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На основі систематизації наукових уявлень про феномен «підготовленість 

майбутніх професіоналів морської галузі» в аспекті підвищення культури безпеки 

життєдіяльності, висвітлено технологію формування у студентів навичок безпеки. 

Основу розробленої технології склали цілісно-інтеграційний та особистісно-

зорієнтовані підходи. 
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Актуальність проблеми.  Професійна піготовка майбутніх фахівців виступає 

предметом посиленої дослідницької уваги науковців, адже ж йдеться про різні 

домінанти освітнього процесу у закладах вищої освіти, результатом якогоо є 

формування і розвиток здатності спеціаліста із до компетентного виховання фахового 

призначення. Вже склались наукові уявлення про деякі проблемні питання. 

Дослідниками, зокрема, доведена значущість акцентуації у професійній підготовці 

студентства на вироблення професійної позиції (І. Ісаєв, В. Сластьонін та ін.), 

професійної культури (В. Гриньова, Н. Кічук, Г. Яворська та ін.), професійної 

спостережливості (Г. Вілсон, З. Курлянд та ін.), професійного самовизначення 

(С. Гончаренко, М. Князян та ін.), професійне спілкування (А. Леонтьєв, П.Лунєв та 

ін.), професійну усталеність (А. Линенко, Є. Улятовська та ін.) тощо. Попри 

віднаявних у дослідників розбіжностей відносно  змістового наповнення поняття 

«професійна підготовка майбутнього фахівця»,  все ж вони здебільшого єдині у 

визнанні, з одного боку, інтегрованим результатом означеного процесу або 

готовність (наприклад, А. Линенко), або  підготовленість (наприклад, 

П. Джуринський), а, з іншого –доцільності розуміти, що у тлумаченні професійної 

підготовки студента варто вбачати безпосередній зв'язок із своєрідністю майбутньої 

професії, оскільки останне визначена (з лат. – «наголошую власним ділом»), як намір 

особистості набути у результаті спеціальної підготовки та досвіду роботи відповідні 

фахові компетентності ( тобто «знання в дії»).  

Аналіз довідкових джерел та наукової літератури з проблематики професійної 

підготовки (А. Дубасенюк, Н. Ничкало, М. Фіцула та ін.) доводять, що основою 

означеної здатності особистості виступає освіта. Слід зауважити, що освіта 

осмислюється нині і як система, і як процес, і як цінність, і як діяльність, і як 

результат (Н. Бібік, З. Курлян, О. Тимошенко та ін.). Зокрема, дослідники, які 

безпосередньо або опосередковано вивчають своєрідність професійної підготовки 

майбутніх кваліфікованих робітників саме морського профілю, здебільшого 

звертають дослідницьку увагу на проблему безпеки мореплавання – визначення 

навігаційних вимог до оснащення і конструкції судна, його кваліфікацію [1, с.  5]. 

Натомість поза увагою науковців залишається низка проблемних питань, пов    язаних 

із підготовкою студентів із безпеки власної життєдіяльності.  

                                                        
©Н. Урум, 2018 
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Аналіз останніх наукових досліжень. Науковий доробок учених (Т. Грузєва, 

Є. Желібо, В. Жидецький, М. Колегаєв, Л. Сущенко) засвідчують про правомірність 

констатувати, що у професійній педагогіці вже склались абриси так званого 

«безпечного підходу», провідною ідеєю якого є доречність систематичного засвоєння 

майбутніми кваліфікованими робітниками морського профілю основ безпеки 

життєдіяльності. Це зумовлене особливими умовами професійної діяльності у 

морській галузі. Доведено (зокрема, С. Горчаком), що морський професіоналізм, як 

особлива особистісно-професійна якість професійної діяльності на флоті, вимагає 

здатності навіть у екстремальній ситуації «якісно і своєчасно, протягом тривалого 

часу», виконувати ті функціональні обов   язки, що покладені. Отож, обов′язковим 

аспектом якісного професійного навчання майбутнього персоналу морських суден є 

розвиток мотивації до опанування усією сукупністю технік з безпеки 

життєдіяльності, вже на основному етапі професійної підготовки – в умовах закладу 

вищої морської освіти. 

Мета статті – виствітлити деякі аспекти конструктивної педагогічної 

технології підготовки у закладі вищої освіти майбутніх професіоналів морської галузі 

з безпеки життєдіяльності  на основі цілісно-інтеграційного й особистісно-

зорієнтованого підходів.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Вивчення й узагальнення 

професійних стандартів і кваліфікацій у деяких країнах з високорозвинутою 

єкономікою (Великобританія, Греція, Португалія) та тих, що одночасно є визнаними 

в світі морськими державами, дає підстави констатувати, що правомірно здатність 

майбутніх фахівців до конструктивної професійної діяльності пов’язувати із 

набутими ними якісними навичками безпеки [2]. При цьому такі навички науковц і 

осмислюють досить широко – у площині здатності, зокрема професіонала морської 

галузі, до подолання особистістю відчуження від природи, від самої себе, свого 

майбутнього, що має місце в сучасну технократичну епоху. Йдеться про формування 

безпеки як системи вищого порядку. У вищеокресленій площині й розцінюється нині 

парметри якості освіти, зокрема, яку набувають майбутні фахівці на етапі навчанні у 

вищому закладі освіти [3].  

З урахуванням вищезазначеного, деталізуємо педагогічну технологію, 

застосовану нами з метою підвищення безпечної грамотності майбутніх фахівців.  

Підкреслимо, що у нашому дослідженні оцінено незаперечні переваги 

особистісно-зорієнтованого підходу, педагогічна сутність якого всебічно доведена у 

фундаментальному доробку І. Беха, І. Зязюна, В. Сєрікова, І. Якиманської. 

Встановлено і значні педагогічні ресурси цього підходу, насамперед, у спроможності 

забезпечення прицільного впливу освітнього процесу на особистість як пріоритетну 

мету, суб   єкт, результат і інтегральний критерій.  

Не менш вагомою вважаємо й думку тих науковців (В. Беспалько, 

О. Дубасенюк, Г. Селевко, О. Пєхота та ін.), які наполягають на важливості 

технологічної організації процеса професійної підготовки майбутніх спеціалістів у 

зв   язку із намаганням все ж довести конструктивність обраної педагогічної 

технології. У контексті нашого дослідження йдеться про технологію забезпечення 

успішної підготовленості студентів закладів вищої морської освіти щодо підвищення 

їхньої безпечної грамотності. У такий спосіб видається за можливе, по-перше, 

надати, обраній педагогічній технології певної структурованості, по -друге, окреслити 

в ній змістові і процесуальні аспекти; по-третє, фокусувати увагу на виборі стратегії і 

тактики викладацької діяльності викладача ЗВО [4, с.  11]. Як зауважує О. Пєхота, 

переваги саме технологічного підходу лежать у площині не лише потужності 

етапного розгортання освітнього процесу (постановка цілей, проектування, 

організація освітньо-професійної діяльності суб′єктів, перевірка ефективності), а й 

прогнозованості результатів [4, с. 24].  
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Отже, концептуальною основою розробленої пеагогічної технології виступає 

перетин ідей цілісності та інтеграції, реалізація яких сприяє фундаменталізації 

професійної підготовки студентів у дослідженому аспекті через спрямування на  

міжпредметний характер знань, які ними засвоюються.  

У розробленій педагогічній технології враховувався визначений у професійній 

педагогіці різновид інтеграції – тематична, інтеграція навичок особистості, інтеграція 

перспектив реалізації набутих компентентностей [5]. 

Системоутворювальне значення було надано нормативному навчальному курсу 

«Безпека життєдіяльності» (5 кредитів, перший семестр). Зміст педагогічної 

технології репрезентують три змістовних модуля – «Безпека життєдіяльність», 

«Основи охорони праці», «Медична допомога на морському судні».  

Компетентність випускників з питань безпеки життєдіяльності перевіряється 

під час поточного контролю навчальних досягнень та згідно розробленого нами 

критеріального підходу, що базувався на врахуванні відповідних нормативних вимог 

щодо рівнів підготовленості майбутніх фахівців морської галузі.    

Зокрема, виходячи з цього фахівець повинен вміти вирішувати задачі: 

запобігати типовим небезпечним ситуаціям; адекватно діяти в типових аварійних 

ситуаціях; надавати потерпілому першу долікарську допомогу у невідкладних станах 

потерпілого; зберігати власне здоров’я (фізичне, психічне, моральне і соціальне); 

захищати права особи стосовно безпеки; бути здатним організувати підвищення 

індивідуальної підготовки людей щодо безпеки шляхом навчання [6, с. 19-20]. 

Як засвідчує досвід результативними виявились такі інтерактивні форми 

навчально-пізнавальної діяльності студентів: рольові ігри, різнорівневі творчі 

завдання практично-орієнтовного характеру, розв’язання проблемних фахових 

ситуацій, «мозковий штурм», ініціювання проектної діяльності студентів. Практика 

переконливо доводить розробки і провадження у навчально -професійній діяльності 

студентів «алгоритму безпечних дій»(зокрема,з опрацюванням на тренажері судна 

«Новий Донбас»). 

Запровадження розробленого технологічного підходу в досвіді дунайського 

факультету морського та річкового транспорту Державного університету 

інфраструктури та технологій засвідчать про його ефективність.  

Це ми спостерігали за інтегральним критерієм позитивної динаміки  

підготовленості студентів до безпечної життєдіяльності у фахово значущих ситуаціях 

– усвідомлення на рівні переконань органічного взаємозв’язку.  

Взаємозалежності і взаємозумовленості процесів становлення професійної 

ідентичності і життєстійкості .  

Висновки. Безпека є однією з найважливіших категорій сучасної 

життєдіяльності людини. Формування в студентів світоглядних основ безпеки 

життєдіяльності та запобігання нещасних випадків на виробництві забезпечується під 

час усього навчання. Формування мотивації щодо посилення особистої 

відповідальності за забезпечення гарантованого рівня безпеки функціонування 

об’єктів галузі, матеріальних та культурних цінностей в межах науково 

обґрунтованих критеріїв прийнятного ризику. Спеціаліст, що досконало освоїв цей 

предмет, здатний грамотно діяти в умовах небезпеки, захищаючи таким чином як 

своє життя та здоров’я, так і життя та здоров’я інших людей.  
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