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Актуальність проблеми. Процес підготовки морського фахівця це складний 

процес. Вимоги Міжнародної морської організації, національне законодавство, 

висока конкуренція на міжнародному ринку праці підвищують вимоги до процесу 

підготовки майбутнього спеціаліста морського флоту. 

Одним із шляхів вирішення зазначеної проблеми є використання 

компетентнісного підходу до організації навчально-виховного процесу у 

морському навчальному закладі, впровадження якого вимагає суттєвих змін у 

навчальному плані. При цьому поняття «компетентність» виступає як первинне 

поняття в оновленні змісту навчання, оскільки має інтеграційну природу, 

органічно поєднуючи професійні знання, навички та особистісні якості фахівця. 

Мета нашої роботи полягала в аналізі шляхів формування професійної 

компетентності суднового механіка та вивченні впливу фізичних знань на кінцеві 

результати навчання. 

Компетентнісний підхід до формування змісту освіти є передовим шляхом 

реформування вищої освіти на державному рівні. У новій редакції Закону України 

«Про вищу освіту» (від 01.07.2014 №1556-VII) компетентність є ключовим 

поняттям. 

Аналіз літератури [1,2,3] дозволив встановити наступне. 

Компетентність - це динамічна комбінація знань, розуміння, умінь, 

цінностей, інших особистих якостей, що описують результати навчання за 



освітньою / навчальною програмою. Компетентності покладені у основу 

кваліфікації випускника. 

Під компетентнісним підходом розуміють спрямованість освітнього процесу 

на формування й розвиток ключових і професійних компетентностей особистості. 

Це передбачає орієнтування на засвоєння особистістю конкретних навчальних 

результатів – соціально та професійно важливих знань, умінь, навичок та 

компетенцій в цілому. 

Професійна компетентність фахівця пов’язана як з обсягом знань, якими він 

володіє, так і з розумінням, як ці знання можна використати в професійній 

діяльності, з мотивацією їх постійного розширення та оновлення. 

Система професійної компетентності майбутнього суднового механіка 

включає ряд компетенцій [4], до яких відносяться соціально-особистісні, 

загальнонаукові, інструментальні та професійні (загально-професійні, 

спеціалізовано-професійні). 

Розвиток зазначених компетенцій потребує систематизованого підходу до 

створення як освітньо-професійної програми в цілому, так і навчальних планів. 

Структура компетентнісної моделі підготовки фахівця за спеціальністю 

«Експлуатація суднових енергетичний установок» являє собою набор модулів 

професійного спрямування (17 модулів), які формують відповідні професійні 

компетентності, та модулі соціально-гуманітарного спрямування. 

В ході дослідження нами було проаналізовано зміст програми підготовки 

майбутнього суднового механіка. Узагальнено можна говорити, що процес 

підготовки включає чотири вектора спрямування інтеграційних процесів у 

професійній підготовці суднового механіка: «механічний», «тепловий», 

«гідравлічний» та «електричний». Огляд вивчення проблеми нами були викладені 

в матеріалах конференцій та наукових збірках [5,6,7].  

Зазначені інтеграційні процеси базуються на фізичних знаннях. Отже 

узагальнену структуру навчального плану можна представити у вигляді схеми 

(рис.1). На схемі зображені змістові модулі, які є основними складовими 



навчального процесу. Кожний із вказаних фізичних напрямів закладає основу 

формування відповідної професійної компетентності. Так, наприклад 

«гідравлічна» складова лежить в основі формування компетентностей «Вміти 

експлуатувати допоміжні механізми і пов’язані з ними системи управління», 

«Вміти експлуатувати системи та пов’язані з ними механізми»; «електрична» - в 

основі компетентності «Вміти експлуатувати електрообладнання, електронну 

апаратуру та системи управління» тощо. Професійних компетентностей-модулей 

в моделі, в основі яких лежать фізичні знання нараховується 56. 

В процесі реалізації моделі нами було виокремлено ряд проблем, однією з 

яких є обмеженість часу для вивчення знанієвої компоненти як в частині модуля 

фізики, так і ряду загальнотехнічних дисциплін та дублювання інформації. Так, на 

вивчення змістовного модуля фізики в морському коледжі передбачено 81 год 

(2,7 кредиту ЄКТС – Європейської кредитно-трансферної системи). Така кількість 

годин не дає можливості в повному обсязі вивчати фізику в цілому. Аналогічна 

ситуація склалася з іншими загально технічними модулями. Ми пропонуємо 

наступні шляхи розв’язання зазначеної проблеми: 

- включати до модуля фізики окремі питання, на яких базується формування 

відповідних компетентностей суднового механіка, або 

- включити вивчення фізичних питань до інтегрованих модулів 

загальнотехнічного спрямування, тобто інтегруючи фізичні знання з фаховими. 

Наприклад вивчення питань механіки, динаміки, законів збереження доцільно 

включити до модуля технічної механіки, а питання молекулярної фізики, 

термодинаміки до модуля технічної термодинаміки тощо. Це дає можливість 

забезпечити логічну послідовність та неперервність формування цілісної 

структури змістовного модуля з переходом до фаху. 

Вибір варіанту залежить від особливостей навчального закладу (наповненість 

лабораторної бази, якісний педагогічний склад тощо). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.-1. Структура інтеграційних зв’язків модулів навчального плану підготовки суднового 

механіка рівня молодшого спеціаліста 

 

Висновок: Таким чином інтеграція фізичних знань в процесі формування 

професійної компетентності може позитивно вплинути на якість кінцевих 

результатів освіти лише при комплексному підході до її реалізації. 

Перспективним видається дослідження питань, пов’язаних із розробкою 

програм інтегрованих модулів загальнотехнічного та професійного рівнів та 
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визначення якісних показників навчального процесу реалізації компетентнісного 

підходу при підготовці суднових механіків у морських коледжах. 
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