Ольга Бережко аспірантка, НА У, м. Київ
Документальна база здійснення компетентнісного підходу до підготовки фахівців авіаційної галузі з авіаційної англійської мови
На сьогоднішній день на ряду з усіма компетентностями пілотів, диспетчерів управління повітряним рухом та інших фахівців авіаційної галузі, після розслідування авіакатастроф, однією з головних причин яких було недостатнє володіння англійською мовою, гостро постало питання підвищення та підтримання їх мовної компетентності. У зв'язку з тим, що усі кваліфікаційні вимоги до авіаційного персоналу регламентуються цілою низкою документів на трьох рівнях - глобальному, регіональному та національному - виникла необхідність дослідження документальної бази компетентнісного підходу в процесі підготовки фахівців авіаційної галузі, з метою її узгодження та гармонізації.
На глобальному рівні основним регулюючим документом є Конвенція про Міжнародну цивільну авіацію (ІКАО Doc 7300, дев'ята редакція), яка включає в себе зміни з 1948 по 2006 роки і має 18 Додатків (Annexes).
Оскільки розуміння, бачення та тлумачення певних питань в різних країнах світу значно відрізняється, тому Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) об'єднала країни відповідно до їх схожості і на даний момент існує 6 регіональних представництв у таких містах як: Париж (Франція), Каїр (Єгипет), Бангкок (Таїланд), Ліма (Перу), Мехіко (Мексика) та Дакар (Сенегал). Україна належить до Європейського Північно-Атлантичного Бюро ІКАО, що розташоване у м. Париж. Отже, існує так званий регіональний рівень, на якому відбувається безпосереднє впровадження стандартів та рекомендованих практик.
На національному рівні - у кожній країні є свої закони, наприклад, у нашій державі - це Повітряний кодекс України, різноманітні положення, правила і т.д. Відповідно до резолюції Асамблеї ІКАО (А 3216) з 5 березня 2008 року набув чинності стандарт щодо нових вимог з мовної компетентності до пілотів та диспетчерів, які повинні продемонструвати 4 рівень володіння авіаційною англійською мовою.
До документів щодо впровадження цього стандарту належать: Doc 9835 Керівництво з впровадження вимог ІКАО щодо мовної компетентності; додатки до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію (Додаток 1 - Видача свідоцтв авіаційному персоналу; Додаток 6 - Експлуатація повітряних суден; Додаток 10 - Авіаційний електрозв'язок; Додаток 11 - Обслуговування повітряного руху); ATM - Організація повітряного руху (Doc 4444); керівництва (Керівництво з підготовки щодо людського фактору (Doc 9683); Керівництво з радіотелефонного зв'язку (Doc 9432); Керівництво з управління безпекою польотів (Doc 9859) та циркуляри (Рекомендації щодо навчальних програм з авіаційної англійської мови (Сіг 323); Критерії з мовного тестування для глобального узгодження (Сіг 318).
Зазначені вище документи сприяли безпосередньому впровадженню міжнародного мовного стандарту для пілотів та диспетчерів у вітчизняній системі професійно-мовної підготовки фахівців авіаційної галузі.
Говорячи про компетентнісний підхід слід зазначити, що безумовно на першому місці у працівників авіаційної галузі - досконале володіння їх професійними навичками та іноземною мовою, що є невід'ємною частиною їх діяльності. Вимоги до мовної компетентності були введені з метою посилення безпеки польотів. Для забезпечення відповідності новим вимогам ІКАО виникла необхідність внесення ряду змін в організацію підготовки та перепідготовки фахівців даної галузі та переосмислення процесу розвитку їх професійної компетентності з англійської мови. Доцільним є перегляд мети, завдань, принципів, методів та засобів навчання і підвищення кваліфікації.
Отже, на глобальному, регіональному та національному рівнях існує значна кількість документів, що регламентують вимоги з мовної компетентності до працівників авіаційної галузі, проте особливої уваги потребує їх гармонізація та впровадження.

