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ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ  
МОРСЬКОЇ ГАЛУЗІ: КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД

Анотація. У статті розглядаються особливості формування мовленнєвої культури майбутніх фахівців 
морської галузі у контексті компетентнісного підходу, що уможливлює успішність взаємодії у змінному 
сучасному соціально-економічному, мовному просторі, визначає формування творчої особистості, здатної 
самовдосколюватися. Виділений компетентнісний підхід, становить основу професійної підготовки фа
хівців морської галузі та, спрямований на формування їх мовленнєвої культури. В системній освіті існує 
грамотний підхід у професійно-технічній освіті, реалізація якого вимагає змін у змісті професійної підго
товки, зокрема, для морської промисловості, використання різних сучасних технологій для їх підготовки, 
у тому числі інноваційних технологій. для формування мовної культури курсантів у навчальних закла
дах морського профілю.
Ключові слова: мовленнєва культура, майбутні фахівці морської галузі, професійно орієнтоване навчання, 
компетентнісний підхід.
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DEVELOPMENT OF SPEECH CULTURE OF FUTURE MARINE SPECIALISTS  
IN PROFESSIONAL TRAINING PROCESS: COMPETENT APPROACH

Summary. The article deals with the peculiarities of the development of the speech culture of future marine 
specialists of the maritime industry in the context of a competent approach that enables the success of inter
action in a changing contemporary socioeconomic, linguistic space, and determines the formation of a creative 
person capable of selfdeciphering. A dedicated competence approach forms the basis for the training of spe
cialists in the maritime industry and is aimed at forming their speech culture. It has been determined that in 
system education there is a competent approach in vocational education, the implementation of which requires 
changes in the content of professional training, in particular for the marine industry, the use of various modern 
technologies for their preparation, including innovative technologies for the formation of the language culture 
of cadets in educational institutions of the marine profile. Professions related to work at sea belong to such 
types of labor, where speech culture, knowledge of a foreign language is a professionally important component 
of the professionalism of ship crewmembers, and professional language communication – the leading form of 
professional activity realization, whose productivity is determined by the goals, content and values of commu
nication with both local and foreign crew members, companies, etc. It is substantiated that vocational train
ing of marine industry future specialists acquires a speech orientation on the basis of a competent approach.  
The multifaceted process of forming the professional competence of future specialists in the maritime industry 
depends on many conditions, in particular, the development and implementation in the process of vocational 
training, the latest pedagogical technologies for the formation of speech culture, which include business com
munication, dialogue process of learning, foreign language communication in different language environments.
Keywords: speech culture, future specialists in the maritime industry, professionally oriented learning, 
competence approach.

Постановка проблеми. За умов динаміч
ного соціально-економічного та культур

ного розвитку суспільства, що визначає особли
вості здійснення реформ освітньої системи згідно 
до вимог Болонського процесу.

Тому у Законах України «Про освіту» та «Про 
вищу освіту» звертається увага на підвищення 
рівня професійної підготовки фахівців з метою 
підготовки конкурентоспроможного людсько
го капіталу для високотехнологічного та ін
новаційного розвитку країни, самореалізації 
особистості, забезпечення потреб суспільства, 
ринку праці та держави у кваліфікованих  
фахівцях [13].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
За вимогами сьогодення проблема підготовки ви
сококваліфікованих конкурентоздатних фахівців 
є багатоаспектною та актуальною. Розробленість 
теоретичних основ проблем представлена у нау
ковому доробку відомих вітчизняних та зарубіж
них вчених. Питання професійної компетентнос
ті фахівців висвітлено у працях – Л.М. Дибкової, 

І.А. Зимньої, І.А. Зязюна, О.В. Овчарук, О.І. По
метун, Дж. Равен, А.В. Хуторського та ін.

Окремі аспекти формування мовленнєвої 
компетенції майбутніх фахівців, а саме куль
тури мовлення, професійного функціонального 
мовлення, висвітлено в наукових працях Г. Бе
регової, Т. Гороховської, І. Довженко, М. Крись
ків, М. Маруна, Л. Романової, Н. Тоцької та ін. 
Виходячи із позицій дослідників, в практичній 
мовленнєвій діяльності відбувається форму
вання комунікативної поведінки майбутнього 
фахівця.

Спираючись на результат наукових розвідок 
дослідників І. Дроздової [3, c. 44], О. Золотавіної 
[5, c. 24–29] та ін., слід зазначити, що процес на
вчання мови у закладах вищої освіти орієнтовано 
на формування мовної особистості, яка набуває 
свого становлення у полікультурному середови
щі, використовує різні мови або їх засвоює, стає їх 
носієм, наслідує способи використання різномов
них засобів у спілкуванні, а відтак, здійснюється 
формування мовленнєвої культури.
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Незважаючи на велику кількість науково-пе

дагогічних праць, що становлять вагомий внесок 
у вирішення проблеми професійної підготовки 
фахівців, питання підготовки майбутніх фахів
ців, зокрема формування мовленнєвої культури 
залишається недостатньо розкритим і потребує 
комплексного дослідження. Адже вимоги до рів
ня володіння мовами майбутніх фахівців, особ
ливо майбутніх моряків, постійно зростають. Для 
успішного виконання завдань майбутньої вироб
ничої мовленнєвої діяльності студенти повинні на 
високому рівні оволодіти засобами фахового іншо
мовного усного та писемного спілкування, нави
чками, вміннями слухання та читання. Викладач 
вищої школи, у свою чергу, повинен створити для 
цього сприятливі педагогічні умови, організувати 
безперервну взаємодію всіх учасників освітнього 
процесу, використовувати не лише усталені фор
ми, методи, принципи, засоби навчання і контро
лю знань студентів, а й постійно працювати над 
створенням й упровадженням нових.

Метою наукової розвідки є розкриття компе
тентнісного підходу як основи формування мов
леннєвої культури майбутніх фахівців морської 
галузі.

Виклад основного матеріалу. Сучасною 
концептуальною основою виступає компетент
нісний підхід до формування змісту освіти, 
що визначає специфіку інтеграції до світового 
освітнього простору. У демократичному сус
пільстві проблема підготовки компетентнісного 
фахівця визначається однією з найбільш важ
ливих, про що наголошується в державних до
кументах про освіту (Закон України «Про вищу 
освіту» (2014), «Національна стратегія розвитку 
освіти України на період до 2021 року (2013)», 
державні стандарти освіти, нормативно-правові 
акти чинного законодавства України з питань 
освіти і науки тощо).

Ураховуючи, що компетентність визначаєть
ся як результативно діяльнісна характеристика 
освіти; сукупність взаємопов'язаних компонен
тів (когнітивного, операційно-технологічного, 
мотиваційного, етичного, соціального та пове
дінкового); як здатність ефективно й творчо за
стосовувати знання та вміння в міжособистісних 
відносинах-ситуаціях, що передбачають вза
ємодію з іншими людьми в соціальному кон
тексті так само, як і в професійних ситуаціях  
[1, c. 36–41; 2, c. 193], важливою задачею вищої 
школи є формування компетентностей у майбут
ніх фахівців. Отже, володіння системою компе
тентностей уможливлює успішність взаємодії 
у змінному сучасному соціально-економічному, 
інформаційному просторі, ринку праці, визначає 
формування творчої особистості фахівця, здатної 
самовдосконалюватися.

Визначення терміну «компетентність» у су
часній педагогічній енциклопедії Е. Рапацевич 
надає через професійні якості спеціаліста: «міра 
відповідності знань, умінь і досвіду осіб певного 
соціально-професійного статусу, реальному рів
ню складності завдань і проблем, які ним вирі
шуються». Крім кваліфікаційних знань, умінь 
і навичок, охоплює і такі якості, як ініціатива, 
співробітництво, здібності, вміння вчитися, оці
нювати, логічно мислити, відбирати й викорис
товувати інформацію [11, c. 237].

Інтерпретація досліджуваного поняття у пе
дагогічному словникові за загальною редакцією 
Г. Каджиспірової і О. Каджиспірова подається, як 
загальнокультурна компетентність – рівень осві
ченості, достатній для самоосвіти і самостійного 
вирішення пізнавальних проблем, що виникають, 
і визначення своєї позиції; компетентність про
фесійна – володіння фахівцем необхідною сумою 
знань, умінь і навичок, що визначають сформова
ність його професійної діяльності, фахового спіл
кування й особистості працівника морського фло
ту як носія певних цінностей, ідеалів, свідомості.

Компетенція соціальна – норма і правила 
життя в суспільстві [6, с. 62].

В енциклопедичному словнику «Освіта дорос
лих» за редакцією В. Кременя «компетентність» 
визначено у наступних трактуваннях:

– інтегровано-особистісна якість;
– особистісна характеристика ставлення до 

предмета діяльності; компетентність набуваєть
ся не лише під час навчання (вивчення предме
та в процесі професійної підготовки), а й за до
помогою засобів неформальної освіти, в наслідок 
впливу середовища» [10, с. 408].

Враховуючи таке визначення, необхідно гово
рити і про велику роль мовленнєвого середовища.

На значущості теоретичних положень питання 
формування професійної компетентності наголо
шує І. Зимня. Вона вважає, що «компетентність – 
інтелектуально й особистісно зумовлена соці
ально-професійна життєдіяльність людини, що 
ґрунтується на знаннях, компетенціях» [4, с. 35].

Вчена обґрунтовано виділяє наступні групи 
ключових компетентностей:

1) компетентності особистості як суб’єкта ді
яльності – особистісно-суб’єктна компетентність;

2) компетентності, що належать до галузі спіл
кування особистості та її взаємодії з іншими людь
ми – соціально-комунікативна компетентність;

3) компетентність, що характеризує діяль
ність людини в усіх типах і формах – професійна 
компетентність [4, с. 20].

У державному стандарті морської освіти ком
петентність розглядають як провідну умову під
готовки сучасного спеціаліста [12].

На основі аналізу вивчення теоретичних засад 
феномена «компетентність» ми дійшли висновку, 
що більшість вчених дотримуються у визначенні, 
що «компетентність – результат набуття особис
тістю різних компетенцій [7, с. 17], «добра обізна
ність з чим-небудь; коло повноважень організа
ції, установи, особи [9, с. 305].

В енциклопедії освіти «компетенція – наперед 
задана соціальна норма (вимога, зразок) до освіт
ньої підготовки того, хто навчається, необхідна для 
його якісної продуктивної діяльності в певній сфері, 
тобто соціально закріплений результат. При цьому 
ознакою компетенції є її предметний, специфічний 
або загальнопредметний характер, що дає змогу ви
значити пріоритетні сфери формування (освітні га
лузі, навчально-предметні, змістові лінії) [10, с. 409]. 
Виходячи з проблеми нашого дослідження йдеться 
про професійну освіту, навчальні предмети такої 
освіти ключові компетенції: мовна, мовленнєва, 
комунікативно-мовленнєва, що складають основу 
формування мовленнєвої культури у системі про
фесійної освіти, зокрема майбутніх фахівців мор
ської галузі. За глибоким переконанням учених, 
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компетентності мають охоплювати такі якості лю
дини, що дозволяють їй інтегруватись у широкий 
світовий соціокультурний контекст [8, с. 49].

Особливо це є важливим у підготовці праців
ників морської галузі. Адже в Україні в системі 
морської освіти готуються майбутні фахівці до 
комунікативної взаємодії з представниками по
лікультурного мовленнєвого середовища, здатні 
розробляти та експлуатувати сучасну морську 
техніку. Отже, складність професійної діяльності 
фахівців морської галузі зумовлюється необхід
ністю виконання професійних обов’язків у скла
ді полінаціональних команд. Вони мають уміти 
швидко сприймати будь-яку форму мовлення, 
вирізняти та засвоювати необхідну інформацію, 
вступати та підтримувати процес діалогу, керу
вати системою мовленнєвих комунікацій у межах 
своєї професійної компетенції тощо. Розв’язання 
цього завдання сучасні вчені вбачають у реаліза
ції основних положень компетентнісного підходу. 
Поряд з цим, формування мовленнєвої культури 
як складової професійної компетентності в систе
мі морської освіти обумовлена рядом чинників, 
зокрема і тим, що безпека роботи на морі, на фло
ті значною мірою залежить від ефективної, чіткої, 
злагодженої роботи як у самому екіпажі, так і на
дійного, професійного зв’язку між екіпажем судна 
з іншими суднами та портами морського просто
ру. Тому для безпеки праці необхідно дотримання 
певних правил, тому числі й правил спілкування.

У мовленнєвій взаємодії морського екіпажу є та
кож свої мовленнєві професійно спрямовані форми:

1) команди-звернення, що вимагають вико
нання конкретної дії;

2) виконання команди, підтвердження одер
жання інформації;

3) запити-звернення з вимогою (проханням) 
надати необхідну інформацію;

4) мовленнєві форми пояснення, з’ясуванні, 
надання технічної інформації, відповіді на запи
тання та інше.

5) репліки-звернення, що не несуть командної, 
виконавчої чи оповіщувальної інформації: заува
ження, заперечення, коментарі, вигуки тощо.

Всі ці нормативно-специфічні вимоги до мов
лення, форми звернення засвоюються курсанта
ми у процесі професійної підготовки, а потім – 
в процесі вивчення іноземної мови.

Систематизація вище розглянутих понять до
зволила нам стверджувати, що професійна ком
петентність становить основу професійної під
готовки спеціалістів морської галузі, є складною 
багаторівневою характеристикою особистості фа
хівця цієї галузі, що включає відповідні знання, 
уміння, навички, професійно-особистісні якості 
та мотивацію до професійної діяльності у морській 
галузі, вивчення мовних дисциплін (державної, 
іноземної мови за професійним спрямуванням), 
які сприяють формуванню мовленнєвої культури 
особистості – основи їх професіоналізму.

Висновки та пропозиції. У професійній 
освіті системно утворювальним є компетентніс
ний підхід, реалізація якого вимагає змін у зміс
ті професійної підготовки фахівців, зокрема для 
морської галузі, застосування різних cучасних 
технологій з їх підготовки, у тому числі й інно
ваційних технологій формування мовленнєвої 
культури курсантів в освітніх закладах морсько
го профілю. Професії, пов’язані з роботою в морі 
належать до таких видів праці, де мовленнєва 
культура, знання іноземної мови є професійно 
важливою складовою професіоналізму членів 
екіпажу морського судна, а професійна мовна ко
мунікація – провідною формою реалізації профе
сійної діяльності, продуктивність якої обумовлю
ється цілями, змістом і цінностями спілкування 
як із вітчизняними, так і зарубіжними членами 
екіпажів, компаній тощо.

Професійна підготовка майбутніх фахівців 
морської галузі набуває мовленнєвого спряму
вання на засадах компетентнісного підходу. Ба
гатогранний процес формування професійної 
компетентності майбутніх спеціалістів морської 
галузі залежить від багатьох умов. Однією з них 
є розробка та реалізація в процесі професійної 
підготовки, новітніх педагогічних технологій 
формування мовленнєвої культури, до яких від
носимо ділове спілкування, діалогізація процесу 
навчання, іншомовне спілкування у різних мов
леннєвих середовищах.

Подальша дослідницька робота передбачає 
вивчення рівня мовленнєвої компетентності 
майбутніх фахівців морської галузі та розробку 
сучасних інноваційних технологій формування 
мовленнєвої культури у курсантів вищих освіт
ніх закладів морського профілю.
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