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Нині мовленнєва компетентність пронизує пріоритетні вимоги щодо формування професіоналізму майбутніх 
фахівців в університетах розвинутих країн світу. Мовленнєва компетентність є системо-утворювальним компонен-
том і у структурі професійно-значущих компетентностей майбутніх спеціалістів будь-якого фаху. 

Професійно-мовленнєва компетентність майбутнього фахівця морського профілю має відповідати документам 
національного та міжнародного рівня, а саме «Міжнародній конвенції про підготовку та сертифікацію моряків 
і несення вахти STCW95», «Міжнародному кодексу з управління безпекою», «Конвенції про працю в морському судно-
плавстві». Відповідно до вимог щодо професійної діяльності судноводія, наведених у цих документах, є доцільним фор-
мувати зазначену компетентність курсантів з огляду на необхідність поетапного надання інформації лінгвістичного, 
соціолінгвістичного, фахового характеру, послідовного розширення досвіду мовленнєвої діяльності в її основних видах, 
оволодіння вміннями співпрацювати з іншими у команді та бути комунікабельним фахівцем, приймати відповідальні 
рішення та передавати їх підлеглим. Саме компетентнісний підхід, який передбачає формування в особистості сис-
темних знань, дієвих умінь, широкого досвіду діяльності, дозволяє забезпечити високий рівень підготовки судноводіїв. 

У статті розглядаються контекстний і технологічний підходи в формуванні професійно-мовленнєвої компетентності 
майбутніх судноводіїв. Контекстний підхід орієнтує курсантів на формування професійно важливих знань контекстного 
характеру, фахово орієнтованих умінь, прагнення до підвищення ефективності своєї праці, встановлення ділових сто-
сунків у трудовому колективі, технологічний – забезпечує чітку систематизацію дій викладача та студентів, розробку 
рівнів і етапів засвоєння науково-теоретичного матеріалу, виокремлення загальних і конкретних цілей. На базі зазначених 
підходів було розроблено модель формування професійно-мовленнєвої компетентності майбутніх судноводіїв, яка містила 
цільовий, теоретичний, змістово-структурний, функціональний, організаційний, діагностично-результативний блоки.
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нєва компетентність, контекстний підхід, технологічний підхід, майбутній судноводій, майбутній фахівець.

Пріоритетність активізації соціально-економічного розвитку України зумовлює необхідність підвищення 
ефективності професійної підготовки майбутніх судноводіїв у такому важливому напрямі як формування 
їхньої професійно-мовленнєвої компетентності. Нині актуальним стає впровадження варіативних, гнучких 
освітніх інновацій, які б забезпечували послідовність і системність оволодіння зазначеною компетентністю 
з урахуванням контексту професійної діяльності. Це визначає неабияке значення розробки педагогічної тех-
нології формування професійно-мовленнєвої компетентності на базі саме контекстного та технологічного 
підходів. Вирішення цієї проблеми пов’язане з такими важливими завданнями вищої освіти як закладення 
у навчальний процес важливих елементів професії, які відображають її основний контекст та актуалізуються 
в комунікації, формування інформаційно-технологічної компетентності майбутніх фахівців, забезпечення їх 
високої конкурентоспроможності на світовому ринку праці. 

Дослідження наукового фонду дозволяє окреслити такі напрями вивчення зазначеної проблеми: теоре-
тичні засади контекстного навчання у професійній підготовці кадрів (А. Вербицький, Л. Грень, О. Ларіонова, 
В. Михайличенко, О. Романовський), методи реалізації технологічного підходу (В. Беспалько, І. Дичківська, 
О. Пєхота, Г. Селевко), прийоми формування компетентностей майбутніх фахівців (М. Князян, Н. Мушин-
ська, О. Хромченко), зокрема і судноводіїв (С. Барсук, Н. Слюсаренко, Л. Ліпшиць). Варто зазначити, що 
проблема формування професійно-мовленнєвої компетентності майбутніх судноводіїв на основі контек-
стного та технологічного підходів потребує більш глибокого дослідження.

Мета статті – розкрити контекстний і технологічний теоретичні підходи до формування професійно-
мовленнєвої компетентності майбутніх фахівців судноводіння. 

Як відомо (А. Вербицький, О. Ларіонова), контекстний підхід насамперед відображає контекстне навчання, 
яке характеризується професійною спрямованістю та забезпечує асиміляцію знань і вмінь студентів із май-
бутньою професією. При цьому загальна освіта є фундаментом для професійної підготовки кадрів. У контек-
стному підході передбачається максимально враховувати вимоги професійної діяльності у змісті навчальних 
дисциплін, при цьому теоретичний матеріал має бути наближеним до практичних запитів судноводіїв [4].

Довідкові джерела свідчать [3], що контекст доцільно розглядати як ціле, що зв’язує та пояснює певні 
явища й факти. Л. Грень, В. Михайличенко, О. Романовський цілком слушно наголошують на тому, що 
контекст є системою внутрішніх і зовнішніх умов діяльності; саме ця система впливає на рецепцію й пере-
творення людиною певної ситуації. Окреслена ситуація набуває певного змісту, наприклад предметного, 
соціокультурного, просторово-часового, що дозволяє передбачити та інтерпретувати диверситивні профе-
сійні ситуації. Науковці підкреслюють, що у процесі контекстного навчання професійно важливі знання 
передаються в активній діяльності, у якій актуалізуються потреби, мотиви, цілі, дії та операції, необхідні 
для досягнення певного результату [4; 5].
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Реалізація контекстного підходу передбачає насичення змісту навчально-виховного процесу елементами 
професійної діяльності, що й перетворює її, на думку А. Вербицького, у квазі-професійну. Як слушно під-
креслює науковець, є сенс забезпечувати активність особистості, проблемність викладення навчального 
матеріалу (наприклад, його подання у вигляді окремих самостійних, творчих завдань із подальшою реф-
лексією, обговоренням результатів), що пов’язане і з моделюванням професійної діяльності. А. Вербицький 
акцентує увагу на поступовому й поетапному переведенні студентів від певних базових (суто навчальних) 
форм пізнавальної діяльності до більш складних, які віддзеркалюють реальну працю фахівця [4; 5].

Окреслене вище визначає й необхідність інноватизації змісту й методів навчання загальноосвітніх дис-
циплін, репрезентуючи науковий матеріал крізь призму його використання у безпосередній професійній 
діяльності й упроваджуючи активні методи.

Зазначимо, що контекстний підхід передбачає формування не лише суто фахово орієнтованих знань 
і вмінь, а й прогностичних, оскільки курсант на основі аналізу контексту знає, які проблеми можуть виник-
нути, чого слід очікувати. Саме тому важливим є формування системи професійно-важливих знань контек-
стного характеру. Науковці [1; 9; 14; 16; 17] підкреслюють, що таке впровадження професійно-орієнтованої 
інформації на лекційних, семінарських, практичних заняттях із навчальних дисциплін загальнотеоретич-
ного характеру дозволяє активізувати аналітичне, антиципаційне, прогностичне мислення суб’єкта, сприяє 
вияву творчості при вирішенні проблем.

У процесі фахової підготовки доречно спрямовувати курсантів на реалізацію власного інтелектуального 
потенціалу, формувати в них прагнення до підвищення ефективності своєї праці, встановлення ділових, 
дружніх шанобливих стосунків у трудовому колективі. Особливого значення в цьому аспекті набувають 
навчальні дисципліни «Англійська мова за професійним спрямуванням», «Ділова українська мова». Це 
пояснюється тим, що вони по суті є безпредметними, оскільки мають на меті сформувати лінгвістичну, соці-
олінгвістичну компетентності курсанта, його мовленнєві вміння без зорієнтованості на якусь тематику. Це 
надає неабиякі можливості для викладача з формування професійно-мовленнєвої компетентності, оскільки 
він має змогу пропонувати дійсно професійно важливі проблемні ситуації, впроваджувати професійний кон-
текст із формування суто мовних знань (граматичних, лексичних) і мовленнєвих умінь (в аудіюванні, гово-
рінні, читанні, письмі). Саме в такому контексті курсант оволодіває не лише компонентами професійно-мов-
леннєвої компетентності, а й уміннями передбачати події, проблеми, швидко реагувати на них, проводити їх 
пропедевтику, ефективно діяти в різних ситуаціях на судні та на березі.

Впровадження контекстного підходу у професійній підготовці фахівців актуалізує необхідність реалі-
зації й технологічного підходу, який забезпечує розробку певної технології, що дозволяє поетапно органі-
зувати формування професійно-мовленнєвої компетентності майбутніх судноводіїв. При цьому технологія 
навчання, як наголошує О. Пєхота, моделює шлях інтеріоризації конкретного навчального матеріалу у кон-
тексті певної дисципліни [9; 11]. Технологічний підхід, як і контекстний, актуалізує необхідність розробки 
моделі формування професійно-мовленнєвої компетентності майбутніх судноводіїв.

Технологія є сукупністю знань про послідовність окремих виробничих операцій, засоби, інструмента-
рій для досягнення запланованого результату, вирішення певного завдання; вона містить мету, очікуваний 
результат, засоби діяльності, послідовність дій [3]. Впровадження технологічного підходу дозволяє забез-
печити системність та інтегративність інтеріоризації професійно-мовленнєвої компетентності курсантів, 
оскільки він передбачає чітку систематизацію дій викладача і студентів, розробку рівнів та етапів засвоєння 
науково-теоретичного матеріалу, виокремлення більш загальних і конкретних цілей, використання інфор-
маційних ресурсів, актуальних на певному навчальному занятті. У контексті формування заявленої компе-
тентності ця вимога викликає необхідність поетапного розширення її когнітивно-знаннєвого компонента 
(лінгвістичних, соціолінгвістичних, фахових знань курсантів), послідовного формування діяльнісно-про-
цесуального компонента (мовленнєвих умінь і вмінь взаємодії, переконання, самооцінки своїх результатів).

Науковці-педагоги трактують сутність педагогічної технології як системний метод розробки, впрова-
дження процесу навчання з урахуванням кадрових і технічних ресурсів та їх взаємодії, завданням якого 
є оптимізація освіти. С. Гончаренко підкреслює, що педагогічна технологія є галуззю застосування наукових 
принципів щодо програмування навчання з орієнтацією на його цілі, що допускає більш точне його оціню-
вання. Існує цілком правомірна позиція, що педагогічна технологія відображає сукупність психолого-педа-
гогічних настанов, які визначають набір форм, методів, засобів і прийомів навчання [6; 7; 9]. Відповідно до 
цієї вимоги модель має віддзеркалювати чітку послідовність впровадження методів, форм і засобів форму-
вання компетентності професіонала.

О. Пєхота зазначає, що педагогічна технологія віддзеркалює певну тактику реалізації більш широких 
освітніх технологій, які можуть бути репрезентовані стратегіями, системою взаємодій, стилем роботи педа-
гога та учнів / студентів [11]. І. Дичківська акцентує увагу на тому, що педагогічну технологію доцільно 
репрезентувати як конкретизацію певної методики, проект якоїсь педагогічної системи, який реалізується 
у практичній діяльності. Науковець зазначає, що педагогічна технологія має більш високий рівень надій-
ності, ефективності, гарантованого результату [7].

Цієї позиції дотримуються й О. Коджаспіров, Г. Коджаспірова, які наголошують, що педагогічна техно-
логія насамперед пов’язана із конструюванням оптимальних навчальних систем. Вона відображає систему 
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засобів, прийомів, кроків, послідовність упровадження та виконання яких сприятиме вирішенню завдань 
навчально-виховного процесу. У цьому смисловому полі діяльність викладача, як слушно наголошують нау-
ковці, представлена процедурно у вигляді системи дій [8]. Це й пояснює те, чому В. Беспалько, Г. Селевко 
визначають педагогічну технологію як техніку реалізації навчального процесу [2; 13]. М. Чошанов висвіт-
лює її сутність як певний складник процесуальної частини дидактичної системи [15].

Серед основних критеріїв педагогічної технології виокремлюються як вагомі такі: концептуальності 
(базисом будь-якої технології є певна педагогічна концепція з її філософсько-теоретичним, психолого-педа-
гогічним, дидактичним концептами), технологічності, системності (технологія повинна бути цілісною, інте-
гративною, чітко структурованою, логічно послідовною), керованості (має всі організаційні ознаки: плану-
вання, діагностування, диференціації засобів відповідно до отриманих результатів), відтворюваності (може 
бути впроваджена в будь-яких однотипних умовах), ефективності (бути оптимальною для формування кон-
кретних компетентностей) [7].

У наукових працях О. Пєхоти, Г. Селевка знаходимо цілком слушне виокремлення такої структури педа-
гогічної технології, у якій відображаються і певна концептуальна основа, і змістова частина (яка містить 
загальну та конкретну мету навчання, зміст матеріалу), і процесуальна частина, що відображає послідов-
ність організації процесу навчання, методи й форми діяльності учнів / студентів і вчителів / викладачів, при-
йоми діагностики досягнень [9; 11; 13]. Науковці запропонували узагальнену схему розгортання педагогіч-
ної технології: визначення цілей навчання, пропедевтична оцінка рівня підготовки студентів, безпосереднє 
навчання, корекція, підсумкове оцінювання результатів і висунення нових цілей [10; 17].

Конкретизація ідей О. Пєхоти у розрізі професійної підготовки майбутніх судноводіїв щодо програму-
вання технології дозволяє дійти висновку, що воно передбачає такі дії викладача, які спрямовують на визна-
чення мети вивчення тем (або конкретної теми), проведення аналізу та характеристики групи курсантів, 
виокремлення очікуваних результатів, тестування курсантів на предмет володіння знаннями за темою, вибір 
засобів навчання відповідно до наявного рівня підготовленості майбутніх фахівців, оцінювання результатів 
і висунення системи методів для корекції, доповнення сформованих знань і вмінь [11].

Характеризуючи переваги технологічного підходу, Є. Рапацевич наголошує на тому, що є можливість 
для вчителя / викладача розробляти діагностичні цілі навчання, забезпечувати зворотний зв’язок, створю-
вати процедури вимірювання знань у вигляді тесту. Діагностично сформульовані цілі, як слушно стверджує 
науковець, мають значення еталону, за допомогою якого й вимірюється ступінь досягнення мети [10]. У кон-
тексті технології видається за можливе операціоналізувати фрагменти змісту навчальної дисципліни, схе-
матизувати їх і представити у більш концентрованому вигляді для кращого розуміння й запам’ятовування.

Важливою є декомпозиція мети конкретного етапу навчально-пізнавальної діяльності на конкретні цілі 
з урахуванням завдань цієї діяльності. Саме можливість переходу від одного рівня до іншого дозволяє забез-
печити перехід курсантів від одного ступеня особистісного розвитку до іншого, від формування інтересу до 
професійно-мовленнєвої компетентності, до оволодіння її змістом і процесом із заключною самодіагности-
кою особистісних новоутворень.

У технологічному підході передбачається і чіткий контроль з боку викладача із поступовим переходом до 
самоконтролю курсантом своїх досягнень з подальшою регулятивно-корекційною діяльністю. Це є можли-
вим шляхом впровадження методів взаємної оцінки й самооцінки. Варто звернути увагу й на те, що у педа-
гогічній технології викладач має змогу передбачити трансформації особистості майбутнього судноводія на 
рівні особливостей психологічних процесів, спрямованості особистості та її досвіду.

Серед недоліків технологічного підходу варто назвати спрямованість на репродуктивне навчання, ігнору-
вання внутрішньої мотивації студентів, недостатність творчого самовияву та самореалізації. Для подолання 
зазначених недоліків вважаємо за важливе впроваджувати завдання самостійно-творчого, проектного, про-
фесійно-ігрового характеру, які б активізували інтелектуальну ініціативу курсантів, їхню пізнавальну моти-
вацію, ставили їх у ситуацію вибору, посилювали інтерсуб’єктну взаємодію.

Відповідно до окресленого вище нами була розроблена та впроваджена модель формування професійно-
мовленнєвої компетентності майбутніх судноводіїв, яка містила цільовий, теоретичний, змістово-структур-
ний, функціональний, організаційний, діагностично-результативний блоки, відображала єдність мети, нау-
кових підходів, принципів, змісту, взаємопов’язаних етапів, методів, форм, засобів, критеріїв і педагогічних 
умов як функціонального ядра її реалізації. 

До педагогічних умов нами були віднесені такі: забезпечення усвідомлення майбутніми судноводіями 
значення професійно-мовленнєвої компетентності як чинника досягнення успішності їхньої професійної 
діяльності; поетапне розширення лінгвістичних, соціолінгвістичних, фахових знань, формування мовлен-
нєвих умінь і вмінь взаємодії, переконання, самооцінки з їх проекцією на площину специфіки діяльності 
судноводія; оптимізація аудиторної та позааудиторної діяльності майбутніх фахівців із забезпечення інтер-
акції, співпраці, моделювання, наукового пошуку, самодіагностики та корегування професійно-мовленнєвої 
компетентності.

Цільовий блок відображав мету формування професійно-мовленнєвої компетентності майбутніх судно-
водіїв. Теоретичний блок містив наукові підходи та принципи впровадження моделі: динамічності, інтегра-
тивності, компенсаторності, диференційованості, інтерсуб’єктності.
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Змістово-структурний блок віддзеркалював компонентно-структурний склад професійно-мовленнєвої 
компетентності, а саме мотиваційно-аксіологічний, когнітивно-знаннєвий, діяльнісно-процесуальний ком-
поненти. Функціональний блок відображав педагогічні умови як ядро реалізації моделі. Організаційний 
блок містив етапи, методи, форми та засоби формування професійно-мовленнєвої компетентності майбут-
ніх судноводіїв. 

З огляду на окреслені вище підходи та принципи було визначено основні етапи формування професійно-
мовленнєвої компетентності майбутніх судноводіїв: адаптаційно-підготовчий, навчально-творчий, продук-
тивно-технологічний, рефлексивно-корекційний.

Діагностично-результативний блок моделі віддзеркалював критерії та показники до кожного з них: 
особистісно-ціннісний (характер вияву складників мотиваційно-аксіологічного компонента), інформа-
ційно-теоретичний (правильність і повнота знань курсантів), процедурно-функціональний (ступінь сфор-
мованості мовленнєвих, інтерактивних, конвіктивних, рефлексивно-корекційних умінь), рівні (високий, 
середній, низький), а також результат експериментальної роботи – сформованість професійно-мовленнєвої 
компетентності.

Висновки. У результаті проведеного дослідження було встановлено, що контекстний підхід орієнтує 
курсантів на формування професійно важливих знань контекстного характеру, фахово орієнтованих умінь, 
прагнення до підвищення ефективності своєї праці, встановлення ділових стосунків у трудовому колек-
тиві, технологічний – забезпечує чітку систематизацію дій викладача та студентів, розробку рівнів та етапів 
засвоєння науково-теоретичного матеріалу, виокремлення загальних і конкретних цілей. На базі зазначених 
підходів було розроблено модель формування професійно-мовленнєвої компетентності майбутніх судново-
діїв, яка містила цільовий, теоретичний, змістово-структурний, функціональний, організаційний, діагнос-
тично-результативний блоки.

Перспективи подальшого дослідження вбачаємо у вивченні особистісного орієнтованого, культурологіч-
ного, синергетичного підходів до формування професійно-мовленнєвої компетентності майбутніх фахівців.
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Bondarenko Ye. V. Contextual and technological approaches in the formation of the professional and speech 
competence of future navigators

Today, speech competence spreads the priority requirements according to the formation qualification of the future specialists 
at the universities in the development countries. Speech competence is a system-forming component in the structure of profes-
sional significant competencies of future specialists of any specialty. 

The professional and speech competence of future specialist of the maritime field should comply with national and inter-
national documents, namely «The International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for 
Seafarers STCW95», «The International Safety Management Code» and «The Maritime Labor Convention». In accordance 
with the requirements for the professional activity of the navigator are presented in the above mentioned documents and it 
is advisable to form the specified competence of cadets based on the necessity by progressive stages to provide information 
of linguistic, sociolinguistic, professional nature, consequential extension of skills of speech activity in its main types, as have 
an ability to work with others in the crew and be a communicative specialist, make a responsible decisions and message them 
on to subordinates. 

It is the competence approach, which involves the formation of individual systematical knowledge, effective skills and exten-
sive experience allows providing a high level of training navigators. The article considers contextual and technological 
approaches in the formation of professional speech competence of future navigators. The contextual approach focuses cadets 
on the formation of professionally important knowledge of a contextual unit, professionally oriented skills, the formation 
of the desire to improve the efficiency of their work and the establishment of business relations between the employees. Tech-
nological approach provides clear systematization activities between teachers and cadets, the development of levels and stages 
of assimilation of scientific and theoretical material and the separation of general and specific aims. Based on these approaches, 
a model of formation of professional speech competence of future navigators was developed, which contained target, theoreti-
cal, semantic-structural, functional, organizational and diagnostic-effective blocks.

Key words: professional activity, professional training, speech competence, professional-speech competence, contextual 
approach, technological approach, future navigator, future specialist.


