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РОЛЬ ГУМАНІТАРНОЇ ОСВІТИ У РОЗВИТКУ
КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНИХ
ФАХІВЦІВ МОРСЬКОЇ ГАЛУЗІ
У статті представлено міркування щодо ролі гуманітарної освіти
у розвитку ключових компетентностей конкурентоспроможних
фахівців морської галузі. Гуманітарну освіту визначено як сукупність знань у сфері суспільних наук і пов’язаних з ними практичних
умінь і навичок. Її забезпечують дисципліни гуманітарного циклу,
зокрема філософія, культурологія, соціологія, психологія, педагогіка, історія, політологія, іноземні мови. Ці дисципліни мають об’єктивний змістовий потенціал, що впливає на формування всебічно
розвиненої, високодуховної, гармонійної особистості.
Результатом гуманітарної освіти є ключові компетентності, які,
відповідно до рекомендацій Європейського Парламенту та Ради
ЄС, необхідні для особистої реалізації та розвитку, активного
громадянського життя, соціальної єдності та можливості працевлаштування. Ідеться про спілкування рідною мовою; спілкування
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іноземними мовами; знання математики та загальні знання у сфері
науки і техніки; навички роботи з цифровими носіями; навчання
заради здобуття знань; соціальні та громадянські навички; ініціативність і практичність; обізнаність і самовираження у сфері культури.
Гуманітарна компонента освіти має важливе значення під час підготовки майбутніх фахівців морської галузі. Це пов’язано з тим,
що у вимогах Міжнародної Конвенції зі стандартів підготовки,
дипломування моряків і несення вахти й однойменного Кодексу наголошується на необхідності підготовки фахівців морського
транспорту з високим рівнем сформованості як професійних знань
і практичних навичок, так і гуманітарних знань. Серед переліку компетентностей у цих документах містяться вимоги щодо знань, умінь
і навичок, які формуються в майбутніх фахівців морської галузі під
час вивчення дисциплін гуманітарного спрямування. Ідеться про
знання принципів, методів і особливостей управління персоналом
на судні та його підготовки; знання відповідних міжнародних морських конвенцій і рекомендацій, а також національного законодавства; знання методів ефективного управління ресурсами та вміння
їх застосовувати; уміння здійснювати ефективну комунікацію, підтримувати серед членів суднової команди атмосферу взаєморозуміння та доброзичливості, дотримання загальнолюдських відносин
і громадянських норм; володіння іноземною (англійською) мовою
тощо. Крім цих компетентностей, майбутні фахівці мають володіти
сформованими ціннісними орієнтаціями, високим рівнем загальної, комунікативної та професійної культури та бути цілісною особистістю з лідерським потенціалом.
Ключові слова: гуманітарна освіта; розвиток ключових компетенцій; фахівці морської галузі; судноводії; професійна підготовка;
знання, уміння і навички.

1. ВСТУП

Подальша інтеграція України у світове морське співтовариство
обумовлює необхідність впровадження у процес підготовки майбутніх фахівців морської галузі такого змісту освіти, який би відповідав
сучасним вимогам. На сьогодні ці вимоги досить ґрунтовно і кон№ 1(28). Частина 1
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кретно подані у Міжнародній Конвенції зі стандартів підготовки, дипломування моряків і несення вахти (далі – ПДНВ) й однойменного
Кодексу (ПДНВ-95) [1]. Серед досить широкого переліку сфер компетентностей у цих документах містяться вимоги щодо знань, умінь і
навичок, які формуються у майбутніх фахівців морської галузі під час
вивчення дисциплін гуманітарного спрямування. Ідеться про знання
принципів, методів і особливостей управління персоналом на судні
та його підготовки; знання відповідних міжнародних морських конвенцій і рекомендацій, а також національного законодавства; знання
методів ефективного управління ресурсами та вміння їх застосовувати; уміння здійснювати ефективну комунікацію, підтримувати серед
членів суднової команди атмосферу взаєморозуміння, доброзичливості, взаємодопомоги, дотримання загальнолюдських відносин і громадянських норм; володіння іноземною (англійською) мовою тощо.
Крім цих компетентностей майбутні фахівці мають володіти сформованими ціннісними орієнтаціями, високим рівнем загальної, комунікативної та професійної культури та бути цілісною особистістю з
лідерським потенціалом.
Водночас у навчальних планах обсяг годин, передбачених на вивчення гуманітарних дисциплін, останнім часом зменшується. Отже,
можемо констатувати певну суперечність. Вона полягає в тому, що,
з одного боку, зростають вимоги до змісту ціннісної сфери майбутніх фахівців морської галузі, рівня їхньої загальної, комунікативної
та професійної культури, а, з іншого боку, нівелюється роль гуманітарної освітньої компоненти у навчальних планах та освітньо-професійних програмах підготовки.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різноманітні аспекти
гуманітарної освіти були предметом уваги Н. Барановської [2], Г. Васяновича [3], Л. Віннікової [4], В. Гарєєвої, І. Осінчук, А. Тузова [5],
Е. Лузік [6], М. Кірюхіної [7], О. Діденка і С. Шумовецької [8]; [9] та
інших [10].
Водночас такий аспект, як роль гуманітарної освіти у розвитку
ключових компетентностей конкурентоспроможних фахівців морської галузі не був предметом наукового узагальнення та розгляду.
234

Збірник
наукових праць

Національної академії Державної
прикордонної служби України

Серія: педагогічні науки

ПЕДАГОГiЧНi НАУКИ

З огляду на це, метою статті є висвітлення результатів дослідження щодо ролі гуманітарної освіти у розвитку ключових компетентностей конкурентоспроможних фахівців морської галузі.
2. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

У довідниковій літературі гуманітарна освіта визначається як “сукупність знань у сфері суспільних наук і пов’язаних з ними практичних умінь і навичок”. Гуманітарна освіта формує світогляд особистості
та забезпечує розумове, моральне, національно-патріотичне виховання.
Вона ґрунтується на вивченні філософії, історії, філології, економічних,
юридичних і педагогічних наук, мистецтвознавства, культури тощо.
Що стосується системи вищої освіти, то залежно від обраної спеціальності певний обсяг гуманітарних знань отримують студенти під час
навчання у ЗВО. Дисципліни гуманітарного циклу викладаються у всіх
закладах освіти незалежно від їхнього профілю [11, с. 5–9].
Роль гуманітарної освіти майбутніх фахівців підтверджується думками низки науковців. Зокрема Л. Віннікова наголошує, що гуманізація
освіти має на меті “розвиток нахилів і здібностей, які дозволяють людині
подолати життєві труднощі, на створення умов для саморозвитку творчого потенціалу, а й на розуміння людини як найвищої ланки суспільства,
ставлення до неї як до вищої цінності” [4, с. 130–132]. Подібної думки дотримується і О. Гуцоляк. Вчений стверджує, що дисципліни гуманітарного циклу (філософія, культурологія, соціологія, психологія, педагогіка,
історія, політологія, іноземні мови) мають об’єктивний змістовий потенціал, що впливає на формування всебічно розвиненої, високодуховної,
гармонійної особистості. Ці дисципліни формують у майбутніх фахівців основні ціннісно-світоглядні орієнтації, вчать критично мислити,
конструктивно та творчо діяти, ефективно комунікувати і взаємодіяти
у професійній і соціальній сферах, світобачення та громадянську позицію, а також забезпечують високу професійну компетентність [12].
Щодо завдань гуманітарної освіти, то їх, на нашу думку, досить
вдало сформулював Г. Васянович. Вчений завданнями для дисциплін
гуманітарного спрямування визначає формування національної гуманістичної свідомості; виявлення цілісної картини світу; формування
№ 1(28). Частина 1
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гуманітарного, системного і критичного мислення; упровадження гуманістичних цінностей; формування основи професійної компетенції; усебічний розвиток людини; розкриття потенціалу людини; виховання національно свідомого громадянина [3, c. 74].
Визначною є роль дисциплін гуманітарного спрямування у формуванні і розвитку ключових компетентностей конкурентоспроможних фахівців, які необхідні для особистої реалізації, професійного
розвитку та можливості працевлаштування [13].
У Рекомендаціях 2006/962/ЄС Європейського Парламенту та Ради
(ЄС) “Про основні компетенції для навчання протягом усього життя” компетенції визначаються як “набір знань, навичок та відношень,
що стосуються ситуації. Основні компетенції – це ті, які необхідні
всім громадянам для особистої реалізації та розвитку, активного громадянського життя, соціальної єдності та можливості працевлаштування” [13]. У цьому важливому для освіти документі визначено вісім
основних компетенцій: спілкування рідною мовою; спілкування іноземними мовами; знання математики та загальні знання у сфері науки і техніки; навички роботи з цифровими носіями; навчання заради здобуття знань; соціальні та громадянські навички; ініціативність
та практичність; обізнаність та самовираження у сфері культури.
Рекомендації 2006/962/ЄС Європейського Парламенту та Ради Європейського союзу всі ці компетенції вважають однаково важливими,
“оскільки кожна з них допомагає успішному життю в суспільстві, що будується на знаннях” [13]. Деякі з визначених компетенцій є схожими та
пов’язаними. Це пояснюється тим, що окремі знання, уміння і навички,
які є основними в одній сфері одночасно є компонентами іншої компетентності або забезпечують її. Зокрема йдеться про загальні знання
мов, освіченість, здібність до кількісного мислення та обізнаність у
сфері інформаційних та комунікаційних технологій, які є необхідною
основою для навчання. Європейські еталонні рамки також визначають
низку здатностей, зокрема ініціативність, критичне мислення, креативність, вміння вирішувати проблеми, оцінювати ризики, вміння приймати рішення та конструктивно керувати емоціями (емоційний інтелект).
Усі вони є результатом восьми основних компетенцій.
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Що стосується розвитку ключових компетентностей конкурентоспроможних фахівців морської галузі, то у Законі України “Про вищу
освіту” зазначено, що метою вищої освіти “є здобуття особою високого рівня наукових та/або творчих мистецьких, професійних і загальних компетентностей, необхідних для діяльності за певною спеціальністю чи в певній галузі знань” [14]. Здобуття вищої освіти здобувається на основі повної загальної середньої освіти, яка вбачає за мету
“всебічний розвиток, виховання і соціалізацію особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має
прагнення до самовдосконалення і навчання упродовж життя, готова
до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності,
трудової діяльності та громадянської активності” [15].
Отже, під час професійної підготовки фахівців морської галузі під час навчання у морських закладах вищої освіти вивчення дисциплін гуманітарного спрямування має на меті розвиток здатності
до вільного володіння державною та іноземними мовами, а також
формування і розвиток низки компетентностей: екологічної, інформаційно-комунікаційної, громадянської, соціальної, культурної, а
також інших компетентностей, передбачених стандартами освіти.
Крім цього, у фахівців морської галузі під час навчання у морських
закладах вищої освіти формують готовність до навчання упродовж
життя, толерантне ставлення до ідей демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, а також
усвідомлення рівності у правах і можливостях представників різних
національностей. Остання компетентність є надзвичайно важливою
для фахівців морської галузі, адже їм доводиться часто працювати у
багатонаціональних екіпажах у складі суднової команди.
Загалом, на думку педагогів-практиків, під час підготовки майбутніх фахівців морської галузі важливе значення має гуманітарна
компонента освіти. Це пов’язано з тим, що у вимогах Міжнародної
Конвенції ПДНВ й однойменного Кодексу (ПДНВ-95) наголошується
на необхідності підготовки фахівців морського транспорту з високим
рівнем сформованості як професійних знань і практичних навичок,
так і гуманітарних знань. На думку О. Тимофєєвої [16] і О. Овчинні№ 1(28). Частина 1
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кової [11], ринок праці у морській галузі потребує таких фахівців, які
могли б не тільки виконувати свої професійні обов’язки, але й комунікувати з носіями інших традицій, мовної, політичної і релігійної культури, світогляду, ціннісних переконань тощо.
Доводиться також констатувати, що професійна діяльність фахівців
морської галузі є однією з найбільш складних видів людської діяльності.
Крім виконання напружених функцій у системі “людина – техніка” фахівці морської галузі виконують обов’язки, обумовлені специфікою функціо
нування системи “людина-людина”. Ускладнюють виконання цих функцій
специфічні умови професійної діяльності, що відбуваються в умовах тривалої часткової соціальної ізоляції, суттєвого зростання інформаційних
потоків, розширення ділових і міжособистісних контактів, зміни їх характеру та високої інтенсивності праці суднової команди [17, с. 71].
Отже, професійну компетентність сучасного конкурентоспроможного фахівця морської сфери утворює комплекс технічних і навігаційних знань, умінь і навичок, які необхідні для управління та експлуатації складною технікою, володіння процесами управління судновою командою, а також широким спектром соціально-гуманітарних
знань щодо ефективного управління персоналом, створення сприятливої для взаємодії на різних рівнях соціально-психологічної атмосфери, дотримання морально-етичних норм і принципів людських взаємовідносин.
3. ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

У статті представлено міркування щодо ролі гуманітарної освіти
у розвитку ключових компетентностей конкурентоспроможних фахівців морської галузі. Гуманітарну освіту визначено як сукупність
знань у сфері суспільних наук і пов’язаних з ними практичних умінь
і навичок. Її забезпечують дисципліни гуманітарного циклу, зокрема
філософія, культурологія, соціологія, психологія, педагогіка, історія,
політологія, іноземні мови. Ці дисципліни мають об’єктивний змістовий потенціал, що впливає на формування всебічно розвиненої, високодуховної, гармонійної особистості.
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Результатом гуманітарної освіти є ключові компетентності, які,
відповідно до рекомендацій Європейського Парламенту та Ради ЄС,
необхідні для особистої реалізації та розвитку, активного громадянського життя, соціальної єдності та можливості працевлаштування.
Ідеться про спілкування рідною мовою; спілкування іноземними мовами; знання математики та загальні знання у сфері науки і техніки;
навички роботи з цифровими носіями; навчання заради здобуття
знань; соціальні та громадянські навички; ініціативність і практичність; обізнаність і самовираження у сфері культури.
Гуманітарна компонента освіти має важливе значення під час підготовки майбутніх фахівців морської галузі. Це пов’язано з тим, що у
вимогах Міжнародної Конвенції ПДНВ й однойменного Кодексу наголошується на необхідності підготовки фахівців морського транспорту
з високим рівнем сформованості як професійних знань і практичних
навичок, так і гуманітарних знань.
Перспективами подальших розвідок у даному напрямі є розробка методики відбору змісту гуманітарної освіти для формування
професійної компетентності майбутніх фахівців морського та річкового транспорту з урахуванням вимог Міжнародної Конвенції ПДНВ
й однойменного Кодексу.
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Yarmolenko M. The role of humanitarian education in the development of key competencies of competitive specialists in the maritime
industry.
The article presents considerations about the role of humanitarian education in the development of key competencies of competitive maritime
professionals. Humanities education is defined as a set of knowledge in
the social sciences and related practical skills. It is provided by the disciplines of the humanities cycle, including philosophy, cultural studies,
sociology, psychology, pedagogy, history, political science, and foreign
languages. These disciplines have an objective content potential, affecting
the formation of a fully developed, highly spiritual, harmonious personality.
The result of a humanitarian education is the key competencies that, according to the recommendations of the European Parliament and the EU
Council, are necessary for personal realization and development, active
citizenship, social cohesion and employability. These are communication
in the mother tongue; communication in foreign languages; knowledge
of mathematics and general knowledge of science and technology; digital
media skills; learning for knowledge; social and civic skills; initiative and
practicality; cultural awareness and self-expression.
The humanities component of education is important in the preparation of future specialists in the maritime industry. This is due to the fact
that the requirements of the International Convention on Standards of
Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers and the Code of
the same name point out the need to prepare maritime transport professionals with a high level of both professional knowledge and practical
skills, as well as humanitarian knowledge. Among the list of competencies, these documents contain requirements for knowledge, skills and
abilities, which are formed to future specialists of the maritime industry
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in the study of humanities disciplines. It’s about knowing the principles,
methods and peculiarities of personnel management on a ship and its
training; knowledge of relevant international maritime conventions and
recommendations, as well as national legislation; knowledge of effective
resource management methods and the ability to apply them; the ability
to communicate effectively, to maintain the atmosphere of mutual understanding and goodwill among members of the crew, and to comply
with universal human relations and civil norms; knowledge of a foreign
(English) language, etc. In addition to these competencies, future specialists should have formed value orientations, a high level of general,
communicative and professional culture and be an integral person with
leadership potential.
Key words: humanities education; development of key competencies;
maritime professionals; navigators; vocational training; knowledge, skills
and abilities
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