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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ НАПРЯМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ МОРСЬКОЇ 

ОСВІТИ (кінець ХХ – початок ХХІ століття). 
 
У статті аналіѓуятьсѐ органіѓаціѕно-педагогічні напрѐмє вдосконаленнѐ 

підготовкє фахівців морської галуѓі в контексті сучасного історєчного періоду. 
Вєѓначено мотєвє, ѓадачі, прєнцєпє, тенденції, технологічні процедурє модерніѓації 
сучасної морської освітє. Доведена детермінованість ѐкості сучасної морської 
освітє юдністя вєсокоефектєвнєх інђенерно-технологічнєх, інформаціѕно-
комунікаціѕнєх компетентностеѕ морськєх кадрів та відповідністя міђнароднєм 
професіѕнєм стандартам, неперервнєм підвєщеннѐм кваліфікації, 
інтернаціональноя міграціюя фахівців, соціально-економічнєм партнерством.  
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Постановка проблеми. На зламі ХХ–ХХІ століть морська освіта активно 

вдосконаляютьсѐ, реформуютьсѐ та певним чином модернізуютьсѐ. 
Стратегічноя задачея глобалізованого інтернаціонального суспільства 
вбачаютьсѐ підготовка висококваліфікованого конкурентоспроможного 
фахівцѐ, ѐкий характеризуютьсѐ професійноя компетентністя, психологічноя 
стабільністя, критичним мисленнѐм, креативністя, комунікативністя, коопе-
раційністя. Простежуятьсѐ наукові, науково-педагогічні, практичні напрѐми 
оновленнѐ системи спеціальної морської освіти (Карасев, 2015, с. 430). 

Аналіз актуальних досліджень. Очевидними викликами і проблемами 
сучасної морської освіти ю: ускладненнѐ ринкових відносин випускників 
морських університетів із роботодавцѐми в реаліѐх сьогоденнѐ; зміни вимог 
до підготовки фахівців за умов упровадженнѐ нових міжнародних 
регламентів у морській інженерній професійній діѐльності; невідповідність 
навчально-матеріальної бази університетів оснащення морських засобів 
новими видами техніки; обмеженнѐ можливостей дослідницької діѐльності 
університетів і потреба виробництва у практико-оріюнтованих досѐгненнѐх; 
незбалансованість взаюмодії наукових і освітніх установ за представниками 
промисловості й бізнесу; недостатність фінансового забезпеченнѐ закладів 
вищої освіти морської галузі; недосконалість нормативно-законодавчої бази 
щодо стимуляваннѐ інвестицій у морську освіту; відсутність стратегії розвитку 
системи морської інженерної освіти на довготривалий період із відповідним 
прогнозуваннѐм і плануваннѐм підготовки (Кривощеков, 2012, с. 108). 
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Мета статті – аналіз організаційно-педагогічних напрѐмів 
модернізації морської освіти на зламі ХХ–ХХІ століть.  

Методи дослідження. Длѐ пошуку й теоретичного опрацяваннѐ 
наукових матеріалів із проблеми дослідженнѐ використані такі теоретичні 
методи: аналіз і синтез, індукціѐ та дедукціѐ, порівнѐннѐ, узагальненнѐ, 
конкретизаціѐ, абстрагуваннѐ.  

Виклад основного матеріалу. Підготовка сучасних фахівців морської 
галузі незалежна від історико-географічних та державних обмежень та 
особливостей (Рѐбуха, 2017, с. 34). 

Єдність сучасної інженерної підготовки відповідно до міжнародних 
стандартів у контексті професійної компетентності характеризую 
особливість системи вищої морської освіти. Отже, необхідність інтеграції в 
ювропейський простір вищої морської освіти, а випускників вищих 
навчальних закладів – у міжнародні соціально-економічні відносини, 
зумовляю активну співпраця закладів освіти з міжнародними інституціѐми 
у сфері морської освіти (Сухарніков, 2012, с. 10). 

Система вітчизнѐної морської освіти маю високе міжнародне 
визнаннѐ, а її взаюмодіѐ з міжнародним освітнім середовищем бере витоки 
в середині ХХ століттѐ, від створеннѐ в 1948 році Міжурѐдової морської 
консультативної організації (IMKO). Стандарти освіти в морській сфері 
визначені міжнародноя конвенціюя щодо підготовки та дипломуваннѐ 
морѐків і несеннѐ вахти (International Convetion for the Standards of 
Training, Certification and Watchkeeping, STSW).  

У другій половині ХХ століттѐ активно напрацьовуютьсѐ досвід 
створеннѐ національних стандартів морської освіти, ѐкі обов’ѐзково 
базуятьсѐ на вимогах (IMO), обговоряятьсѐ в міжнародних установах. 
Особливу увагу маю Міжнародна асоціаціѐ морських університетів 
(International Association of Maritime Universities, IAMU). Українські заклади 
вищої освіти морської галузі результативно співпрацяять із зазначеними 
міжнародними інституціѐми (Сухарніков, 2012, с. 18). 

В останні десѐтиліттѐ морська галузь характеризуютьсѐ технічноя 
складністя, потужним енергозабезпеченнѐм, діалогічним правовим забезпе-
ченнѐм, гнучкоя стратегіюя формуваннѐ інтернаціональних екіпажів. Озна-
коя модернізації морської індустрії та, відповідно, морської освіти ю онов-
леннѐ стандартів і технологій екологічного енергозбереженнѐ у зв’ѐзку із за-
хистом оточуячого середовища від шкідливих продуктів експлуатації суден. 

З’ѐсовано, що прискорено підвищуятьсѐ вимоги до професійної 
компетентності фахівців морської галузі ѐк технічного профіля, так і 
управлінського. У той самий час, освітнѐ діѐльність, програмне й 
методичне забезпеченнѐ закладів морської освіти певним чином 
уніфіковано відповідно до міжнародних угод та міжнародного 
співробітництва (Шмалюй, 2018, с. 220). 
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Ефективність такої кооперації забезпечую модернізація таких спільних 
напрѐмів: глобалізаціѐ морської освіти в контексті юдності предметного 
поглибленнѐ теоретичної підготовки з практико-оріюнтовним процедурним 
вирішеннѐм професійних завдань; забезпеченнѐ безпеки морської галузі 
відповідно до балансу технічних досѐгнень та збереженнѐ оточуячого 
середовища; постійний контроль відповідності навчальних програм базовим 
документам Міжнародного морського співтовариства; поглиблене вивченнѐ 
англійської мови; удосконаленнѐ організації освітнього процесу на підґрунті 
використаннѐ сучасних технологій (Лѐшкевич, 2017, с. 102). 

З метоя інтенсивного залученнѐм морських фахівців до системи 
інтернаціонального працевлаштуваннѐ практикуятьсѐ програми 
короткотривалих одно-дворічних навчальних курсів длѐ випускників 
університетів у провідних вищих навчальних закладах світу. Так, Всесвітній 
морській університет (Мальме, Швеціѐ) пропоную навчальні й дослідницькі 
проекти: стан світової морської індустрії та перспективи її розвитку; розробка і 
впровадженнѐ комплексів обслуговуваннѐ об’юктів морської галузі та морсь-
ких навчальних закладів, менеджмент безпеки морських засобів, трудових 
ресурсів і довкіллѐ; ергономіка морської галузі (Шмалюй, 2018, с. 222). 

Міжнародна інтеграціѐ в морській освіті сприѐю досѐгнення високого 
рівнѐ професіоналізму й соціально відповідальних комунікацій в 
інтернаціональних колективах. Соціально психологічні позиції толерантності, 
терпимості, гуманності ґрунтуять профілактику конфліктів різного ґенезу.  

Визначальне значеннѐ длѐ підготовки конкурентоспроможного фахівцѐ 
морської галузі маю навчальна та виробнича практика ѐк у спеціалізованих 
лабораторіѐх, тренажерних центрах, так і безпосередньо на судах 
вітчизнѐних і закордонних компаній. Необхідноя умовоя виконаннѐ вимог 
закордонних практик, міжнародних конвенцій та перспективного 
працевлаштуваннѐ ю високий рівень володіннѐ англійськоя мовоя. Важливо 
вказати, що рівень та методи підготовки спеціалістів морської галузі до 
професійного ділового мовленнѐ досліджуютьсѐ та вдосконаляютьсѐ 
Міжнародноя асоціаціюя морських лекторів (International Maritime Lecturers 
Association, IMLA). IMLA забезпечую заклади вищої освіти морської галузі 
сучасними навчально-методичними комплексами длѐ фахівців різних 
інженерних профілів, упроваджую інтерактивні технології, залучаю 
висококваліфікованих викладачів іноземних мов до проведеннѐ мовних 
семінарів, шкіл та тренінгів (Карасев, 2015, с. 434). 

Зразки інженерної підготовки акумуляять Всесвітній морській 
університет та Інститут морської інженерії, науки і технології, ѐкі проводѐть 
підготовку, перепідготовку, підвищеннѐ кваліфікації морських кадрів та 
технічних спеціальностей морських університетів. 

Міжнародне співтовариство веде системну науково-практичну 
роботу длѐ вирішеннѐ проблеми підвищеннѐ екологічної ефективності 
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енергозатрат у морській галузі. Програми підготовки морських фахівців 
зосереджені на пошуках низькоенергоюмних судових та портових систем. 
Удосконаленнѐ технічної експлуатації засобів морської галузі досѐгаютьсѐ 
навчальноя підготовкоя майбутніх фахівців у сфері автоматизації та 
комп’ятеризації (Кривощеков, 2012, с. 16). 

Значний обсѐг знань у галузі енергозбереженнѐ, теплоенергетики 
фахівців морської галузі детермінуютьсѐ посиленими вимогами міжнародних 
природоохоронних організацій до екологічності морських транспортних засо-
бів. Особлива увага приділѐютьсѐ формування професійної компетентності 
майбутніх фахівців морської галузі в контексті газо- та нафтоверевезеннѐ: 
організаціѐ виробничої практики на судах відповідного класу логістично 
забезпечую освітній університетський процес (Карасев, 2015, с. 438). 

Установлено, що в процесі модернізації освітніх програм при 
підготовці інженерів морської галузі активно розроблѐютьсѐ проблема 
навчальних інформаційних технологій, ѐкі формуять загально-професійні 
компетенції: здатність розуміти сутність інформації в галузі, 
використовувати досѐгненнѐ сучасних інформаційних технологій длѐ 
пошуку та обробки значних потоків інформації у глобальних комп’ятерних 
мережах, бібліотечних фондах, інших джерелах інформації; здатність до 
засвоюннѐ нових зразків програмних, галузевих, технічних засобів та 
інформаційних технологій. У сучасному освітньому середовищі морських 
університетів виѐвлено певні протиріччѐ при інформаційній підготовці 
майбутніх фахівців. Відстежуютьсѐ неузгодженість між високоя вартістя 
впровадженнѐ сучасних інформаційних і комунікаційних технологій і 
недостатність використаннѐ в галузевих формах діѐльності. Складність 
навчально-виховного процесу у вищій морській освіті пов’ѐзана із 
жорсткими стандартизованими умовами до матеріально-технічного 
забезпеченнѐ. Практичні й лабораторні занѐттѐ повинні проводитисѐ 
спеціально обладнаних приміщеннѐ з використаннѐм сучасних 
інформаційно-телекомунікаційних систем (Кривощеков, 2012, с. 207). 

Удосконаленнѐ методичного забезпеченнѐ занѐть відповідно до 
інженерно-технічної спеціалізації майбутніх фахівців морської галузі 
досѐгаютьсѐ комплексним використаннѐм сучасного технічного обладнаннѐ 
та спеціалізованого ліцензованого програмного забезпеченнѐ. У зв’ѐзку зі 
складністя впровадженнѐ в комп’ятерну мережу закладів вищої освіти 
пакетів ліцензованих програм, надмірноя вартістя технічних приладів актив-
но розроблѐютьсѐ система віртуальних навчальних комплексів, ѐкі створяять 
можливість повноцінного відтвореннѐ й моделяваннѐ виробничих процесів. 
Опрацяваннѐ систем «віртуальна реальність» ѐкісно поліпшую системне 
мисленнѐ, співвідношеннѐ між понѐтійним та образним мисленнѐм, сприѐю 
ѐкісно змінам щодо засвоюннѐ інформації. Отже, відбуваютьсѐ оновленнѐ 
принципу наочності в іншій реальності. Ураховуячи потенційні можливості 
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віртуальної лабораторії, інженерна морська освіта інтегрую ѐк віртуальні 
прилади, так і віртуальні навчальні лабораторії проектуваннѐ технічних 
об’юктів, систем математичного та імітаційного моделяваннѐ, навчальні, 
тренувальні, виробничі, пакети прикладних програм. 

Віртуальні кабінети ю базоя лабораторних занѐть, навчально-
наукової та науково-дослідницької роботи студентів. Сучасні імітаційні 
програми створяять достовірно реалістичну модель взаюмодії з 
виробничим обладнаннѐм. Пропонуютьсѐ використовувати певні типи 
навчальних моделей (процедурні, декларативні, процедурно-
декларативні). Віртуальні завданнѐ процедурного типу ґрунтуятьсѐ на 
навчальних пакетах прикладних програм, ѐкі розроблені длѐ автоматизації 
інженерних праць. Особливістя віртуальних завдань процедурного типу ю 
можливість упроваджувати такі підходи длѐ вирішеннѐ проблем 
математичного моделяваннѐ, розрахунків та вдосконаленнѐ елементів 
систем і процесів (Сухарніков, 2012, с. 18). 

Достатньо складним та ѐкісним підходом в організації віртуальної 
лабораторії ю імітаціѐ високотехнологічних процесів на унікальному 
інженерному обладнанні, ѐке виконую штатний працівник або викладач. У 
такому випадку студенти, спостерігаячи за дослідженнѐм, виконуять опис та 
статистичну обробку. Як правило, заклади вищої освіти морської галузі 
активно створяять комп’ятерне середовище длѐ навчально-наукової 
діѐльності студентів.  

Обґрунтовуютьсѐ сутність сучасної віртуальної лабораторії ѐк 
педагогічного засобу модернізованої підготовки фахівців морської галузі. 
Такі віртуальне освітню середовище ю інтеграціюя педагогічних, 
методичних, технологічних задач, ѐкі вирішуятьсѐ застосуваннѐм 
комп’ятерних програм. Саме віртуальні практико-оріюнтовані комплекси 
сприѐять забезпечення інтеграції теоретичної та практичної підготовки, 
професійну спрѐмованість навчального процесу; індивідуалізація 
навчально-виробничих задач; диференціаціюя освітньої траюкторії 
студентів; інтерактивну діѐльність в он-лайн режимі; пошуково-
дослідницьку діѐльність; перспективи дистанційних уточнень етапів 
експериментів. Послідовне впровадженнѐ технологій мультимедійного 
навчаннѐ майбутніх фахівців морської галузі створяю підґрунтѐ реалізації 
компетентнісного, діѐльнісного, особистісного підходів та розвиваю 
комплекс професійних компетенцій.  

Удосконаленнѐ й розвиток сучасного освітнього середовища вимагаю 
реалізації системи партнерських відносин закладів вищої освіти із суб’юктами 
інших галузей, ѐкі можуть сприѐти оптимізації формуваннѐ компетентного 
фахівцѐ. Соціально-економічні стратегії морських університетів визначаять 
такі форми партнерства: науково-стратегічне, що забезпечую взаюмодія із 
представниками академічного співтовариства; освітні, ѐкі спрѐмовано на 
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координація співпраці з освітніми установами; інформаційно-стратегічне, що 
координую інформаційні середовища; державно-приватне, ѐке створяю 
умови співпраці представників виробничих установ із органами державної 
влади, між вищими навчальним закладом та підприюмством длѐ ѐкісної 
підготовки фахівців відповідної галузі, міжнародна інтеграціѐ університетів у 
системі академічного обміну, наукових проектів, наукових досліджень 
(Барбашов, 1959, с. 63; Карасев, 2015, с. 434).  

Розвиток інноваційних процесів морської галузі зумовляю оновленнѐ 
комплексу фахових знань, що стимуляю актуалізація змісту навчальних 
програм,  ѐкість матеріального й кадрового забезпеченнѐ університетів. 
Морська освіта стаю провідним фактором розвитку морської галузі. Якість 
підготовки випускників морських університетів суттюво залежить від ѐкості 
засобів освітнього процесу (матеріально-технічні, експериментальні, 
тренажерні, навчально-методичні виробничо-практичні), ѐкості освітніх 
технологій, ѐкості партнерства з галузевими підприюмствами. 

У зв’ѐзку з поширеннѐм інтернаціональної трудової міграції, 
залученнѐм випускників морських університетів до міжнародного ринку 
праці набули значеннѐ такі напрѐми модернізації освітніх послуг: 
залученнѐ галузевих об’юднань роботодавців до розробки пропозицій 
щодо вдосконаленнѐ системи ліцензуваннѐ освітньої діѐльності та 
державної акредитації морських університетів; адекватність плануваннѐ 
обсѐгів підготовки морських фахівців відповідно до потреб галузей; 
реалізаціѐ програми супроводу молодих фахівців морської галузі на етапі 
професійної адаптації; поліпшеннѐ системи проведеннѐ виробничих 
практик і стажувань на судах та берегових установах. Важливо відзначити, 
що виробничі підприюмства галузі, ѐкі взаюмодіять з освітніми установами 
ефективно сприѐять модернізації освіти такими діѐми: проводѐть 
моніторинг щодо потреби у фахівцѐх певного профіля; визначаять стан 
умов праці молодих фахівців та соціалізація в інтернаціональних 
командах; забезпечуять часткове або повне відшкодуваннѐ коштів на 
підготовку майбутнього фахівцѐ; визначаять вимоги до ѐкості підготовки 
морських фахівців з вимог морської галузі та міжнародних нормативно-
конвенціальних документів. Партнерство підприюмств та закладів вищої 
освіти морської галузі знаходитьсѐ під впливом зовнішніх та внутрішніх 
факторів. Так, у системі підготовки майбутніх фахівців морської галузі 
пріоритетними вважаютьсѐ відповідність стандартам професії та 
домінуваннѐ загально освітнього компоненту. Певні складності при 
підготовці фахівців морської галузі зумовлені обмеженнѐми 
геополітичного та соціально-економічного характеру, недостатньоя участя 
роботодавців в організації професійної освіти (Шмалюй, 2018, с. 226). 

Форми й механізми партнерської взаюмодії університетів і 
підприюмств морської галузі охопляю сферу відносин між суб’юктами, ѐка 
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визначаютьсѐ інтересами учасників. Достатньо поширеноя ю організаційно-
договірна форма партнерських відносин «університет – підприюмство». 
Ефективноя ю інша форма партнерства – двосторонні угоди про підготовку 
фахівців, направленнѐ студентів  на виробництво та в судноплавні компанії 
та проходженнѐ виробничої практики. У таких випадках проводитьсѐ 
цільова контрактна підготовка спеціалістів, ѐка реалізуютьсѐ з урахуваннѐм 
вимог роботодавців. Такий вид партнерства вимагаю відповідальності від 
підприюмства – замовника за плануваннѐ підготовки, перепідготовку 
фахівців, участь в організації, що, у своя чергу, посиляю зв’ѐзки закладу 
освіти за ринком праці, поліпшую працевлаштуваннѐ працівників. За умов 
цільової підготовки роботодавець зобов’ѐзуютьсѐ надавати студенту 
надбавку до стипендії, організовувати виробничу практику і стажуваннѐ, 
відшкодовувати закладу освіти кошти за навчаннѐ майбутнього фахівцѐ, 
забезпечити його працевлаштуваннѐ. Ураховуячи високу конкуренція на 
ринку праці і складність отриманнѐ першого робочого місцѐ, діѐльність 
університету щодо вирішеннѐ проблеми працевлаштуваннѐ молодих 
спеціалістів формую авторитетний імідж закладу освіти і професій. 

Інша розповсяджена форма партнерства морських університетів та 
галузевих підприюмств – це підвищеннѐ кваліфікації персоналу на базі 
тренажерних установ, ѐкі проводѐть спеціальну підготовку фахівців 
відповідно до національних та міжнародних конвенцій. Професорсько-
викладацький склад тренажерних центрів складаютьсѐ з 
висококваліфікованих викладачів та інструкторів, ѐкі маять досвід 
викладаннѐ в закладі вищої освіти. Одночасно в тренажерні центри 
запрошуятьсѐ представники галузевих компаній та досвідчені спеціалісти з 
досвідом практичної роботи в судноплавстві.  

Важливо відзначити, що в тренажерних центрах практичні занѐттѐ 
проводѐтьсѐ обов’ѐзково з використаннѐм реального судового обладнаннѐ 
(рѐтівні шляпки, протипожежне обладнаннѐ, сучасні плавзасоби). Система 
управліннѐ ѐкістя відповідаю стандарту ISO 9001:2000 і контроляютьсѐ 
кваліфікаційним товариством. Система підвищеннѐ кваліфікації актуально 
оновляютьсѐ, оскільки представники морських спеціальностей кожні п’ѐть 
років повинні підтверджувати своя кваліфікація, щоб мати можливість 
продовжувати професійну діѐльність (Кривощеков, 2012, с. 58). 

Ефективноя формоя партнерства морської освіти та підприюмств 
морської галузі ю освітньо-промислові групи, ѐкі здатні реалізовувати 
інноваційні проекти і програми, ѐкі спрѐмовані на підвищенні ѐкості 
освітніх послуг, сприѐять оптимізації компетенцій спеціалістів, що 
зумовлені сучасними стандартами освіти та вимогами морської галузі. 
Аналіз свідчить, що партнерство між закладами вищої освіти та установами 
представлено такими основними видами: організаційно-структурні та 
консультативні ради; наглѐдові ради, організаційно-технологічні центри, 
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психолого-педагогічні та соціально-психологічні служби; трьохсторонні 
угоди між університетом, студентом та установоя. 

Модернізаціѐ морської освіти детерміную інтенсивний професійний 
розвиток, професійну адаптація й системну побудову професійної кар’юри 
випускника університету. Отже, такий процес реалізуютьсѐ в широкому 
просторі певного полѐ професійної діѐльності, ѐке об’юдную різні 
функціональні характеристики із суміжних галузей, що свідчить про 
функціональну готовність, соціальну зрілість, адаптивність і відповідність 
морському профіля діѐльності.  

Заклади морської освіти поширяять освітній простір на 
підприюмства, виробництва й судноплавні засоби. Максимальне 
збільшеннѐ такого простору обґрунтовую впевненість ѐкості підготовки 
морських фахівців відповідно до національних і міжнародних стандартів.  

В освітній простір сучасного університету взагалі, а морського 
університету – особливо, входить міжнародний компонент. Міжнародні 
зв’ѐзки необхідні длѐ підготовки майбутніх фахівців до контактів із 
іноземними партнерами, до узгодженнѐ суміжних виробничих дій із 
закордонними установами, длѐ засвоюннѐ ціннісних оріюнтацій 
глобалізованого світу, длѐ підготовки до участі в міжнародних програмах 
проектах, дослідженнѐх. Такий стратегічний вектор зумовляю до 
міжнародного узгодженнѐ певних компонентів освітніх програм. 

З метоя обміну досвідом, представленнѐ нових освітніх продуктів, 
участі в конференціѐх, форумах, семінарах, майстер-класах, підвищеннѐ 
конкурентоспроможності професорсько-викладацького складу, майбутніх 
фахівців, морських університетів та морської галузі обґрунтовуятьсѐ і 
впроваджуятьсѐ міжнародні проекти. При розробці міжнародних освітніх 
проектів ураховуятьсѐ такі фактори: прискореність науково-технічного 
прогресу та повільність упровадженнѐ результатів у підготовку фахівців; 
диференціаціѐ ринку послуг і товарів, вимог виробництва й обмежені 
можливості закладів освіти; недостатність урахуваннѐ особливостей 
сучасного бізнесу; відмінні вимоги до рівнѐ підготовки морських фахівців у 
різних країнах та закладах вищої освіти. Міжнародні освітні проекти 
впливаять на зміни змісту морської освіти та створяять підґрунтѐ длѐ 
реалізації ідеї відкритої освіти (Карасев, 2015, с. 439). 

Високоінноваційноя ознакоя модернізації морської освіти виступаю 
впровадженнѐ в освітня діѐльність університетів міжнародних дуальних 
програм підготовки, ѐкі сприѐять розширення індивідуальних освітніх 
траюкторій студентів та відповідно особистісної диверсифікації. Дуальна 
освітнѐ програма одночасно ю засобом модернізації вищої морської освіти 
та інноваційноя моделля організацій освітнього процесу університету. 
Дуальні освітні програми модернізуять освітній процес університетів, 
забезпечуячи синергетичний ефект підвищеннѐ ѐкості підготовки на 
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підґрунті інтеграції, поюднаннѐ та взаюмодоповненнѐ різних компонентів 
освітніх програм (Сухарніков, 2012, с. 22). 

Різноманітні міжнародні освітні взаюмодії суттюво інтернаціоналізуять 
морську освіту, зумовляять структурні інноваційні зміни на різних рівнѐх, у 
тому числі і в університетах. У морських університетах інтернаціоналізаціѐ 
освіти реалізуютьсѐ ѐкісноя зміноя стратегії і визначеннѐм інноваційних 
освітніх задач за трьома напрѐмами: інтернаціоналізаціѐ студентства; 
вкляченнѐ навчального закладу в міжнародні проекти; інтернаціоналізаціѐ 
інноваційного педагогічного досвіду. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. У статті 
проаналізовано напрѐми модернізації вітчизнѐної вищої морської освіти на 
рубежі ХХ–ХХІ століть. Виѐвлено детермінованість рівнѐ підготовки сучасного 
фахівцѐ морської галузі відповідності міжнародним професійним стандартам, 
що досѐгаютьсѐ впровадженнѐм сучасних інженерно-технологічних та 
інформаційно- комунікаційних технологій, неперервним підвищеннѐм 
кваліфікації, інтернаціональноя міграціюя фахівців, академічним та 
соціально-економічним партнерством. Міжнародні інтеграційні процеси 
вищої морської освіти ю змістовним напрѐмом модернізації і сприѐять 
інтернаціоналізації освіти та інноваційним перетвореннѐм у закладах вищої 
освіти. Інтернаціоналізаціѐ освіти реалізуятьсѐ через представництво та 
акредитація закладу вищої освіти в міжнародних асоціаціѐх, конвенціѐх, 
проектах; інтернаціоналізація студентства; міжнародну мобільність 
інноваційного науково-педагогічного досвіду. 

З’ѐсуваннѐ організаційно-педагогічних підходів модернізації вищої 
морської освіти сприѐю реалізації діалогічної форми взаюмодії учасників освіт-
нього процесу. У контексті компетентністного підходу та соціально-економіч-
них викликів інноваційні перетвореннѐ та інтернаціоналізаціѐ освіти в морсь-
кій галузі забезпечать мотивація діѐльності та ѐкість підготовки фахівців. 
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РЕЗЮМЕ 

Шмалей Светлана. Организационно-педагогические направлениѐ 
модернизации морского образованиѐ (конец ХХ – начало ХХІ столетиѐ). 

В статье аналєѓєруятсѐ органєѓацєонно-педагогєческєе направленєѐ 
совершенствованєѐ подготовкє спецєалєстов морскоѕ отраслє в контексте 
современного єсторєческого перєода. Определены мотєвы, ѓадачє, прєнцєпы, 
тенденцєє, технологєческєе процедуры модернєѓацєє современного морского 
обраѓованєѐ. Докаѓана детермєнєрованность качества современного морского 
обраѓованєѐ едєнством высокоэффектєвных єнђенерно-технологєческєх, 
єнформацєонно-коммунєкацєонных компетенцєѕ морскєх кадров є соответствєем 
међдународным профессєональным стандартам, непрерывного повышенєем 
квалєфєкацєє, єнтернацєональноѕ мєграцєеѕ спецєалєстов, cоцєально-
экономєческєм партнерством. 

Ключевые слова: морское обраѓованєе, модернєѓацєѐ, органєѓацєонно-
педагогєческєе основы. 

 
SUMMARY 

Shmalyey Svitlana. Organizational-pedagogical directions of modernization of marine 
education (end of the XX – beginning of the XXI century).  

The article analyzes organizational and pedagogical directions of improvement of 
training of specialists in the maritime industry in modern historical period. The motives, 
tasks, principles, tendencies, technological procedures of modernization of modern marine 
education have been determined. The determinism of the quality of modern marine 
education is proved by the unity of highly effective engineering-technological, information 
and communication competencies of naval personnel and compliance with international 
professional standards, continuous qualification development, international migration of 
specialists, and socio-economic partnership. The principles, directions and prospects of 
marine education system in the context of development of professionalism of marine 
specialists are revealed. Different forms of practical training of marine scientists are shown 
through interaction of subjects of the maritime industry. The expediency of combining 
practice-oriented preparation of the decentralized approach, the system of periodic re-
certification of personnel, continuous education, coordination of educational programs and 
advanced training is proved. The urgent need for mastering modern innovative technologies, 
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methods of system analysis, methods of optimization of transport processes, methods of 
simulation modeling and experience in solving professional problems in virtual space is 
determined. The conditions of organizational and pedagogical mechanisms of modernization 
of practical training are presented: advisory and supervisory boards, technological 
agreements in accordance with profile orders, target graduates training according to certain 
convention requirements, social and psychological adaptive trainings, international projects 
and partnership, education diversification, dual programs. The peculiarities of innovative 
internationalization of maritime education in the areas of: internationalization of students, 
presence of higher education in international projects, internationalization of innovative 
pedagogical experience are revealed. The significance of the procedural approach in the 
formation of a person-orienting trajectory in the practical training of specialists in the 
maritime industry is emphasized. 

Key words: marine education, modernization, organizational-pedagogical bases. 

 

 

 

 
 

  




