
SWorld – 15-17 December 2015 
http://www.sworld.education/conference/year-conference-sw/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/dec-2015 
SCIENTIFIC RESEARCHES AND THEIR PRACTICAL APPLICATION. MODERN STATE AND WAYS OF DEVELOPMENT ‘2015 
УДК: 378.147: 37.016: 656. 071.1 

Ляшенко У.І. 

МОДЕЛЬ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СУДНОВИХ МЕХАНІКІВ У 

ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНИХ ДИСЦИПЛІН 

Морський коледж Херсонської державної  морської академії 

Херсон, Ушакова, 20, 37000 

Lyashenko U.I. 

FUTURE SHIP ENGINEERS TRAINING MODEL IN THE PROCESS OF 

STUDYING PROFESSIONALLY-ORIENTED DISCIPLENE 

 Maritime College  of Kherson State Maritime Academy 

Kherson, Ushakova,20, 37000 

 

Анотація. У статті розглядається лінгводидактична модель підготовки 

майбутніх суднових механіків у процесі вивчення професійно-орієнтованих 

дисциплін до якої автор включає: педагогічні умови, компоненти готовності, 

принципи, методи і підходи, в умовах яких здійснюється належна підготовка 

фахівців морського профілю; висвітлені  особливості функціонування трьох 

системних компонентів лінгводидактичної моделі підготовки суднових 

механіків: організаційного, технологічного, оціночно-результативного.  

Автором статті  обґрунтовується доцільність впровадження в 

навчальний процес цілісного інтегративного підходу під час викладання 

професійно-орієнтованих дисциплін у якому універсальним стрижневим 

інтегруючим чинником, його основою виступає дисципліна «Англійська мова (за 

професійним спрямуванням)». 

Ключові слова: лінгводидактична модель підготовки, судновий механік, 

педагогічні умови, компоненти готовності, принципи, методи і підходи. 

Abstract. The article examines linguistic- didactic model of future ship 

engineers’ training in the process of studying professionally oriented disciplines. To 



the model the author includes: pedagogical conditions, components of readiness, 

principles, methods and approaches on condition when proper marine specialists’ 

training is realized. The article describes  three systems components functioning 

peculiarities of ship engineers’ training  linguistic-didactic model: organizational, 

technological, evaluative-effective.  

The author of the article grounds the practicability of integrative approach  

implementation into the educational process while teaching professionally oriented 

disciplines. The holistic core intergrating  factor in this approach, its basis is the 

“English language (for professional purposes)” 

Key words: linguistic-didactic training model, ship engineers, pedagogical 

conditions, components of readiness, principles, methods and approaches 

Вступ. 

 Розвиток національної системи освіти в Україні здійснюється шляхом 

інтеграції, гуманізації, гуманітаризації дидактичного процесу,  про що свідчить 

зміст реформ, сутність державних документів, які визначають стан і 

перспективи освіти: Закон України «Про освіту», «Про вищу освіту», 

«Державна національна програма «Освіта» (Україна ХХІ століття)», 

Національна доктрина розвитку освіти в Україні у ХХІ столітті, Державний 

стандарт базової і повної середньої освіти та ін. 

Підготовка компетентнісного фахівця є важливим складником сучасної 

системи професійної освіти. Інтеграція України у світовий освітній простір, 

модернізація національної освіти у контексті Болонської декларації «Про 

Європейський простір вищої освіти», виконання рекомендацій ЮНЕСКО 

неможливе без фахівця – суб’єкта особистісного й професійного зростання, 

який розширює й оновлює предметні галузі фахового спрямування. Саме тому 

підготовка майбутніх суднових механіків у процесі вивчення професійно-

орієнтованих дисциплін набуває особливої актуальності. Моделювання ж 

освітнього процесу необхідно для визначення цілей, способів і засобів їх 

досягнення, отримання належних результатів. Вчені вважають, що шляхом 

моделювання процесу професійної підготовки можливо створити оптимальну 



дидактичну модель, а саме модель процесу навчання або професійної 

підготовки [3, с. 99]. 

У зв’язку з цим метою статті є представлення науково-методичної 

моделі професійної підготовки майбутніх суднових механіків у процесі 

вивчення професійно-орієнтованих дисциплін. Завданнями статті є: 

проаналізувати методологічні, організаційні та навчально-виховні особливості 

процесу професійної підготовки майбутніх суднових механіків у процесі 

вивчення професійно-орієнтованих дисциплін, розглянути провідні методи 

дослідження, визначити головні структурні компоненти моделі підготовки 

майбутніх суднових механіків у процесі вивчення професійно-орієнтованих 

дисциплін, розкрити їх сутнісні характеристики та взаємозв’язки.  

Огляд літератури. 

Створенню моделей підготовки майбутніх педагогів до професійної 

діяльності присвячували дослідження такі вітчизняні та зарубіжні вчені як: 

В.Бабак, О. Бабаян, Ю.Бурдас, С. Волошинов, О. Гончарова, Т. Гончаренко, В. 

Євтушевський, Б. Ількевич, Г.Китайгородська, Е. Лузік, О. Матвієнко, 

О.Мельничук, О. Петрук, О. Романовський, В. Серіков, О. Сластьонін, І. Сокол, 

Л.Сьомушина, Н. Трофімова, В. Шадриков та ін. У педагогічній літературі 

поняття «освітня модель» - це «сформовані з допомогою знакових систем 

розумові аналоги (логічні конструкти), що схематично відображають освітню 

практику в цілому або окремі її фрагменти» [5, с. 212]. Освітні моделі 

поділяються на три види: описові  (надають інформацію про суть, структуру, 

основні елементи освітньої практики), функціональні (відображають освітній 

процес у системі його зв’язків із соціальним середовищем) і прогностичні 

(показують теоретично аргументовану картину майбутнього стану освітньої 

практики) [5, с. 212]. 

На думку В. Серікова модель навчального процесу повинна відображати 

три важливі підсистеми: цілі, функції і структуру. Цільовий компонент моделі 

вказує на структуру особистості учасника сучасного ринку праці. 

Функціональний аспект розкриває узагальнюючи характеристики, якості, якими 



повинен бути забезпечений процес навчання (зміст, форми та методи) як один 

із факторів професійного розвитку фахівця. Структурний аспект характеризує 

організацію навчання, передбачаючи систему зв’язків з професією, завдяки 

чому досягається його ефективність у підготовці спеціалістів до професійної 

діяльності [1].  

Основний текст.  

Основними завданнями нашого дослідження є підтвердження гіпотези, 

згідно якої ефективним способом підготовки майбутніх суднових механіків у 

процесі вивчення професійно-орієнтованих дисциплін є експериментальна 

модель і методика підготовки майбутніх морських інженерів у процесі 

вивчення професійно-орієнтованих дисциплін. 

Методика передбачає впровадження експерієнційного та рефлексивного 

підходів, які забезпечують умови наближенні до умов реальної професійної 

діяльності та рефлексію у курсантів власного особистісно-професійного 

розвитку; впровадження технологічного, системного, інтегративного, 

діяльнісного, особистісно-орієнтованого, компетентний, модульно-

рейтингового та комунікативного підходів. 

У структуру лінгводидактичної моделі включені педагогічні умови 

підготовки суднових механіків у процесі вивчення професійно-орієнтованих 

дисциплін, компоненти готовності, принципи, методи і підходи, в умовах яких 

здійснюється належна підготовка фахівців морського профілю. 

Модель має у своєму складі три системні компоненти: організаційний, 

технологічний, оціночно-результативний.  

Реалізація організаційного компоненту моделі передбачає мету, підходи, 

принципи навчання, компоненти підготовки, педагогічні умови підготовки 

суднових механіків у процесі вивчення професійно-орієнтованих дисциплін.  

Технологічний компонент визначає саме методику підготовки майбутніх 

суднових механіків у процесі вивчення професійно-орієнтованих дисциплін 

(фахових дисциплін та англійської мови (за професійним спрямуванням)). 

 



Таблиця 1 

Модель підготовки майбутніх суднових механіків у процесі вивчення 

професійно-орієнтованих дисциплін 

 



До оцінно-результативного компоненту моделі відносимо: критерії 

підготовки  майбутніх суднових механіків, визначені відповідно до 

компонентів готовності майбутніх суднових механіків до професійної 

діяльності; рівні підготовки, які визначаються за показниками визначених 

критеріїв. 

Усі компоненти й елементи моделі взаємопов’язані між собою і становлять 

циклічний процес. 

Розглянемо кожен з компонентів розробленої моделі докладніше. 

У ході експериментального дослідження було визначено мету, підходи та 

принципи навчання, учасників експерименту, компоненти  підготовки, а також 

педагогічні умови, які реалізуються і перевіряються на формувальному етапі 

експерименту. Згідно моделі навчальний процес підготовки побудовано з 

використанням технологічного, системного, інтегративного, діяльнісного, 

особистісно-орієнтованого, компетентнісного, модульно-рейтингового, 

експерієнційного, рефлексивного та комунікативного підходів, що 

забезпечують ефективне співробітництво курсантів і викладачів з метою 

формування базових професійних компетентностей у курсантів.  

Дані підходи знаходяться в єдності, де особистість курсанта виступає у 

ролі суб’єкта навчальної діяльності, і тісно пов’язані  між собою та 

взаємодоповнюють один одного. Виходячи з інтересів, потреб, рівня знань 

курсантів (особистісно-орієнтований та діяльнісний підходи), формується, 

коригується та спрямовується навчальний процес з метою засвоєння 

курсантами необхідного навчального матеріалу та професійного досвіду, який 

вони визначають як домінуючий для подальшої професійної діяльності 

(рефлексивний підхід).  

Для максимального забезпечення підготовки майбутніх суднових 

механіків у процесі вивчення професійно-орієнтованих дисциплін доречно 

використовувати експерієнціний та рефлексивний підхід, стимулюючи 

курсантів продовжувати розвивати та вдосконалювати свій професійний рівень 

протягом усього життя. Для цього у процесі навчання необхідно збільшити 



практичну підготовку за рахунок аудиторної та позааудиторної самостійної 

роботи з професійно-орієнтованими дисциплінами. Особливо необхідно 

зосередити увагу на відпрацюванні в аудиторії навчальних професійно-

спрямованих ситуацій.  

У зв'язку з цим процес навчання іншомовного спілкування можна 

розглядати в трьох аспектах: 1) як мету навчання, 2) як засіб досягнення цієї 

мети, 3) як загально педагогічну категорію, що забезпечує формування 

курсанта як особистості та члена суспільства [9]. 

Зазвичай, процес навчання іноземної мови зорієнтований на виконання 

двох методичних функцій: 1) навчальної та 2) комунікативної, а тому діяльність 

на парі, в якій застосовуються мовленнєві ситуації, можна розглядати як модель 

реального спілкування [8] і кінцевою метою цієї діяльності виступає 

комунікативна компетенція, що розглядається нами як «здатність і готовність 

здійснювати іноземне міжособистісне і міжкультурне спілкування із носіями 

мови у зазначених стандартом/програмою межах» [7, с. 71]. 

Ефективність функціонування цієї навчальної моделі спілкування значною 

мірою буде залежати від рівня мовленнєвої взаємодії протягом усього курсу 

навчання (заохочення до обговорення, спрямування змісту спілкування, 

мотивація до певних дій, прогнозування рефлексії). У зв’язку з цим виникає 

потреба у створенні спеціальних мовних зразків для засвоєння як лексичного 

так і граматичного матеріалу (комунікативний підхід до навчання за вимогами 

ІМО характеризується чіткою структурою заняття, де на кожному занятті 

курсанту надаються максимум 8 нових лексичних одиниць, що «обігруються» 

протягом усього заняття і навіть подання граматичного матеріалу органічно 

пов’язується з цими лексичними одиницями у спеціальних мовних 

конструкціях). Наявність таких зразків дає змогу викладачеві і курсантам 

відійти від традиційної фронтальної роботи і акцентувати увагу на парній і 

груповій. Робота у парах і групах має свої значні переваги:  

1. Курсанти не бояться і не соромляться допускати мовні помилки (якщо 

під час парної, або групової роботи інший курсант помітив помилку і виправив 



– це сприймається як взаємодопомога і легше запам’ятовується, на відміну від 

корекції викладачем, яка сприймається як зауваження). 

2. Більше часу витрачається на обговорення і висловлення власних думок 

і дій щодо запропонованої наближеної до реальної навчальної ситуації, 

особливе місце тут посідають half-part діалоги та етапи production і evaluation. 

3. Основною метою виступає повідомлення або отримання необхідної 

інформації у контексті навчальної теми і за наявності запропонованих 

конструкцій. 

4. Можливість охопити всіх учасників мовної взаємодії (під час роботи в 

закритих парах або в групах викладач проводить моніторинг дискусій із 

навчальної теми і протягом моніторингу має змогу контролювати правильність 

відповідей курсантів, при цьому не втручаючись у процес спілкування). 

Ураховуючи усі особливості функціонування навчальної моделі, що в 

основному спирається на раніше зазначені нами комунікативний та 

компетентнісний підходи ми дійшли висновку, що ефективність педагогічного 

процесу буде зумовлюватись рівнем наближення навчальної діяльності до тієї, 

що вважається об'єктом формування, тобто наближеної до  реальної ситуації.  

Тому йдеться тільки про «максимальне зближення процесів навчання і 

реального спілкування за такими найважливішими параметрами, як 

комунікативно-вмотивована мовленнєва поведінка викладача та майбутніх 

фахівців і предметність процесу спілкування, що забезпечується ретельним 

відбором комунікативно-мовленнєвих намірів, тем, ситуацій, які 

віддзеркалюють інтереси та потреби студентів» [9].  

Слід зазначити, навчально-мовленнєва ситуація лежить в основі 

ситуативних вправ. Деякі вчені вказують на два різновиди навчально-

мовленнєвих ситуацій: природну (warming-up: чи подобається вам погода за 

вікном? Яка погода вам подобається? тощо) і штучну (курсантам пропонується, 

наприклад, розповісти про свої дії на борту судна у разі виникнення 

надзвичайної ситуації) [2; 10]. 



Основне завдання використання навчально-мовленнєвих ситуацій у 

процесі навчання іноземної мови можна вбачати в тому, щоб готувати 

курсантів до реальної мовленнєвої комунікації, забезпечити перенос 

мовленнєвих дій з мовленнєвих вправ у мовленнєву практику. За основними 

параметрами вони повинні мати: 

• діяльнісний характер мовленнєвої поведінки комунікантів, 

  предметність процесу комунікації - тема, проблема, події тощо; 

• ситуативність спілкування, що моделюється як найтиповіші варіанти 

  взаємостосунків комунікантів; 

• мовленнєві засоби, що забезпечують процес спілкування та навчання в 

  цих ситуаціях [11, с. 3]. 

На думку вчених (М. Е. Брейгіна, М. Л. Вайсбруд, С. В. Калініна, 

О.Д.Климентенко, Л. 3. Якушина) навчально-мовленнєва ситуація повинна 

моделювати найбільш типові акти мовлення для тієї сфери спілкування, до якої 

треба готувати особистість та в якій відбувається спілкування, важливо також, 

щоб навчально-мовленнєва ситуація відповідала таким характеристикам, як 

повнота набору та різноманітність комунікативних моделей, повторюваність та 

варіативність, економічність [6]. 

Об'єктом моделювання навчальної діяльності потрібно обирати такі 

ситуації, в яких курсанти  є активними, багато говорять і отримують необхідну 

їм у майбутньому інформацію. Критеріями вибору таких навчально-

мовленнєвих ситуацій на нашу думку повинні бути: 

1. Мотивація і запланована рефлексивність курсанта під час «занурення» 

у ситуацію. 

2. Отримання/передача необхідної професійної інформації (суднова 

механіка, поведінка на судні, нормативна документація). 

3. Залучення усіх комунікантів у навчально-мовленнєву ситуацію 

(висловитись повинні всі учасники ситуації). 

4. Можливість висловити свою точку зору і почути інших. 

5. Чітко сформульовані інструкції щодо ролі кожного комуніканта. 



6. Врахування вікових особливостей курсантів. 

У змісті ситуацій повинні бути інформативні матеріали з різноманітних 

сфер життєдіяльності на морі. Ця інформація добирається відповідно до рівня 

засвоєного матеріалу з професійно-орієнтованих дисциплін.  

Таким чином, навчально-мовленнєві ситуації вимагають активної 

розумової діяльності усіх комунікантів, планування курсантами власних 

відповідей/запитань (не обов’язково, що вони будуть правильними, оскільки 

робота в парах/групах передбачає корекцію неправильних відповідей іншими 

учасниками ситуації), створення позитивної атмосфери і відповідний алгоритм 

вирішення конкретної ситуації, що, окрім стандартних дій у відповідності до 

міжнародних стандартів,  також базуються на певних стереотипах соціальної 

поведінки, але із врахуванням культурних особливостей команди у змішаних 

екіпажах (наприклад: якщо черговий мусульманин на вахті помітить 

нетверезого матроса і судно буде знаходитись, скажімо, в Арабських Еміратах, 

то порушнику буде загрожувати довготривала в’язниця). 

Ефективному впровадженню навчально-мовленнєвих ситуацій на заняттях 

англійської мови дуже часто на заваді стають як психолого-педагогічні так і 

методичні фактори, а саме: 

- недостатня мотивація курсантів під час вивчення певних тем;  

- нечітко сформульовані рольові позиції комунікантів; 

- занадто часте втручання викладача і відповіді курсантів у зв’язку з чим 

– неможливість курсанта висловити повною мірою свої думки; 

- неправильний розподіл мовного навантаження на учасників ситуації 

(один із комунікантів говорить і висловлює свої думки, а іншим залишається 

час на одне-два речення, що є неприпустимим при комунікативному підході); 

- ситуація не наближена до реальної професійної; 

- навчально-мовленнєва ситуація органічно не поєднана з темою 

навчального заняття і мета її використання незрозуміла; 

- стосунки між учасниками ситуації в академічній групі напружені; 

- рівень самоорганізації кожного окремого комуніканта. 



Ураховуючи всі аспекти підготовки курсантів спеціальності «Механік 

(судновий)» у контексті тих підходів, що були вибрані в якості провідних для 

нашого дослідження ми дійшли висновку, що їх запровадження буде ефективно 

впливати на підготовку майбутніх морських фахівців саме на заняттях з 

дисципліни «Англійська мова (за професійним спрямуванням)» за умов 

методично правильного впровадження навчально-мовленнєвих ситуацій, що 

будуть максимально наближеними до реальних професійних.  

Рефлексивний компонент передбачає самостійну роботу курсанта над 

удосконаленням своїх знань, умінь, навичок. Для цього необхідно 

використовувати метод портфоліо, проблемне навчання, проектні технології, 

презентації підготовлені курсантами, колажування, відео-зйомки практичних 

занять з професійно-орієнтованих дисциплін з подальшим роз’яснення своєї 

діяльності англійською мовою тощо, які забезпечують не лише перенесення на 

власний досвід набутих знань, а й пошук інших методів та форм роботи. 

Отже, використання експерієнційного та рефлексивного підходів 

забезпечує організаційний компонент підготовки і мотивацію до оволодіння 

професійною діяльністю. 

До структури моделі в рамках організаційного компонента передбачено 

впровадження в навчальний процес заявлених принципів дослідження, які 

являють собою важливий компонент підготовки майбутніх суднових механіків 

у процесі вивчення професійно-орієнтованих дисциплін, зокрема 

загальнодидактичних (науковості, доступності, систематичності, послідовності, 

свідомості, наочності, поєднання теорії з практикою) та специфічних для 

нашого дослідження, а саме принципи: вмотивованості, інтегративності, 

активності та самостійності курсантів, єдиної змістовної та процесуальної 

сторони навчання раціонального поєднання колективних та індивідуальних 

форм навчання, ситуативності, комунікативної спрямованості навчання. 

Для повноти розуміння функціонування основних принципів даного 

дослідження слід розглянути їх переваги. Так, принцип мотивованості при 

навчанні курсантів всіх видів іншомовної діяльності передбачає наявність 



свідомого інтересу до оволодіння знаннями, вміннями та навичками. 

Реалізувати його можна, вибравши ситуацію для вирішення конкретних 

проблем – навчальних, побутових, виробничих [4, c. 117].  

Принцип міжпредметної інтеграції забезпечує поглиблене навчання 

інших, зорема професійно орієнтованих, навчальних дисциплін («Суднові 

дизелі», «Суднові допоміжні устрої та системи», «Суднові котельні установки» 

тощо) за допомогою вже набутих іншомовних навичок, оскільки курсанти вже 

можуть спиратись на вже наявні у них знання, вміння та навички набуті під час 

вивчення інших дисциплін. З іншого боку, знання з професійних дисциплін 

допоможуть під час вивчення фахової англійської термінології. За цим 

принципом засвоєння лексики здійснюється з опорою на рідну мову, що є 

найбільш доступним засобом сприйняття такої лексики. 

Принцип комунікативної спрямованості передбачає вивчення мови як 

засобу формування комунікативної компетентності курсантів, соціально 

активної особистості, що прагне набути нових знань про навколишній світ. До 

цих знань долучаються знання набуті на заняттях з інших предметів, що разом 

складають знанієвий комплекс, утворюючи єдине інтеграційне середовище 

навчання. 

Принцип ситуативності передбачає пов’язаність відібраного матеріалу з 

певними умовами, в яких відбуватиметься майбутня професійна діяльність 

курсантів. Реалізація даного принципу відбувається як під час групової і парної 

роботи, так і під час індивідуальних завдань. 

Принцип єдиної змістовної та процесуальної сторони навчання 

раціонального поєднання колективних та індивідуальних форм навчання 

передбачає забезпечення навчального заняття таким дидактичним матеріалом, в 

якому повною мірою відображалися б особливості як індивідуальних так і 

групових (парних) форм навчання; відповідність навчальним програмам 

закладу освіти змісту дисципліни і особливості його сприйняття курсантами. 

Принцип активності та самостійності курсантів передбачає 

використання у процесі навчання власних мислительних операцій, 



рефлексивний та експерієнційний підходи у процесі викладення матеріалу, 

появу позитивних емоцій, використання методів стимулювання і заохочення до 

навчальної діяльності. 

Забезпечення ефективної підготовки майбутніх фахівців морського 

профілю потребує впровадження всіх перелічених принципів. 

Технологічний компонент моделі передбачає впровадження в навчальний 

процес авторської методики підготовки майбутніх суднових механіків у процесі 

вивчення професійно-орієнтованих дисциплін, яка забезпечує реалізацію 

педагогічних умов на певних етапах навчання: пізнавально-збагачувальному, 

репродуктивно-діяльнісному, професійно-творчому через зміст дисциплін 

фахової та іншомовної підготовки, а також розробленого у дослідженні 

спецкурсу і відповідні засоби підготовки, що забезпечують досягнення 

кінцевого результату – рівнів підготовки майбутніх суднових механіків у 

процесі вивчення професійно-орієнтованих дисциплін. 

Системність, послідовність і наступність формування комплексу 

компонентів підготовки майбутніх суднових механіків забезпечується 

поетапною організацією навчального процесу. 

На пізнавально-збагачувальному етапі підготовки майбутніх суднових 

механіків відбувається формування переважно професійного компоненту. Мета 

цього етапу – набуття теоретичних знань з фахових дисциплін та англійської 

мови загального вжитку для подальшого формування базових компетентностей, 

вдосконалення понятійного апарату майбутніх суднових механіків за рахунок 

реалізації інтегративного підходу у навчанні – другої педагогічної умови 

підготовки майбутніх суднових механіків у процесі вивчення професійно-

орієнтованих дисциплін. 

На репродуктивно-діяльнісному етапі формується мотиваційний 

компонент підготовки, реалізуються перша і друга педагогічні умови – 

підвищується позитивна мотивація до професійної діяльності у процесі 

вивчення професійно-орієнтованих дисциплін, відбувається перенесення 

набутих знань з теоретичних дисциплін через інтегративний підхід на 



практичних досвід майбутніх суднових механіків. Мета етапу – забезпечення 

професійної орієнтації у їх підготовці. 

На професійно-творчому етапі здобуті знання та сформовані базові 

компетентності перетворюються на власний досвід курсанта, який він 

підтверджує під час проходження практики. Умовно-професійна діяльність в 

аудиторії аналізується ним під час виробничої практики, розробляються шляхи 

усунення недоліків і труднощів, що виникають в реальних професійних 

ситуаціях та вдосконалюють творчі навички. На цьому етапі відбувається 

реалізація всіх педагогічних умов, що сприяє інтегрованому формуванню 

готовності майбутніх суднових механіків до професійної діяльності та 

формування комунікативного і творчого компонентів. 

Перша педагогічна умова має наскрізний характер  і реалізується на всіх 

етапах навчання при проведенні практичних, семінарських, лекційних занять, а 

також у процесі самостійної роботи (проекти, тренінги, он-лайн курси). 

Оцінно-результативний компонент моделі передбачає перевірку рівнів 

підготовки суднових механіків у процесі вивчення професійно-орієнтованих 

дисциплін, ефективність реалізації методики та педагогічних умов, 

започаткованих у роботі. Даний компонент виявляє діагностику стану, 

динаміку підготовки курсантів до професійної діяльності, обробку, аналіз та 

інтерпретацію результатів експериментально-дослідного навчання. 

Для здійснення контролю, аналізу й оцінювання стану підготовки 

майбутніх морських інженерів до професійної діяльності в дослідно-

експериментальному навчанні використовувались творчі завдання, проблемні 

ситуації, професійно-спрямовані тематичні тексти та навчальні ситуації.  

Визначено рівні сформованості підготовки майбутніх суднових механіків у 

процесі вивчення професійно-орієнтованих дисциплін, визначені критерії та 

показники.  

Висновки. 

Таким чином, впровадження в навчальний процес поетапної методики 

(пізнавально-збагачувального, репродуктивно-діяльнісного та професійно-



творчого етапів), використання ефективних підходів, створення відповідних 

педагогічних умов, опора на загальнодидактичні принципи  та використання 

відповідних засобів навчання (навчально-методичного посібника «English skills 

for marine engineers») дасть можливість інтегрувати професійні знання 

майбутніх суднових механіків в єдине ціле і сформувати в них професійне 

бачення суднових механізмів як однієї цілісної механізованої системи, що 

підвищить стимул до оволодіння професійною діяльністю і зробить процес 

підготовки майбутніх морських фахівців ефективним. 
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