мунікації [6, с. 73]. І, нарешті, акмеологічна компе
тенція полягає в опануванні здібності до постійної 
самореалізації, самовдосконалення та професійної 
мобільності, яка досягається за рахунок формуван
ня умінь критично мислити, виявляти «ситуатив
ну адаптивність» [6, с. 74] в професійно-значущих 
ситуаціях, вирішувати проблемні задачі та вияв
ляти навички міжособистісного спілкування. 

Визначені у конвенції ПДНВ рівні відпові
дальності узгоджуються із трьома рівнями мовної 
компетенції, на яких, за твердженням Ю. Кара
улова, функціонує мовна особистість: 1) нульово
му рівні – вербально-семантичному(фонетичні 
й граматичні знання особистості, індивіду
альний лексикон); 2) першому – логіко-ког
нітивному (тезаурус особистості, в якому від
биваєтьсясистема знань про світ, і здатність 
збагнути «картину світу» інших культур);  
3) другому – мотиваційному (діяльнісно-кому
нікативні потреби особистості,щовизначають її 
прагматичну спрямованість, а саме: систему ці
лей, мотивів,настанов тощо) [3, с. 238]. 

Отже, підготовка студентів/курсантів згідно 
допоміжного рівня відповідальності може здій
снюватися в усіх трьох установах науково-педа
гогічного комплексу «ліцей-коледж-академія». 
Згідно вимог ПДНВ фахівець цього рівня відпо
відальності виконує призначені завдання та роз
порядження під контролем особи, що працює на 
наступних рівнях відповідальності. Мовна осо
бистість на зазначеному етапі навчання функціо
нує переважно на вербально-семантичному етапі. 
А значить, ключовими комунікативними уміння
ми, що потребують розвитку на зазначеному ета
пі навчання є інтерпретативні рецептивні умін
ня: аудіювання та читання. Тобто метою занять 
з англійської мови в даному випадку є вивчення 
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словникового запасу та ключових граматичних 
конструкцій, які нададуть змогу молодшому ря
довому складу екіпажу розуміти та правильно ін
терпретувати накази. Також на цьому етапі здій
снюється початковий розвиток односторонньої 
продуктивної комунікації, адже  матроси/мото
ристи повинні не лише виконувати свої обов’язки, 
а й уміти доповідати про виконані дії.

На 3 курсі морського коледжу або на 3-4 кур
сах морської академії здійснюється розвиток про
фесійно-орієнтованої комунікації у відповідності 
до рівня експлуатації. Цей рівень пов’язаний 
із здійсненням контролю за виконуваними суд
новими операціями, аналізом поточної ситуації 
та прийняттям рішень. У фокус уваги на цьому 
етапі потрапляютькомунікативно-діяльнісні по
треби, які пов’язані, насамперед, із професійної 
діяльністю індивіда. Тому на перше місце вихо
дить міжособистісна комунікація, уміння вести 
діалог з метоюобговорення можливих шляхів 
проведення вантажних операцій або складання 
план-переходу тощо та вибору найоптимальні
шого та найбезпечнішого із запропонованих ва
ріантів. Курсанти, що перейшли на зазначений 
рівень навчання, повинні вже володіти ключо
вими лексичними та граматичними одиницями, 
вміти описувати стандартніпроцедури тощо. Під 
час занять з англійської мови на рівні експлуата
ції у курсантів розвиваються уміння аналізувати, 
доводити свою точку зору, пояснювати переваги 
та недоліки можливих шляхів вирішення обго
ворюваного питання та симулювати професійну 
комунікацію під час різних суднових операцій. 

І, нарешті, підготовка курсантів згідно рівня 
управління може здійснюватися лише в мор
ській академії під час навчання на курсі магі
стратури. Цей рівень навчання вимагає перегля
ду та змін у змісті, формах, методах та підходах, 
оскільки змінюється сама сутність завдань вищої 
школи, а сучасне суспільство потребує професі
оналів, які здатні до самостійного мислення, са
мореалізації, які здатні об’єктивно оцінити свої 
здібності й можливості, прагнучи до самовдос
коналення [2, с. 60]. На цьому рівні, який відпо
відає мотиваційному рівню за Ю. Карауловим, 
розвиваються та вдосконалюються уміння коду
вати і декодувати повідомлення за вербальними 
і невербальнимиканалами комунікації, володін

ня технікою спілкування, ситуативнуадаптив
ність в професійно-значущих ситуаціях, уміння 
справляти враження,досвід вживання засобів 
впливу на аудиторію тощо відповідно до функцій 
робочого місця/посади [6, с. 74]. Комунікативні 
уміння цього рівня відповідальності повинні бути 
достатніми для ведення ділових перемов із судно
вими агентами, представниками портової адміні
страції, судновласниками тощо. Крім того, у фо
кусі уваги під час навчання англійської мови на 
цьому етапі навчання є розвиток писемного мов
лення, оскільки обов’язки старшого офіцерського 
складу безпосередньо пов’язані із веденням відпо
відної суднової документації. Ділове листування 
є відмінною рисою розвитку професійно-орієнто
ваної комунікації під час навчання в магістратурі 
ХДМА. Вивчення кожного тематичного модулю 
супроводжується формуванням умінь заповнюва
ти відповідні стандартні форми документів (коно
самент, показання свідків, лист протесту, декла
рація щодо особистих речей членів екіпажу тощо). 

Таким чином, наш науковий пошук засвід
чує, що формування професійно-орієнтованої 
комунікації майбутніх фахівців  морського фло
ту є складним та багатокомпонентним проце
сом, здійснення якого має відбуватися поетапно 
з урахуванням основних вимог, що висуваються 
до певного рівня професійної підготовки, визна
чених як державними нормативними докумен
тами, так і міжнародними кодами та конвенція
ми. Підвищення якості професійно-орієнтованої 
комунікативної підготовки уможливлюється за 
рахунок реалізації принципів цілісності, сис
темності, послідовності та безперервності під час 
вивчення дисциплін «Англійська мова за про
фесійним спрямування» та « Ділова англійська 
мова» в умовах науково-педагогічного комплексу 
«ліцей – коледж – академія» при оволодінні кур
сантами необхідними уміннями та навичками, 
визначеними для кожного конкретного етапу 
навчання. Перспективою подальшою наукової 
розвідки залишається проблема розроблення 
та обґрунтування механізму реалізації ефек
тивної багаторівневої освіти, створення наскріз
них робочих навчальних програм для кожного 
структурного компоненту науково-педагогічного 
комплексу та розробки цілісного навчально-ме
тодичного комплексу. 
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