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Анотація. У поданій статті розглянуті особливості впровадження засад 

компетентісного підходу у вищу професійну освіту фахівців морського 

транспорту України. Наведений аналіз професійних компетенцій судноводіїв 

згідно 6-го рівня Національної рамки кваліфікацій. 
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Abstract. In this paper the main peculiarities of implementing the ideas of 

competency approach into the higher professional education of seafarers in Ukraine are 

described. Accordance of main competencies of seafarers to National frame of 

qualifications is mentioned. 
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Постановка проблеми. Складні процеси реформування усіх сфер життя в 

сучасній Україні і всьому світі висувають нові вимоги щодо змісту вищої 

професійної освіти, морської зокрема. Результати навчальної діяльності вже не 

задовольняють всіх вимог суспільства, і насамперед роботодавців. Сучасному 

флоту потрібні конкурентоспроможні фахівці, здатні ефективно взаємодіяти у 

розв’язанні виробничих, соціальних, побутових завдань. Відповіддю на цей запит 

є впровадження в освіту компетентнісного підходу, згідно якого формування 

професійних якостей фахівця трансформується у набуття відповідних компетенцій 

- складових його професійної компетентності.  

Метою статті є розгляд особливостей впровадження засад компетентнісного 

підходу у професійну освіту моряків. 

Аналіз досліджень і публікацій. Аналізуючи нормативну базу освітніх 

стандартів морських спеціальностей, треба зазначити, що, з однієї сторони, 

діяльність морських навчальних закладів регулюється національними законами в 

галузі освіти та відомчими нормативними актами, а з іншої – підпорядковується 

постановам Міжнародної морської організації (ІМО) і комісії Євросоюзу.  

Європейська комісія вже декілька разів здійснювала оцінку системи морської 

освіти, підготовки та дипломування моряків України (останнього разу у 2010 р.). 

За результатами її перевірок Україна знаходиться у так званому «білому списку», 

тобто дипломи випускників українських морських вищих навчальних закладів 

визнаються країнами Євросоюзу. 

В свою чергу, ІМО намагається забезпечення пильного державного контролю 

підготовки морських спеціалістів всіх рівнів. Це обумовлено, перш за все, 

суворими наслідками морських катастроф, а також зростаючою складністю 

техніки, що використовується на суднах, і посиленням напруженості світового 

судноплавства. За цих умов людський фактор, в першу чергу кваліфікація і 

компетентність моряків, стає головним критерієм у забезпеченні безпеки 

судноплавства. 



Державна система управління безпекою судноплавства забезпечує ефективну 

комплексну реалізацію в Україні норм Кодекса по реалізації документів ІМО, що 

мають обов’язкову дію. На разі стоїть план заходів щодо імплементації  в 

національне законодавство України і національну нормативно-правову базу 

системи освіти, підготовки та дипломування моряків Манільських (2010 р.) 

поправок до Міжнародної конвенції та Кодекса з підготовки і дипломування 

моряків та несення вахти (ПДНВ) 1978 року. Міністерство юстиції України вже 

видало низку нормативних актів. Манільські поправки діють в Україні згідно 

статті 57 Конституції України з дати офіційної публікації (бюлетень «Офіційний 

вісник України» від 06 квітня 2012 року № 24) [6].  

Щодо змін у системі освіти, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту 

України видало наказ «Про впровадження системи стандартів якості в учбових 

закладах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки, молоді та спорту, які 

здійснюють підготовку кадрів для екіпажів морських суден» від 09.12.2011року № 

1411 [там само]. Було складено Підкомісію з морського та річкового транспорту 

науково-методичної комісії з транспорту і транспортної інфраструктури Науково-

методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (далі - 

підкомісія)  на чолі з ректором Одеської національної морської академії (ОНМА) 

Міюсовим М.В., якій було доручено провести перевірку національних стандартів 

компетентності на предмет їхньої відповідності до стандартів ІМО, поданими у 

частині А Кодекса ПДНВ. Регулярно відбуваються засідання підкомісії, «круглі 

столи» та науково-методичні семінари. Наприклад, на науково-практичному 

семінарі "Сучасні тенденції морської вищої освіти", що відбувся 14-15 листопада 

2012 року на базі ОНМА, було констатовано, що головними чинниками, які 

будуть впливати у найближчому майбутньому на організацію та зміст підготовки 

осіб командного складу морських суден в Україні, є: 1) реалізація заходів з 

імплементації Манільських поправок; 2) інтеграція до Європейського простору 

вищої освіти; 3) реалізація плану заходів щодо впровадження Національної рамки 



кваліфікацій; 4) розбудова національної системи кваліфікацій; 5) формування 

стандартів підготовки фахівців на основі компетентністного підходу [5]. 

Виклад основного матеріалу. В міжнародному морському судноплавстві 

останнім часом визначені 3 рівня професійної підготовки кадрів морського флоту: 

1- забезпечення (рядовий состав), 2 – експлуатації (молодший командний состав), 

3 – управління (старший командний состав). Навчальні заклади вищої професійної 

освіти 3-4 рівнів акредитації (освітні рівні випускників  - бакалавр та спеціаліст 

(магістр)) забезпечують підготовку командних кадрів 2-ї та 3-ї ланки. 

Державним нормативним документом, в якому узагальнюється зміст освіти, 

тобто відображаються цілі освіти та професійної підготовки, визначається місце 

фахівця в структурі господарства держави і вимоги до його компетентності, інших 

соціально важливих властивостей та якостей, є освітньо-кваліфікаційна 

характеристика (ОКХ) випускника вищого навчального закладу. ОКХ відображає 

соціальне замовлення на підготовку фахівця з урахуванням аналізу професійної 

діяльності та вимог до змісту освіти і навчання з боку держави та окремих 

замовників фахівців. 

Галузевий стандарт вищої освіти (ОКХ спеціаліста) за спеціальністю 

7.100301 «Судноводіння» напряму підготовки 1003 «Судноводіння та енергетика 

суден», який був розроблений у 2003 р [1], встановлює: 

- професійне призначення і умови використання випускників вищих 

навчальних закладів певної спеціальності та освітньо-кваліфікаційного рівня у 

вигляді переліку первинних посад, виробничих функцій та типових задач 

діяльності (види типових задач діяльності: ПФ – професійна, СВ – соціально-

виробнича, СП – соціально-побутова; класи задач діяльності: С – стереотипна, Д – 

діагностична, Е – евристична) – у таблиці Додатку А; 

- освітні та кваліфікаційні вимоги до випускників вищих навчальних закладів 

у вигляді переліку здатностей та умінь вирішувати задачі діяльності (види уміння: 

ПП – предметно-практичне уміння, ПР – предметно-розумове, ЗП – знаково-



практичне, ЗР – знаково-розумове; рівні сформованості даного уміння: О – уміння 

виконувати дію, спираючись на матеріальні носії інформації щодо неї, Р – уміння 

виконувати дію, спираючись на постійний розумовий контроль без допомоги 

матеріальних носіїв інформації, Н – уміння виконувати дію автоматично, на рівні 

навички; здатності: З – здатність) - у таблиці додатку Б; - вимоги до атестації 

якості освітньої та професійної підготовки випускників вищих навчальних 

закладів; - відповідальність за якість освітньої та професійної підготовки. 

Для порівняння, Федеральний державний стандарт вищої професійної освіти 

Російської Федерації (ФГОС ВПО нового покоління) для спеціальності 

«Судноводіння», кваліфікаційного рівня «спеціаліст» почав діяти з 24.12.2011 

року [7]. Кваліфікаційні вимоги подані у термінах компетенцій, які поділяються на 

загальнокультурні (ОК) та професійні (ПК). Загалом кількість перелічених 

компетенцій сягає 34 видів: 12 складають загальнокультурні, а професійні 

поділені за типами діяльності судноводія на: загально-професійні (ПК1-ПК5), 

експлуатаційно-технологічну та сервісну діяльність (ПК6-ПК5), організаційно-

управлінську діяльність (ПК16-ПК21), проектну (ПК22-ПК24), виробничо-

технологічну (ПК25-ПК27), науково-дослідницьку (ПК28-ПК32), науково-

педагогічну діяльність (ПК33-ПК34). Наданий склад кожної компетенції з 

необхідних знань, умінь, навичок для її опанування. Очікувані результати 

засвоєння поділені на предметні цикли (1 – гуманітарний, соціальний, 

економічний; 2 – математичний та природничо-науковий; 3 – професійний) і  

подані у термінах «знати, уміти, володіти», але в окремій колонці надані 

відповідні коди формувальних компетенцій. Рівні сформованості компетенцій 

пропонується визначати навчальному закладу. 

Останньою розробкою українських науковців у галузі морської професійної 

освіти стала освітньо-професійна програма підготовки бакалавра (в частині 

розподілу загального навчального часу за циклами підготовки, переліку та обсягу 

нормативних навчальних дисциплін) напряму підготовки 6.070104 «Морський та 



річковий транспорт» [2]. Цей стандарт є складовою галузевого стандарту вищої 

освіти і встановлює: - розподіл загального навчального часу за циклами 

підготовки; - нормативну частину змісту навчання, засвоєння якого забезпечує 

формування компетентностей відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної 

характеристики; - перелік навчальних дисциплін, що забезпечує засвоєння змісту 

навчання, та максимальний навчальний час за циклами підготовки; - нормативний 

термін навчання за денною формою; - нормативні форми державної атестації. 

Система компетентностей бакалавра напряму «Морський та річковий 

транспорт» визначається на основі компетентностей, передбачених для першого 

циклу вищої освіти Рамки кваліфікацій Європейського простору 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 [там само].  

Характеристику 6-го рівня і відповідних до нього компетенцій судноводія 

наведено нами у [4]. Серед головних покажчиків слід відмітити, що 6-й рівень 

вимагає від спеціалістів концептуальні знання, набуті у процесі навчання та 

професійної діяльності, включаючи певні знання сучасних досягнень», які 

сприятимуть формуванню: вміння «розв’язання складних непередбачуваних задач 

і проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання, що 

передбачає збирання та інтерпретацію інформації (даних), вибір методів та 

інструментальних засобів, застосування інноваційних підходів»; особистісної 

комунікації – «донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, 

рішень та власного досвіду в галузі професійної діяльності»; самостійного 

«управління комплексними діями або проектами, відповідальність за прийняття 

рішень у непередбачуваних умовах» [там саме].  

Сформовані знання, вміння, комунікації передбачають «критичне осмислення 

основних теорій, принципів, методів і понять у навчанні та професійній 

діяльності», «здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію», 



«відповідальність за професійний розвиток окремих осіб та/або груп осіб, а також 

здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності» [4] – 

самостійності. 

Ми до змісту концептуальних знань відносимо такі основні вміння, якими 

опановують майбутні судноводії в процесі вивчення загальноосвітніх і 

спеціальних дисциплін:  

- застосувати методи розв’язання та аналізу диференційних рівнянь при 

вирішенні професійних задач, які пов’язані з рухом судна;  

- застосувати методи теорії ймовірностей та математичної статистики при 

вирішенні професійних та соціально-виробничих задач;  

- використовувати основні положення фізики та теоретичної механіки при 

вирішенні професійних задач, які пов’язані з рухом судна;  

- використовувати основні положення хімії для рішення питань щодо 

розміщення вантажів по трюмам, ураховуючи їх фізично-хімічні властивості  

та сумісність;  

- користуватися інформацією, що стосується конструкції та експлуатації 

судна, яка надана у вигляді технічних креслень, схем, діаграм тощо;  

- використовувати основні положення електротехніки при «читанні» 

електричних схем технічних засобів судноводіння та електрорадіо-навігаційних 

приборів;  

- використовувати інформацію, відносно шпиля, брашпиля, суднових лебідок, 

яка надана у вигляді кінематичних схем з теорії машин та механізмів; інформацію 

по радіотехніці та електроніці для успішної роботи з радіонавігаційними 

приборами та системами;  

- використовуючи каталоги карт та книжок, підбирати карти та посібники для 

майбутнього переходу;  

- використовувати морські навігаційні карти для прокладки шляху судна 

(включаючи системи ECDIS дисплеїв електронних карт та супроводжуючої 



інформації), лоції, таблиці припливів, засоби радіонавігаційного забезпечення, 

оповіщення мореплавцям, радіонавігаційні попередження та поточну інформацію 

про регіони плавання для корегування шляху судна;  

- вибирати оптимальну комбінацію берегових навігаційних орієнтирів, які 

будуть використовуватись для визначення місця судна;  

- використовувати міжнародні правила попередження зіткнень суден;  

- використовувати знання фундаментальних основ радіолокації та засобів 

автоматичної радіолокаційної прокладки;  

- виконувати маневри та процедури під час рятування людини за бортом; 

- ураховувати вплив зміну курсу та/чи швидкість свого судна, виконуючи 

Міжнародні правила попередження зіткнень суден.  

Набуті особистісні комунікації сприяють:  

- розумінню метеорологічної інформації та повідомленню відносно безпеки 

судна та його експлуатації;  

- засвоєнню інформації та вироблення практичних навичок у соціально-

професійної діяльності;  

- спілкуванню з іншими людьми на судні відносно головних питань безпеки 

та розумінню інформації з безпеки, яка подана у виді символів, знаків та сигналів 

аварійно-попереджувальної сигналізації;  

- діяльності у випадку нестандартних ситуацій.  

Навички самостійного управління виявляються через: 

- визначення свого місця та ролі в соціально-професійній діяльності; розвиток 

заповзятливості;  

- успішну постановку питання про перехід до нової технології виробництва;  

- управляння сучасними технологіями обробки та обслуговування судна у 

портах;  

- визначення засобів досягнення цілі, які дозволяють успішно конкурувати з 

іншими судновласниками на ринках праці;  



- прагматичне, пізнавальне прагнення до самоствердження у ближньому 

середовищі та досягнення в цьому доскональності;  

- виконання навчання та тренування з аварійною партією судна та 

пасажирами;  

- розвиток прагнення до успіху, кар’єри, самостійності у професійній 

діяльності у підлеглих;  

- формування змісту форм та методів своєї професійної діяльності;  

- оцінювання результатів особистої діяльності з точки зору ступені 

досягнення її часткових та загальних цілей;  

- використовувати належний професійний та діловий словниковий запас для 

підтримки зв’язку з іншими суднами, береговими станціями та особами 

командного складу у екіпажі з різними мовами.  

Сформована відповідальність дає можливість:  

- корегувати мету особистої діяльності та її структуру з точки зору 

відповідальності чинному законодавству України та діючим міжнародним угодам;  

- проводити навчання по тренуванню дій з рятувальними шлюпками під час 

залишення судна (спуск та посадка людей у шлюпки); проводити навчання по 

забезпеченню виживання людей після залишення судна рятувальними засобами 

тощо;  

- проводити тренування з членами екіпажу з використання гідрокостюмів та 

теплозахисних засобів тощо.  

Висновки.  Вищеозначене доводить, що якість освіти є основним чинником 

забезпечення подальшого розвитку вітчизняної морської вищої освіти та 

конкурентоспроможності випускників українських морських вищих навчальних 

закладів, який потребує впровадження вимог Манільських поправок до Конвенції 

ПДНВ та Кодексу ПДНВ у стандарти підготовки морських фахівців з вищою 

освітою, заходів щодо впровадження Національної рамки кваліфікацій та розвитку 

національної системи кваліфікацій. Ще залишаються питання визначення і 



формування науково-обґрунтованих систем компетенцій як складових 

професійних та освітніх стандартів і розробки на їхній основі ОКХ і ОПП усіх 

освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціалістів морського напрямку.  
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